
เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522202 คุณธรรมนําความรู                                                                52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ   วรรณทวี                       1 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               56126015 5612601535 นางสาว                   วิไล    จันมนตรี                        1 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175001 นางสาว                   กลีบแกว เขียวออน                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175002 นางสาว                   ณัฏฐณิชา อารีรําลึก                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175003 นางสาว                   กาญจนา ไชยภักด์ิ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175006 นางสาว                   จริญญา วันสุข                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175007 นางสาว                   พนิดา ภูมีสวย                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175008 นางสาว                   พัชรินทร ใจดี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175009 นางสาว                   สุทธิชา มาลีศรี                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175010 นางสาว                   พูนศิริ สุนทะมาศ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175011 นางสาว                   สุจิตรา โดดเด่ียว                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175012 นางสาว                   ชไมพร คําภารส                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175013 นางสาว                   ยุวดี วุฒิยา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175014 นางสาว                   สุนิตา จิตรแสวง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175015 นางสาว                   วิภาดา คํามาโฮม                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175017 นางสาว                   ธนยพร บุญนํา                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175018 นางสาว                   ธนิตา พันธแกน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175019 นางสาว                   กุลตลา โพธิ์ขาว                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175020 นางสาว                   อรุณี กานเพ็ชร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175021 นางสาว                   เพียงตะวัลย จันทะพันธ                 3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175022 นางสาว                   กาญจน หอมคมขํา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175023 นางสาว                   ณัฐริยา ดวงมาลา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175024 นางสาว                   จารุวรรณ ประสาร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175025 นางสาว                   จินดารัตน เพชรจิตร                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175028 นางสาว                   อภิญญา มานะพระ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101751 5810175030 นางสาว                   กมลวรรณ ฝอยทอง                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175032 นางสาว                   รัญชิดา เอ้ือวงศ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175033 นางสาว                   ลักขณากร บุญงาม                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175034 นางสาว                   ลัดดา วันเจริญ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175035 นางสาว                   สุริษา ภาระเวช                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175036 นางสาว                   จันทรสวาง วงคษา                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175038 นางสาว                   เพ็ญนภา สาลีนนท                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175039 นางสาว                   ปยะวรรณ อุไรวงษ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175040 นางสาว                   สิริวิภาวรรณ พากุล                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175041 นางสาว                   อัฐภิญญา ไหมพรม                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175042 นางสาว                   สิริมาศ บุตตะนิตย                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175043 นางสาว                   รุงอรุณ มลิพันธ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175044 นางสาว                   กรกนก สืบชาติ                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175046 นางสาว                   พิมพชนา มาโปรง                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175047 นางสาว                   ปยนันท บัณฑโก                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175049 นางสาว                   ปณฑารีย สีสะอาด                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175051 นาย                      ปรานตดนัย ศรีลา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175052 นางสาว                   นิโรบล คุณสวรรค                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175053 นางสาว                   วราภรณ กาวัลย                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 

สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175054 นางสาว                   ศุวณี บุตรวงษ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175055 นางสาว                   สุภาภรณ จันทรโคตร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175056 นางสาว                   เพชรรัตน ผันผอน                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175057 นางสาว                   วิยะดา ทองสะอาด                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101752 5810175058 นางสาว                   เขมจิรา ใจเย็น                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175061 นางสาว                   ธัญญลักษณ รับรอง                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175062 นางสาว                   สุวิภา เน้ือทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175063 นางสาว                   วาสนา พูนุภา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175066 นางสาว                   ชฎาพร ผาสุข                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175067 นาย                      อภิวัฒน กตะศิลา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175068 นางสาว                   ประภาสิริ สีหะวงษ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175074 นางสาว                   จุฑามาศ ศรีภูวงษ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175075 นางสาว                   วยุดา สูงสุด                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175078 นางสาว                   สินีนาฏ  ฝอยทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175079 นางสาว                   สาวิตรี สมอหอม                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175080 นางสาว                   กัญญารัตน ศรีสุพรรณ                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175082 นางสาว                   พจมาน บุดดี                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175083 นางสาว                   สุดารัตน สุขสําราญ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175084 นางสาว                   จารุวรรณ จรจันทร                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175085 นางสาว                   รัตนาภรณ ศรปญญา                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175086 นาย                      ศาสตราวุธ หนุนทรัพย                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175087 นางสาว                   นนทิยา ไพพะนา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58101753 5810175090 นางสาว                   สิรินยา ขันเงิน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271004 นางสาว                   ธนพัต เชื้อทอง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271005 นางสาว                   จิรวรรณ คําอุดม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271008 นางสาว                   จินตนาพร ทองแสน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271009 นางสาว                   สุนิตา วงษขันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271010 นางสาว                   วรรณิดา แสงเพ็ง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271012 นางสาว                   ศิรินันท นิมนต                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271013 นางสาว                   เกตนนิภา พรมวรรณ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271014 นางสาว                   ธัญรัตน ศรีสัจจา                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271015 นางสาว                   เหมือนตะวัน อรัญโสติ                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271016 นางสาว                   อัจฉราภรณ สําแดงภัย                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271017 นางสาว                   นันทิดา วรรณา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271020 นางสาว                   เสาวนีย บุญนะรา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271021 นางสาว                   สุภาวดี ระยับศรี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271022 นางสาว                   วราพร บุญประสพ                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271026 นางสาว                   อัฐภิญญา บุญตะวัน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102711 5810271029 นางสาว                   ธิญาภรณ พรมสิงห                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271031 นางสาว                   วราภรณ ไชยนะรา                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271032 นางสาว                   มณีรัตน ลอยสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271035 นางสาว                   รัชดากร สุขวงค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271037 นางสาว                   ยุพิน ใยอุน                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271038 นางสาว                   ดวงใจ สุทธิพงค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271039 นางสาว                   กัลยาณี สุทนต                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271040 นางสาว                   เจนจิรา คูหา                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271041 นางสาว                   มยุรินทร พงษทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271042 นางสาว                   อภิฤดี พูลประเสริฐ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271043 นางสาว                   สุนันทา ประชา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271044 นางสาว                   พิสมัย พิมศร                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271045 นางสาว                   เจนจิรา อินทรโคตร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271047 นางสาว                   ศรัญญา ผานคุลี                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271048 นางสาว                   เกษสุดาภรณ สาลี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271049 นางสาว                   ลลิดา พลภักดี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271050 นางสาว                   นํ้าผ้ึง โสภาภาค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271051 นางสาว                   ศิริลักษ ภูคําภา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271052 นางสาว                   วิจิตรตรา แสงแกว                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271053 นางสาว                   ธัญญารัตน สิงหสวัสด์ิ                 3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271054 นางสาว                   วิจิตรา สาระ                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271056 นางสาว                   พรสุดา ดาวแดง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271058 นางสาว                   พิมพณิภา พัฒนศิริโกมล                  3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102712 5810271060 นางสาว                   สุณี สัตพันธ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271061 นางสาว                   ศิริภรณ พิมพทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271063 นางสาว                   ปานฤทัย คูณแรง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271064 นางสาว                   รัชนี ลอยปรีชากุล                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271065 นางสาว                   ศิริวิมล ใจดี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271066 นางสาว                   วิไลลักษณ ศรีหาบุตร                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271067 นางสาว                   รัตนาภรณ เจียงอินทร                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271068 นางสาว                   จิรัชยา วงศาโรจน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271069 นางสาว                   สุภาพร มะแพน                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271070 นางสาว                   อรยา แหวนเงิน                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271073 นางสาว                   ชลธิชา ไกยสิทธิ์                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271075 นางสาว                   เมทินี ทาสมบูรณ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271076 นางสาว                   ดลญา วงคคําตา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271078 นางสาว                   วรรณภา  เสนาจ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271079 นางสาว                   อุไรวรรณ จันทมาศ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271080 นางสาว                   วชิราภรณ เข็มทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271081 นางสาว                   ปทมาภรณ วิลา                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271085 นางสาว                   พัชรีภรณ ไชยสิทธิ์                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271086 นางสาว                   นุจรี โกษากุล                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271087 นางสาว                   องคชนิตา ศิริป                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271088 นางสาว                   รุจิราภรณ เกลียวทอง                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271089 นางสาว                   อัมรา พวงเพชร                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58102713 5810271090 นางสาว                   วณิชยา คําเหมา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357002 นางสาว                   ณัฐริญา สุราวุธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357003 นางสาว                   ปรียา ดวงแกว                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357005 นาย                      ประชาบาล ภารการ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357006 นางสาว                   กาญจนาพร โทแกว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357007 นางสาว                   ฌัลลิกา พโยหา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357008 นางสาว                   อรัญญา ชาลี                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357009 นางสาว                   หทัยรัตน ก่ิงสีดา                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357011 นาย                      อุดมศักด์ิ มีศรี                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357012 นางสาว                   เมริยา มนทอง                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357013 นางสาว                   สุพิชฌาย สีชนะ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357014 นางสาว                   ปภาวรินทร ปณฑวังกูร                   3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357015 นางสาว                   มุฐิตา ทองทิพธี                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357017 นางสาว                   เสาวลักษณ บุญที                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357018 นาย                       อภิวัฒน  ไชยสาร                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357021 นาย                      จตุพล ถาวร                              3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357022 นางสาว                   อธิชนัน บุญสาร                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357023 นางสาว                   ณิชกานต เวียงรัตน                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357025 นางสาว                   กมลรัตน รักษาธนะรัตน                  3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357026 นางสาว                   ประภาภรณ กําแพง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357027 นางสาว                   สุธาวิณี กาญจนชาติ                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357028 นางสาว                   โชติกา พิมสมาน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357029 นางสาว                   ภริตา บานชื่น                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103571 5810357030 นางสาว                   ธิดารัตน ปกปอง                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357032 นางสาว                   กฤติยาภรณ ใจดี                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357034 นางสาว                   ธิดารัตน ตวงทรัพย                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357036 นางสาว                   นุสบา สิงหสา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357039 นางสาว                   ศศิประภา โสดาพรม                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357040 นางสาว                   ศันสนีย มณีนิล                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357041 นางสาว                   ชนพร ศรีเมือง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357043 นางสาว                   จุฑามาศ วิลาวรรณ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357044 นาย                      ฐาปกรณ พรมพุย                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357045 นางสาว                   วรรณารัตน ซึมรัมย                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357046 นาย                      ปฏิภัทธ นาครินทร                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357047 นางสาว                   พรชนก เชียงมา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357048 นางสาว                   ธนาภรณ พันทอง                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357049 นางสาว                   ธัญเรศ หนูพัด                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357051 นางสาว                   จุฑามณี หัสถา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357052 นางสาว                   วัชราพรรณ ทีปเนตร                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357053 นางสาว                   กมลพรรณ ดาวงษ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357054 นาย                      เอกสรัญ ประจง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357055 นางสาว                   จันทิมาพร อุตะมะ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357056 นางสาว                   วรัทยา ทองคําวัน                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357057 นางสาว                   พรสุดา การบรรจง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357058 นางสาว                   โสมฤดี ชุมจันทร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357059 นาย                      กันตภณ พวงพันธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357060 นางสาว                   ติยาวรรณ ศรีสุทโท                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357061 นางสาว                   ศิริภัค พลบําเรอ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103572 5810357062 นางสาว                   พิจิตรา สุภาพ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357064 นางสาว                   หัทยา มิ่งขวัญ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357065 นาย                      วัชระ กุลศิริ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357066 นางสาว                   จันทรจิรา บุญลอยสง                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357067 นางสาว                   อรทัย แกนแกว                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357068 นางสาว                   กัณฑิมา ศรีโคตร                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357069 นางสาว                   ณัฐฌา อินทรขาว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357070 นางสาว                   ธัญวรัตย แสงแยม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357071 นางสาว                   ชลิตา วงศสงา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357072 นางสาว                   ปภัสรา งามเทศ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357073 นาย                      อานนทร คีรีวรรณ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357074 นางสาว                   ปรางทิพย กาญจนพันธ                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357075 นางสาว                   ศศิธร เกษี                              3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357078 นางสาว                   กาญจนาพร สืบสิมมา                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357080 นางสาว                   ศิริรุง บุระณะ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357082 นาย                      สุชาติ เกษีสังข                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357083 นางสาว                   มาลา เพ็ชรัตน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357084 นางสาว                   สุดาพร โพธิ์กระสังข                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357085 นางสาว                   สรอยสุดา รัตนพันธ                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357086 นาย                      พรรณนุวัช สิทโธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357088 นางสาว                   อภิญญา บุดดาลี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357089 นางสาว                   ฐิติพร ชินวงค                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357090 นางสาว                   ระพีพร พระมะโส                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357091 นางสาว                   จุฑารัตน บุญหวาน                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103573 5810357092 นางสาว                   วิภารัตน มะตัน                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380002 นางสาว                   ทิพวรรณ พันธแกว                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380003 นางสาว                   ศิริรัตน แกแสง                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380005 นาย                      สถิตย จอมใส                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380007 นาย                      อรรถพล อะเพื่อนรัมย                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380008 นาย                      สุริยา กอนคํา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380009 นางสาว                   วิลาวรรณ พิมประสงค                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380010 นาย                      ธรรมจร โสดา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380011 นาย                      นภดล ณ อุบล                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380014 นาย                      ณรงคชัย ตนสิน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380015 นางสาว                   กัญญาณัฐ ชัยนาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380017 นางสาว                   ผกาวรรณ โกศล                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380018 นางสาว                   ศิริพร ปาปะใน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380019 นาย                      พูนสุข   ปรางศรี                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380020 นางสาว                   รัตนากร สาลีวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380021 นางสาว                   รัชนีกร สาลีวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380024 นางสาว                   พิมพพร ทะสี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103801 5810380026 นาย                      กังวาน สุวรรรพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380027 นาย                      ไชยยงค แกนเกษ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380028 นางสาว                   ชฎารัตน แซอุย                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380029 นางสาว                   วิรากานต หวงทิม                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380030 นาย                      ธิระ อุตระวงษ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380032 นางสาว                   พัชรี วิเศษชาติ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380033 นางสาว                   ศศิธร ศิริคํา                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380034 นางสาว                   สุชีรา  เรียบผา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380035 นางสาว                   สิราวรรณ ยุวะบุตร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380037 นางสาว                   ประภาพรรณ งามดี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380038 นางสาว                   เยาวลักษณ  ซีกงูเหลือม                 3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380039 นางสาว                   นัทนรินทร อินทรนอก                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380041 นางสาว                   อัจฉราพันธ ไชยเทพา                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380042 นางสาว                   วรตี มะณีลํ้า                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380043 นางสาว                   นิศานาถ จงใจงาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380044 นางสาว                   อมรทิพย ภูรุง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380045 นางสาว                   จินดา เลิศลน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380046 นาย                      ทัตปพงศ วงคผัดศ                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380047 นางสาว                   จันทรจิรา ศรีปราชญ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380048 นาย                      พัชรพล  อินตา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380050 นาย                      วัฒนา รัตนวัน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380051 นางสาว                   สมิดา พินธุ                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103802 5810380052 นาย                      ณัฐพันธ ประชาราษฎร                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380053 นาย                      กองเกียรติ แสงดี                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380055 นางสาว                   จินตนัย สะใบ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380056 นาย                      ธีรวิทย แกวใส                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380057 นางสาว                   สุดารัตน รัตพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380061 นางสาว                   สิริฉาย ประจํา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380062 นางสาว                   สุวรินทร  บุญเอนก                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380064 นางสาว                   ยุภา พรชัย                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380065 นาย                      ปริญญา เปรื่องปราชญ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380066 นางสาว                   อาทิตยา พงษปลัด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380067 นางสาว                   ธันทิชา สายพิณ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380068 นางสาว                   กัญญานัฐ คําจันทร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380069 นาย                      อภิวุฒิ เมษาดี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380071 นางสาว                   กัญญณัช สาลีเกิด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380072 นางสาว                   พรธิดา ศาลางาม                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380073 นางสาว                   อุไรรัตน ชานนท                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380074 นาย                      ปญญา  ลาพรม                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58103803 5810380078 นางสาว                   อรยา อินทนา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473001 นาย                      อดิเทพ สีสุชาติ                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473005 นาย                      อวิรุทธิ์ พิมพออน                     3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473008 นางสาว                   สุนันธินี จะรินรัมย                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473009 นาย                      ทินวัฒน  อัศพิมพ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473010 นาย                      จักรกฤษณ ประทุมมา                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473011 นาย                      นพรัฐ ปรุงหอม                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473014 นาย                      มนัสนันท ขุนพันธ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473015 นาย                      ปฏิภาณ ก่ิงมิ่งแฮ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473017 นาย                      ทศพล สิงขรณ                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473018 นาย                      เกียรติศักด์ิ พันธศรี                  3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473020 นาย                      ศาสตรา คําชมภู                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473021 นาย                      วรวุฒิ  แกวกันหา                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473022 นางสาว                   อภิรดี กอนทอง                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473025 นาย                      ภานุพัฒน คงเจริญ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473026 นาย                      ศุภชัย สมัครสมาน                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104731 5810473028 นางสาว                   นันทนา นามวิชา                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473032 นาย                      สุทธิพงษ ทองบุราณ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473036 นางสาว                   ภัทรีญา บุญเกิด                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473037 นาย                      อธินาม อินทรนาม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473040 นางสาว                   ศรสวรรค คําศรี                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473044 นาย                      สิทธิชัย สงเหลา                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473045 นางสาว                   ชลธิชา โคจร                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473046 นาย                      กรกฤช สุวรรณพงศ                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473047 นาย                      นําพล สุวรรณศรี                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473049 นาย                      วรากร นรดี                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473050 นาย                      ธวัชชัย  บุงทอง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473051 นางสาว                   ณัฐธิดา นารารัตน                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473053 นาย                      วัชรพล แสงละออ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473054 นาย                      ธนกร ทิพยมณี                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473057 นาย                      ศตวรรษ ไชยพัฒน                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473060 นาย                      ตอม นีระมนต                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473061 นาย                      กฤษณ ทรงศรี                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58104732 5810473063 นาย                      ธิติวุฒิ  ไชยรัตน                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677004 นาย                      วันเฉลิม สารคาม                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677005 นาย                      พิทยาธร พรมมา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677012 นาย                      เกียรติศักด์ิ พรมพันธ                  3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677015 นาย                      ณัฐกิตต พรหมมาดวง                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677016 นาย                      จุมพจน ชินคํา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677017 นาย                      สนธยา เนินทอง                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677018 นาย                      ธีรศักด์ิ ฝงนิล                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677019 นางสาว                   ลลิตา ศรปญญา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677024 นาย                      กาญจณวิชญ เหรียญดียิ่ง                 3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677028 นางสาว                   ลัดดา  วงศเพ็ง                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106771 5810677030 นาย                      สยามรัฐ ลําเฟอย                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106772 5810677034 นาย                      ศุภกิจ พิมศร                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106772 5810677036 นาย                      ดนัย ศรศรี                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106772 5810677037 นาย                      วิศวะ สุทธวี                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106772 5810677038 นาย                      อิทธินันท จันทา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106772 5810677048 นาย                      ธรรมมนูญ กาหลง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106772 5810677050 นาย                      ธันยบูรณ อาษา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106772 5810677053 นาย                      โสภณ พันธแกน                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677062 นาย                      ศุภกิตต์ิ กาบบัว                        3 สัปดาห พลศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677063 นาย                      ยศรินทร อินอุนโชติ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677066 นาย                      ชินวัฒน ศรีคราม                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677069 นาย                      ปยะณัฐ ธนะศรี                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677070 นาย                      วัชรินทร คําจันทร                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677071 นาย                      ยุทธจักร รวมวงศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677072 นาย                      สวรินทร เรืองคํา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677075 นาย                      สรรพสิทธิ์ มาพบ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677078 นาย                      กบิน แสงใสแกว                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677079 นาย                      วุฒิชัย  งวงชาง                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677085 นาย                      นิรันดร นามวงศ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677086 นางสาว                   สุภาวดี ชูกล่ิน                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677094 นาย                      รังสิมากูร ประณมศรี                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58106773 5810677095 นาย                      ชญตน วีระวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756002 นาย                      ปรเมศ เทวา                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756003 นางสาว                   อภิญญาภรณ ศรีสุข                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756005 นางสาว                   สุภาพร กุลโชติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756006 นางสาว                   ธิดารัตน สอนสั่ง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756007 นางสาว                   ภริตา พรหมคุณ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756008 นางสาว                   ปวีณา สะอาด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756009 นางสาว                   ปรียาพร กาญจนะชาติ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756010 นางสาว                   วรญา หลาแหลง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756013 นางสาว                   ประสิตามาส สมานมิตร                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756014 นางสาว                   ทัศวรรณ จันทิพย                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756015 นางสาว                   วิวัฒนวดี กมล                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756016 นางสาว                   อรุษยา อัดโท                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756019 นางสาว                   ศิริลักษณ สมร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756020 นางสาว                   นันทกานต  ปองอุตทา                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756021 นางสาว                   เนตรชนก วงศศรีแกว                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756024 นาย                      ฉัตริน วรรณทวี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756025 นาย                      ณัฐพงษ รุงเรือง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107561 5810756027 นางสาว                   ปยธิดา ทิพยรักษา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756033 นางสาว                   ณัฐรินทร พันธจันทร                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756035 นางสาว                   สายฝน สวัสด์ิ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756036 นางสาว                   จุฑามณี พรมดวงดี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756037 นางสาว                   วิชญาพร แกวฤทธิ์                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756038 นาย                      ทรงพล   คชแพทย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756039 นางสาว                   อรอุมา มัฆวิมาลย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756040 นางสาว                   กนกวรรณ อภัยพันธ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756041 นางสาว                   จามจุรี ผลจันทร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756042 นางสาว                   เบญจพร ศรชัย                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756043 นางสาว                   ปุณญพร บุญชูวิสิฐ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756045 นาย                      สุธินันท ศรีออน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756046 นางสาว                   วรพรรณ โปริสา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756048 นาย                      ศักด์ิดา แกวดวงงาม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756049 นางสาว                   ภรภัทร คําพอง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756050 นางสาว                   กมลชนก คชสาร                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756052 นางสาว                   นัชชามล แสงสุข                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756053 นางสาว                   เมธาวี ศรีเมือง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756055 นางสาว                   กุลนิษฐ จันทรหงษา                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756056 นางสาว                   พรพิมล มิตสีดา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756059 นาย                      ทิฆัมพร จิรานันทสิริ                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756060 นางสาว                   ณัฐวรรณ ทันตา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107562 5810756061 นางสาว                   สุธัญวรัตน ผิวงาม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756064 นางสาว                   อุดมลักษณ กลวยนิจ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756067 นาย                      ตันติกร สีหะวงษ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756068 นาย                      ธีรภัทร ธรรมสัตย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756069 นาย                      จิรายุ อสิพงษ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756071 นางสาว                   วาเลน ทําคําทอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756074 นางสาว                   ณัฐกาญจน ตนศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756075 นางสาว                   กุลณัฐ บุญกอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756076 นางสาว                   ไพลิน ผานพินิจ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756079 นางสาว                   สิริยากร มะรุรส                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756080 นาย                      เกรียงไกร ทองเรียม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756081 นางสาว                   ธันยมัย พากเพียร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756082 นางสาว                   อรุณรัศม สงเสริม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756083 นางสาว                   จิราภรณ  บุญมี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756084 นางสาว                   กัญญาณัฐ คํานึง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756085 นางสาว                   พรพรรษา รักใครกลาง                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756087 นางสาว                   พิมลอมร พงษวัน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756089 นางสาว                   รัตนาภรณ บุดดี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756090 นางสาว                   วรุฬยุภา ดีลน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756091 นางสาว                   กาญจนา อินทรโสม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756092 นางสาว                   สุภาภรณ ใจศรี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756093 นางสาว                   กฤติยา อินมะโรง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107563 5810756094 นาย                      ยงยุทธ ในทอง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787001 นางสาว                   พิมพจันทร กันยามา                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787003 นางสาว                   ธัญญารัตน พุฒหอม                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787004 นางสาว                   ธารศิรา แพงอก                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787005 นางสาว                   เจนจิรา แทงทอง                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787007 นาย                      วิทวัส พรรณา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787008 นางสาว                   กาญจนา โทบุดดี                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787009 นางสาว                   วิชสุดา ศิริยา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787011 นางสาว                   กัญญลักษณ จั่วจันทึก                   3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787012 นาย                      ชัยศิริ ตุมคง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787014 นางสาว                   วนิดา หลักบุญ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787015 นางสาว                   ขวัญชีวา บุญลพ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787017 นาย                      นัทธพงศ  เฉลิมพงษ                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787018 นาย                      สัณฐิติ ไชยงาม                          3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787019 นางสาว                   อนาวิลา ศรีคราม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787020 นางสาว                   เบญจวรรณ ศิริพูล                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787021 นางสาว                   ปยะรัตน ไชยโคตร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787022 นางสาว                   พัชรี สายสมบัติ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787024 นางสาว                   ศิรประภา โสดา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787026 นางสาว                   ชลิตา กลมเกล้ียง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107871 5810787027 นาย                      ธวัชชัย อินธศร                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787031 นางสาว                   กรรณิการ กอนทอง                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787032 นางสาว                   ณัฐกานต สมัครสมาน                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787034 นางสาว                   ชุติมา แตมทอง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787036 นางสาว                   จุฑามาศ บุญเลิศ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787037 นางสาว                   สุรางคนาง สุมทุม                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787039 นางสาว                   ธดาภรณ รอดคําทุย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787040 นางสาว                   เจนจิรา บัวใหญ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787041 นางสาว                   ศรีแพ กงแกว                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787043 นางสาว                   อินทุอร ภักพวง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787045 นางสาว                   นิธินัฏ สีหะวงษ                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787046 นางสาว                   ดวงมณี ปฐมา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787047 นางสาว                   ลลิตา ยืนยาว                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787048 นางสาว                   ฐิติพร จันทา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787049 นางสาว                   ปราณิสา มณีสาย                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787050 นางสาว                   เยาวเรศ เตชะ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787053 นางสาว                   แพรวพรรณ บัวขาว                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787054 นางสาว                   อัญมณี รักศิลป                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787055 นางสาว                   จันทรจิรา ทศถวิล                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787056 นางสาว                   วรรณวิภา เนานวน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787057 นางสาว                   รัชนีกร ใจสาหัส                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787058 นางสาว                   วริศรา รองทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787059 นางสาว                   วิภาดา แสงศร                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787060 นางสาว                   อรวรรณ หาญพิทักษ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107872 5810787061 นางสาว                   ชนกชนม โสพันธ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787062 นางสาว                   ยลดา ทิมเทศ                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787063 นางสาว                   กัลยสุดา   ผกาแดง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787064 นางสาว                   ก่ิงแกว นิลสุข                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787065 นางสาว                   พริม เพชรเอ่ียม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787066 นาย                      นันทวัฒน สืบบุตร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787069 นางสาว                   ชนกนันท ศรีเนตร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787070 นางสาว                   ชุติมา ศิลาวงศ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787071 นางสาว                   คุณากร จันทะสอน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787072 นางสาว                   เจตสุภา ไชยพรรณา                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787073 นางสาว                   วริศรา ดอกบัว                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787074 นางสาว                   โสมสุดา จิบจันทร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787075 นางสาว                   จีระนันท ขวัญออน                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787076 นาย                      พงศธร สองสี                             3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787077 นางสาว                   สิรินยา แกวอุดร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787079 นางสาว                   พรนภา ลาภา                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787080 นางสาว                   ขนิษฐา แสงคํา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787081 นางสาว                   รวีวรรณ ขวัญพินิจ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787082 นางสาว                   เบญจมาศ ทองบุตร                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787083 นางสาว                   เมทินี ฝอยทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787085 นางสาว                   ขวัญฤทัย ชางสาร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787086 นางสาว                   ภัทราภรณ ศิริบูรณ                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787088 นางสาว                   สุนันทา กรินชัย                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787089 นางสาว                   เนตรยา ดะรุญ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58107873 5810787091 นาย                      ธวัชชัย ใหญรัก                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941001 นางสาว                   พัชรมล สุขชาติ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941002 นางสาว                   บุปผา สมบูรณพันธ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941003 นาย                      ศฤงคาร บุญมา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941004 นางสาว                   จิราภรณ จันทํา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941005 นางสาว                   พัชรพร ตริตรองรัมย                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941006 นาย                      พันลพ บุญปญญา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941007 นางสาว                   ศศิวิมล จันทรเทพ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941008 นางสาว                   สิรินุช บรรจงขจรบุญ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941009 นางสาว                   กฤษณา พงษสุระ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941010 นางสาว                   วราพร ศรีกระหวัน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941011 นางสาว                   สายสุดา พรมนะรา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941012 นางสาว                   ธนาพร พรมดวง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941013 นางสาว                   นัทวรรณ บุญพา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941014 นาย                      สุรวุฒิ เครือเสน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941018 นาย                      เกริกไกวัล ดวงมณี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941020 นางสาว                   ศิริรัตน ธรรมนิยม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941021 นางสาว                   นาตาชา สุเทวา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941022 นางสาว                   รุงทิพย   ทวงที                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941023 นาย                      อนุชิต วงคณิต                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941025 นางสาว                   สุมินตรา ละนาม                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941027 นาย                      ชัยมงคล ศรีดา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109411 5810941030 นางสาว                   นันทนา ปยะวงษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941032 นางสาว                   อรุณกมล ต.ประดิษฐ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941039 นางสาว                   โยทกา ทวีเกิด                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941043 นางสาว                   อริศรา ผกาแดง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941044 นางสาว                   เปรมฤดี หมื่นสีพรม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941048 นางสาว                   กนกวรรณ ดีสนิท                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941049 นางสาว                   สุทธิดา จันทสุข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941050 นางสาว                   ปรารถนา เรียนพงศชัย                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941051 นางสาว                   กล่ินขจร บุญเชิญ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941052 นางสาว                   เบญจมาศ ทาเงิน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941053 นางสาว                   สุรีรัตน มัคนา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941054 นางสาว                   หนูทิพย นันทะพันธ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941056 นางสาว                   อัญชนา วงศคง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941059 นางสาว                   ยุวรินทร หลงชิน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941060 นางสาว                   สุภาพร หัสคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109412 5810941061 นางสาว                   ธัญญลักษณ ใยขันธ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941062 นางสาว                   เพ็ญประภา รุงหิรัญ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941063 นางสาว                   เจนจิรา ทาศิริ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941064 นางสาว                   ศิริรัตน ศรจิตร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941065 นางสาว                   ชุติกาญจน ตรีแกว                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941066 นางสาว                   พัชนิดา ดวงคํานอย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941068 นางสาว                   จรัญญา แสวงวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941069 นาย                      ธีรภัทร นวลศิริ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941076 นาย                      ชิษณุพงศ พลสมบัติ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941078 นางสาว                   ภรณทิพย คําภา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941079 นางสาว                   ปนสุธา จารัตน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941080 นางสาว                   ขวัญณิภา เสียงออน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941083 นางสาว                   ประทุมรัตน เบ็ญมาศ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941084 นางสาว                   รินรดา อยูคง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941086 นางสาว                   อรทัย  ขาวสะอาด                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941088 นางสาว                   กานตติมา สมโภชน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58109413 5810941090 นางสาว                   ศศิวิมล ปสสาสุ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149003 นางสาว                   ปภาวี ศรีดาพรหม                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149005 นางสาว                   นิรนุช ไชยนา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149008 นางสาว                   ณัฐกานต ดวงแกว                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149009 นางสาว                   อรอนงค วิจิตร                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149011 นางสาว                   ฐิติวรดา เจริญยิ่ง                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149012 นางสาว                   วลัยพร สมนึก                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149013 นาย                      สมเกียรติ จันดี                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149014 นางสาว                   รัตนา บุตรเลิศ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149015 นาย                      นายณปภัช   เหลาสี                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149016 นางสาว                   รตนพร กลวยนิจ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149017 นางสาว                   สุรัตนติกาญน อนุสนธ                  3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149018 นางสาว                   ศิริลักษณ สังกา                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149019 นางสาว                   ณภัชชา สารบุญ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149021 นาย                      ชาญวิทย สายเมฆ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149023 นางสาว                   วาสิตา ชื่นจําปา                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149026 นางสาว                   จุฑามาศ โคสารคุณ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149029 นางสาว                   นิติพร พิมพทอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149030 นางสาว                   ภานุมาส ปดถา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149031 นางสาว                   ณัฐณิชา สุดไชย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111491 5811149032 นางสาว                   ทัศไนย ยอดสงา                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149034 นางสาว                   เปรมอนันต มะโนชัยกุลศิริ               3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149035 นางสาว                   กชกร ทองสุ                              3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149037 นาย                      ธนากร มูลเหล็ก                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149038 นางสาว                   นภาพร พระชนะสงคราม                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149039 นางสาว                   มณีรัตน นวนแสง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149041 นางสาว                   วราภรณ ก่ิมเกล้ียง                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149045 นาย                      กชกร เวียงคํา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149046 นาย                      เจนณรงค แสงตะวัน                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149047 นางสาว                   กนกวรรณ คําศรี                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149048 นาย                      นพณัฐ เบาทอง                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149052 นางสาว                   ผกามาศ  ทองชั่ง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149053 นางสาว                   ภัชรา ชมบูรณ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149054 นาย                      ฉันทวัฒน ทานะมัย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149055 นางสาว                   นภาลัย วิถี                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149056 นางสาว                   สุกัญญา คุณนา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149057 นางสาว                   ธิดารัตน จิตสําราญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149058 นาย                      สิริชัย ศรีชัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149059 นางสาว                   สุนิษา  สีวะเสาร                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111492 5811149062 นางสาว                   ภัทราลักษณ  เดชชัย                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149063 นางสาว                   พิชยา จันทํา                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149066 นางสาว                   นันทิยา วันคํา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149067 นางสาว                   ธัญญารัตน จันทรโคตร                    3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149069 นางสาว                   ศศิประภา  สมชัย                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149070 นางสาว                   วัชรินทร มิสละ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149072 นาย                      สิทธิพงษ มณีวรรณ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149074 นางสาว                   สุธิดา สวายประโคน                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149076 นางสาว                   อวัชฎา เหมือนทอง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149078 นางสาว                   ณัฎฐวรรณ รอดเจริญ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149079 นางสาว                   สุภาวิมล วองไว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149080 นางสาว                   ณิชากร สุดไชย                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149081 นาย                      ณัฐกร  มาละนัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149082 นางสาว                   เสาวนีย ศรีเหน่ียง                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149084 นางสาว                   โชติกานต แทนทอง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149091 นางสาว                   อุบลวรรณ พันธวิไล                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58111493 5811149092 นาย                      สมยงค เชื้อพันธ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765001 นางสาว                   พัชรี พันธแกน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765002 นางสาว                   ธัญลักษณ การสมทบ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765003 นางสาว                   กมลรัต พิทักษ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765005 นางสาว                   มุกดา นรากูล                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765007 นางสาว                   กนกพร อุปมัย                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765010 นางสาว                   บัณฑิตา พลเมือง                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765012 นาย                      ฤทธิชัย  เเกวละมุล                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765013 นางสาว                   รัตนาวดี สีทับทิม                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765014 นางสาว                   กัญญารัตน ยิ้มสมบุญ                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765015 นางสาว                   อรญา บุรกรณ                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765016 นางสาว                   เสาวลักษณ คําแพง                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765017 นางสาว                   พัชรพร เมืองจันทร                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765022 นางสาว                   สิริรัตน บุญสะอาด                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765023 นางสาว                   สุรัชนก ไกแกว                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765024 นางสาว                   กนกวรรณ พันธชาติ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765027 นางสาว                   ธัญญา ธีระศรานนท                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765028 นางสาว                   พรพิมล คะสุวรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137651 5813765029 นางสาว                   วรรณภา ภูมิลักษณ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765032 นางสาว                   นัทภรณ จันทิมาลย                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765033 นางสาว                   รสสุคนธ นามวงษ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765034 นางสาว                   สุธิดา เดชสันเทียะ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765035 นางสาว                   ปรีชญา อริพงศ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765036 นางสาว                   มาริษา ดวงคําดี                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765037 นางสาว                   สุดารัตน โคนาบาล                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765038 นางสาว                   สโรชา วงศนิล                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765039 นางสาว                   ยุวกร ไชยโคตร                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765040 นางสาว                   เนตรติยากร อัยพงษ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765041 นางสาว                   พรรณทิพา บุตรวงษ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765043 นางสาว                   วชิราภรณ ศรีลาชัย                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765044 นางสาว                   ปานตะวัน บรรเทิงสุข                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765046 นาย                      ชัยวัฒน แหวนเงิน                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765048 นางสาว                   วราภรณ ไชยสนาม                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765049 นางสาว                   วาสนา พิลาทอน                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765050 นางสาว                   วราภรณ อารีรมย                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765051 นางสาว                   อาทิตยา กรีสวาสด์ิ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765053 นางสาว                   ปาณิศรา กลมประโคน                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765057 นางสาว                   พลอยจีลิน สาลี                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2522203 คุณธรรม นําความรู                                                               58137652 5813765060 นางสาว                   ภานุมาศ สมจันทร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014104 นางสาว                   ญาสุมินทร  ตําหนง                       3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014106 นาย                      ธนบดินทร บุญนาค                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014107 นาย                      ธนบัตร ทาเสด็จอํานวยโชค                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014108 นาย                      สุรชัย ทองแสง                           3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014109 นาย                      ธนากร ชูรัตน                           3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014110 นาย                      ธนัญชัย สิทธิกุล                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014112 นาย                      วิศวุฒิ อําพันลา                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014113 นาย                      เกริกเกียรติ มั่งมี                     3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014114 นาย                      สิทธิพร  เมยมงคล                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014115 นาย                      ไชยวัฒน  มะเด่ือ                       3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100141 5910014116 นาย                      กานตศักด์ิ  เที่ยงธรรม                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026101 นางสาว                   สุนันวดี โคตะมา                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026102 นางสาว                   พิมพชนก วิเศษชาติ                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026104 นางสาว                   ภาพิมล นารี                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026105 นางสาว                   กัญญารัตน สรอยจิตร                    3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026106 นางสาว                   อัญชลี ผูมีสัตย                       3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026107 นาย                      สมเกียรติ หวังฟงกลาง                   3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026108 นางสาว                   ผกามาศ เมืองจันทร                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026109 นางสาว                   สาวิตรี บังคม                           3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026110 นางสาว                   จุฑามาศ สวางภพ                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026113 นางสาว                   ปยวรา  ทองบาง                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026115 นางสาว                   อินทิราพร  ยอดพงษา                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100261 5910026116 นางสาว                   ลลิตวดี  สุระเสียง                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037101 นางสาว                   ดวงนภา เพียงตา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037102 นางสาว                   นัทธมล นันธิโค                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037103 นางสาว                   ชนาภรณ สิทธิบุตร                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037104 นางสาว                   นวรัตน วรรณวงษ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037106 นางสาว                   สุดารัตน มูลดับ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037107 นางสาว                   ปรียาเนตร สังขสาย                      3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037108 นางสาว                   วรัญญา นิยม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037108 นางสาว                   วรัญญา นิยม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037109 นางสาว                   พัชราภา ยอดแกว                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037110 นางสาว                   เสาวลักษณ ปดดี                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037111 นางสาว                   นวลฉวี  คําแกว                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037112 นางสาว                   จุฬาลักษณ สุขบท                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037113 นางสาว                   นํ้าฝน มะตูม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037114 นาย                      พงษเทพ ขวาวงษ                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037115 นางสาว                   ธมลวรรณ พูนเสมอ                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037116 นางสาว                   กุลพร นพพิบูลย                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037117 นางสาว                   อมรรัตน เมฆสวาง                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037118 นางสาว                   พนิดา ศรีรัตน                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037119 นาย                      สุทธินันท แกวคะตา                     3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037120 นาย                      ศตวรรษ อุนจิตร                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037121 นาย                      ชัยมลล   ไกยชาติ                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037122 นางสาว                   สมใจ ธรรมชาติ                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037123 นางสาว                   รัตนา ธรรมชาติ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037124 นางสาว                   ดวงสุดา ปูพบุญ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037125 นางสาว                   พัชรีญา วงษญาติ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037126 นางสาว                   กาญนาจภรณ วันทา                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037127 นางสาว                   ณัฐริกา  บุญนํา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037129 นางสาว                   ศศิวิมล  พันธไผ                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037130 นางสาว                   อรชร  ระยับศรี                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037131 นางสาว                   วิพาลักษ  มะโนรัตน                    3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037132 นาย                      อมรเทพ  รุงคํา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037134 นาย                      ณัฐพล  ชินวงศ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100371 5910037135 นาย                      โชติชญาน  บุญมาก                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048101 นางสาว                   มนฤดี อุตสาหะ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048102 นางสาว                   นิโรบล ธงชัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048103 นาย                      สมชาย นํ้าเกล้ียง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048105 นาย                      นัฐพงษ ปญญาวรรณ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048106 นาย                      ชาลี เดชศิริ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048108 นาย                      พันธวัช เกาะนํ้าใส                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048109 นาย                      ทินกร ผาลา                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048111 นาย                      พงศธร   บรรเดาะ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048112 นาย                      พีระพล พิลากรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048113 นางสาว                   สุพรรณี บุญสุข                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048115 นาย                      พัทธวัชร สุขจินดา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048117 นางสาว                   จิดาภา ธีระบุตร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048118 นางสาว                   สุพิชญา เบ็ญมาศ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048119 นาย                      วัฒนชัย ชิณวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048120 นาย                      วีรชาติ มะปราง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048121 นาย                      อัสนี อินธิเดช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048122 นาย                      บดิภัทร เทศชัย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048123 นางสาว                   ศุภดา คูณตุม                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048124 นาย                      อธิบดี บุตรเพชร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048125 นาย                      เจษฎา มังษา                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048126 นาย                      นิพนธ จรรยา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048127 นาย                      นาย กฤษณะ   สุเรรัมย                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048129 นางสาว                   กัลยรักษ ศรีสุข                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048130 นางสาว                   กันยาวีร วารี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048131 นางสาว                   กุลณัฐ สงเสริม                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048133 นาย                      สุริยา ขันวงษ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048134 นาย                      เกียรติศักด์ิ ศรีแสงจันทร              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048135 นางสาว                   วิไลพร กํ่าแกว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048138 นางสาว                   กุลธิดา แกนจันทร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048139 นาย                      ฌัฐวุฒิ  ศรีลาชัย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048140 นาย                      ภัคพงษ  กาละพัฒน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048141 นาย                      อภิชาติ  โชติเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048141 นาย                      อภิชาติ  โชติเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048142 นาย                      นพดล  ทองมาก                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048143 นางสาว                   ทศพร บุญวัน                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048143 นางสาว                   ทศพร บุญวัน                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048144 นาย                      ธวัชชัย ใจใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048144 นาย                      ธวัชชัย ใจใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048146 นาย                      อภิชาติ ภูมี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048150 นางสาว                   รัตนาพร จักสาน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048152 นางสาว                   วิลัยวรรณ บุญทูล                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048153 นาย                      สันติสุข สายบัวตอ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048154 นาย                      ณรงคชัย เครือบุตร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048155 นาย                      ณัฐพล ฤาชัย                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048156 นางสาว                   อมรทิพย บุญพบ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048157 นาย                      วิสันต โฮเม                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048159 นาย                      จักรพงศ ศรีวัง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048162 นาย                      ธนโชติ  แหวนเงิน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048163 นาย                      ชาญวิทย  อินธิยาย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048164 นางสาว                   พิมพกา  สิงขรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048166 นางสาว                   สุภาพร  แยมยิ้ม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048167 นาย                      วรกิจ  รัศมี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048168 นาย                      ภัสกร  สายทากุล                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048169 นางสาว                   รัชนี  ศรีบุญเรือง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048170 นางสาว                   ผกามาส  เสวะนา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048171 นาย                      วรเพชร  แวววงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048173 นาย                      สิทธิโชค  วรเลิศ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048175 นาย                      สกุลเกียรติ  พันธมาศ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048176 นาย                      นันทวัฒน  บุญเสริม                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100481 5910048179 นาย                      ธนัญชัย ทองออน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048201 นาย                      ธราวุธ รองสุพรรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048202 นาย                      จักรพงศ คลากระโทก                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048204 นาย                      ยุทธนา บุญญา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048205 นางสาว                   กรรณิการ พรรษา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048206 นาย                      ทองกรณ อูบคํา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048207 นาย                      วรุฒ ภูมูล                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048208 นางสาว                   วราพร นิยม                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048209 นางสาว                   วิลัยพร มิตราช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048210 นาย                      เชษฐา  อุทิศาวงษ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048212 นาย                      อภิชาติ  สมวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048213 นาย                      สุภชัย วณานิชย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048214 นางสาว                   รุงฤดี บัวพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048216 นาย                      ธนคุปต   นามปญญา                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048217 นาย                      ศตวรรษ  แกวพวง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048218 นางสาว                   ชุติตา ขันทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048219 นางสาว                   ณิชนันทน แสนคํา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048221 นาย                      อดิศร สุพงษ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048222 นาย                      ธนพงษ ทาทอง                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048225 นาย                      ชิณวัตร ชิณวงษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048228 นาย                      เกียรติศักด์ิ เสวยสุข                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048229 นาย                      ณัฐพล กําแพงใหญ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048230 นางสาว                   จิราพร   ทองเติม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048233 นาย                      เอกราช ตะริการ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048234 นาย                      ธนาพงศ เพ็งพันธ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048235 นางสาว                   จิรวรรณ กองบุญ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048236 นาย                      อธิป สดับสาร                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048237 นาย                      สุรศักด์ิ บุญเหลือ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048240 นาย                      แสงสุรีย ศรีแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048241 นางสาว                   นํ้าฝน คําดี                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048242 นาย                      อภิสิทธิ์ บึงแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048243 นาย                      วัชรพร สมบัติวงศ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048244 นาย                      ประวิทย พิมมะเส็ง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048245 นาย                      สรวิศ แสวงผล                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048246 นาย                      ชัยอนันต พรมโส                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048247 นาย                      อภินันท เกิดกลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048248 นาย                      ศักด์ิชัย ปานทอง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048249 นางสาว                   นิภาพร พระสวาง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048250 นางสาว                   เพ็ญนภา สถานพงษ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048251 นาย                      ธนรัฐ ยอดพงษา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048252 นาย                      วราวุฒิ  อุนแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048253 นาย                      สุริยา  จันทะมุท                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048254 นาย                      วุฒิพงษ  กุลเกษ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048256 นาย                      ดนุสรณ  ศรีสุข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048259 นาย                      ธีระพงษ  สาลีงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048261 นาย                      วัฒนา  พรหมทา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048263 นาย                      ธีรเจต  หมอแกว                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048264 นางสาว                   ณัฐธยาน  คงคา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048265 นาย                      เอกพล  สายสังข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048266 นาย                      พัลลภ  ประจญ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048267 นาย                      บุริมนาถ  วามะลุน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048268 นาย                      ภูมิสิทธิ์  ทวะลี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048270 นาย                      ผลทวี  ดวนใหญ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048271 นาย                      วุฒธิพงษ  แกวพวง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048274 นาย                      ภานุวัฒน  สมสอน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048275 นาย                      ปยะณัฐ  ปราศจาก                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048276 นาย                      คฑาวุฒิ  ศรีโวหะ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048277 นาย                      ดวง  หงษอินทร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100482 5910048278 นาย                      อนันต  สีสมโยค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059102 นางสาว                   ภาวิตา มีชัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059103 นางสาว                   ดารณี แยมใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059104 นางสาว                   กาญจนา เชื้อพันธ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059105 นางสาว                   ปยะวรรณ โคตรหลักเพ็ชร                  3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059106 นางสาว                   พรหมพร แพทยนาดี                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059107 นางสาว                   อนามิกา พันยา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059108 นางสาว                   ธิดา บุญกวาง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059109 นางสาว                   สุทธิดา  ปูพบุญ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059110 นางสาว                   สกาวเดือน คํานึง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059112 นางสาว                   กฤษณา อินธิเดช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059114 นางสาว                   สรนันท สุขจันทร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059115 นางสาว                   พิมชนก บุสดี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059116 นางสาว                   ศันสนีย สิมุฒิ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059117 นางสาว                   รังสิมา สิงหเชื้อ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059118 นางสาว                   เตือนใจ ผิวออน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059119 นางสาว                   พัชรพร มณีจันทร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059120 นางสาว                   สุมิตรา ขิมอาภรณ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059122 นางสาว                   กัลยาณี ลันดา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059123 นางสาว                   ณัฐธิดา คําใสย                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059124 นางสาว                   ปยาไทย ผูมีสัตย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059125 นางสาว                   อมลธีรา โพธิราช                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059126 นางสาว                   จิรารัตน สมบัติวงค                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059127 นางสาว                   พรวิลัย  ดีเสมอ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059128 นาย                      ธนพงศ  มุกดาหาร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059129 นางสาว                   ธัญญา  ตนโพธิ์                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059130 นางสาว                   พรนภา  แกวกัณหา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059131 นางสาว                   ธัญญารัตน  บุญสง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059132 นางสาว                   เกตนศิรี  บัวสอาด                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059133 นางสาว                   บุษยา  วอนสมดี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059134 นางสาว                   วิไลพร  พรมตา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059135 นางสาว                   จันทิมา  คําปอง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059136 นางสาว                   ศศิธร  สายสม                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100591 5910059137 นางสาว                   กตัญชลี  คําผิว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068101 นาย                      สุรดิษ แตงมั่ง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068102 นาย                      กฤษฎา สาธร                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068103 นาย                      เมทนี ตึกรักษา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068104 นาย                      ชัยวิวัฒน สุวรรณสิงห                  3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068105 นาย                      ธีรพงษ เชื้อประทุม                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068106 นาย                      ทิวา นาคําโฮม                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068107 นาย                      อานุภาพ ลาวรรณ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068109 นาย                      ธัชนนท นิลพันธ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068110 นาย                      ธนศักด์ิ สิทธิศร                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068111 นาย                      สุริยา ไพละออ                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068112 นาย                      ศิริวัฒน หารบุรุษ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068113 นาย                      รัฐพร ดวงแสง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068113 นาย                      รัฐพร ดวงแสง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068114 นาย                      ปาริชาติ ธาตุทอง                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068115 นาย                      อนาวิล ไชยปญญา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068116 นาย                      ชัยพร บึงไกล                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068118 นางสาว                   สิริวรรณ โทนะพันธ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068119 นาย                      ธนพงษ วงศสุวรรณ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068120 นาย                      อุทัย มหิสยา                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068121 นาย                      เอเชีย กองวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068121 นาย                      เอเชีย กองวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068122 นางสาว                   กนกวรรณ อักษร                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068123 นาย                      นลธวัช โยธี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068124 นาย                      ไตรภพ สุระ                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068125 นาย                      ธนวัฒน แหวนเงิน                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068126 นาย                      กิตติพัฒน กอบเก้ือ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068127 นาย                      ปญญา สิงสุข                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068128 นาย                      พีรพล ทิพศร                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068129 นาย                      เมธิชัย ภิรมยตระกูล                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068130 นาย                      ปริญญา นุชเจริญ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068131 นางสาว                   อภัยพร  แสงวงษ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068131 นางสาว                   อภัยพร  แสงวงษ                         3 สัปดาห พลศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068132 นาย                      ทรงพล  เปนไทย                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100681 5910068133 นาย                      องอาจ  สมพงษ                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068201 นาย                      จักรพันธ เผาพันธ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068202 นาย                      กิติพงษ นวนสีทอง                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068203 นาย                      ยงยุทธ คุปวานิชพงษ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068204 นาย                      ฐิติกร เกิดกลา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068205 นาย                      วิทยา ใจธรรม                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068206 นาย                      นพนัย ศิริ                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068207 นาย                      ปฏิพัฒน  ศรีสวัสด์ิ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068208 นาย                      จตุรพงษ มะเด่ือ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068209 นาย                      กิติพันธ สีภา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068210 นาย                      สราวุฒิ สุโข                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068211 นาย                      สันติพงษ ผิวออน                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068212 นาย                      สุริยัญ สีแก                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068213 นาย                      พรเทพ มะณีนวล                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068214 นาย                      ภูมิเดช สมบุตร                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068215 นางสาว                   สุภาวดี ชาญเชี่ยว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068215 นางสาว                   สุภาวดี ชาญเชี่ยว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068216 นางสาว                   วิลาวัณย   พูลแกว                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068217 นางสาว                   ปวีณา บุญสําเร็จ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068218 นาย                      กิตติศักด์ิ เตชะสถิตยกุล               3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068219 นาย                      ธนรัตน สุทา                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068220 นาย                      ภาณุพงศ อุปมัย                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068221 นาย                      ณัฐวุฒิ ศรีคําภา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068222 นางสาว                   ปยนุช นาตพันธ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068223 นาย                      จารุพงศ วงศพิทักษ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068224 นาย                      สุริยา ทําแกว                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068225 นางสาว                   หทัยรัตน ทัพลือชัย                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068226 นาย                      สมชาย ปรือปรัง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068227 นางสาว                   พจนาฎ สมศรี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068227 นางสาว                   พจนาฎ สมศรี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068228 นาย                      ชัชวาล สายแกว                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068229 นาย                      ณัฐชัย สุบิน                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068230 นาย                      ธนกฤต นรมาศ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068232 นาย                      สมพร  กาลจักร                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100682 5910068233 นาย                      นวพล  สีหบุตร                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068302 นางสาว                   ณิชากร สุธรรม                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068303 นางสาว                   บุษราคัม วงษขันธ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068304 นางสาว                   พรทิพย พิมพลี                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068305 นางสาว                   ณัฐนรี จันต้ังอัด                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068306 นาย                      สุธรรม ทองกาล                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068307 นาย                      ฤทธิ์ณรงค พันธุลี                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068308 นางสาว                   หนูเพลิน ศรีคําภา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068309 นาย                      อนุรักษ มะเดือ                         3 สัปดาห พลศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068310 นาย                      กฤษณะ สีวะจูม                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068311 นาย                      ธัญพิสิษฐ คุขะละโม                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068312 นาย                      อภิสิทธิ์  สุริเตอร                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068313 นาย                      กตัญุตา สาสาย                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068314 นางสาว                   อรปรียา  บุญรวม                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068315 นาย                      วุฒิศักด์ิ ดุงเนย                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068316 นาย                      นพรัตน เนาวะบุตร                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068318 นางสาว                   พรประภา วงษาเนาว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068320 นางสาว                   วัชราภรณ บุญเลิศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068321 นางสาว                   นํ้าทิพย นนพิภักด์ิ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068322 นาย                      ณัฐพงษ ภักดีวงศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068323 นาย                      ศุภกฤต พลหาญ                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068324 นางสาว                   กานดา ไพรบึง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068326 นาย                      นิรุต  ปารถ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068329 นางสาว                   สุฐิชา สุขะ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068330 นางสาว                   สุกัญญา  กลางประพันธ                   3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068330 นางสาว                   สุกัญญา  กลางประพันธ                   3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068331 นางสาว                   ศศิวิมล  เชื้อดี                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068331 นางสาว                   ศศิวิมล  เชื้อดี                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068332 นาย                      วีระพงษ  ทาเงิน                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068333 นางสาว                   ทัดดาว  ยานรัมย                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100683 5910068334 นางสาว                   อทิตยา  เสียงใส                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100721 5910072101 นางสาว                   ศิริญาดา ศรีนนท                        3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100721 5910072103 นางสาว                   กนกวรรณ โพนปลัด                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100721 5910072105 นางสาว                   ปานรดี แตมทอง                          3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100721 5910072106 นางสาว                   ญาณิกา อะชวยรัมย                      3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100721 5910072107 นางสาว                   ธัญลักษณ นนทศิลา                      3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100721 5910072108 นางสาว                   ลาวัลณ แกวมุกดา                       3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100721 5910072109 นาย                      ศาทูล  บุญชู                            3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100721 5910072110 นางสาว                   ธานีรัตน  ชัยชนะ                       3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073101 นาย                      สุรัตน ใยคํา                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073102 นาย                      ประวิทย คําปว                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073108 นาย                      ภาณุวัฒน สัมนา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073109 นาย                      ณัฐพล สนับหนุน                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073110 นางสาว                   ศิริรัตน บุญศิริ                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073111 นางสาว                   ณัฐนิช พงษสุวรรณ                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073112 นาย                      สุริยา ไชยโชติ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073113 นาย                      สุรชัย ศรีแกว                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073114 นางสาว                   จุฑามาศ แกวชัย                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073116 นาย                      ธนวัฒน บุดศรี                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073117 นาย                      สุริยา  มวงออน                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100731 5910073118 นาย                      อธิชัย  ยอดไฟอินทร                     3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079101 นาย                      ศิรชัช สายสิน                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079102 นาย                      วัชรินทร  พาลี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079104 นาย                      คฑานน  นามวงษ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079104 นาย                      คฑานน  นามวงษ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079105 นาย                      ธีระพงศ ศรีมณี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079105 นาย                      ธีระพงศ ศรีมณี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079106 นางสาว                   วราลักษณ ปจฉิม                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079107 นางสาว                   ปยเนตร กุลบุตร                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079108 นางสาว                   ปวีณา สะอาด                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079109 นาย                      เจษฎา คําภา                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079110 นางสาว                   มธุรส มณฑาทิพย                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079111 นาย                      ชนาเทพ  โสมาพิมพ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079113 นาย                      รัตนพล บุญกลาง                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079114 นาย                      พันธกร ใจออน                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079115 นาย                      พงษสิทธิ์ ถุงทรัพย                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079116 นาย                      อาทิตย วังทะพันธ                      3 สัปดาห  
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079119 นางสาว                   สุกัลยา แข็งแรง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079119 นางสาว                   สุกัลยา แข็งแรง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079120 นาย                      อนันทวัฒน คาแพง                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079121 นาย                      ธีรพงศ กรดเสือ                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079122 นาย                      บุญตา วงคแสง                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079124 นาย                      พุทธรักษ แซตัง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079125 นางสาว                   กัณหชรี โคตรสุข                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100791 5910079126 นาย                      แทนสุข  นอยมิ่ง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079202 นาย                      ธนพล พรมศักด์ิ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079203 นาย                      ธวัชชัย มโนธรรม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079205 นาย                      เศรษฐการ งามปญญา                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079207 นาย                      ศรชัย มะลิวงค                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079208 นาย                      สฤษด์ิ ดาวเรือง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079209 นาย                      พงศกร บุญสถิตย                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079210 นาย                      อโนชา  สมหมาย                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079211 นางสาว                   ศิริลักษณ นามฤทธิ์                     3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079212 นาย                      สุนันท สงจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079213 นางสาว                   พรสุดา หนองบัว                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079214 นางสาว                   ดวงฤทัย จันทะสนธิ์                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079216 นาย                      พศิน สีดารัตนิน                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079218 นางสาว                   ศิริกัญญา วงคศรี                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079219 นางสาว                   สิรารมย สรเเสง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079220 นาย                      สุเทพ มานพ                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079221 นางสาว                   ภัทรสิริ เจนดานกลาง                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079222 นาย                      เสริมสุข ทินคาม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079223 นาย                      ทศพล  ยาตรา                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079224 นาย                      สุรเชษฐ  สน่ันเอ้ือ                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079225 นาย                      ธิติวุฒิ งามมาก                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079226 นางสาว                   นํ้าสม ศรีจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079226 นางสาว                   นํ้าสม ศรีจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079227 นาย                      ปฐมพงศ ดวงสิน                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079228 นาย                      ทินกร ทองขาว                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100792 5910079229 นาย                      ปริยวัฒน ออนแสง                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083101 นางสาว                   ศศิณา  แดงเจริญ                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083104 นาย                      ธนวัฒน สายสงค                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083104 นาย                      ธนวัฒน สายสงค                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083106 นางสาว                   อุมาพร ยอดสิงห                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083107 นาย                      ธีรวัต บัวบาล                           3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083108 นางสาว                   ปฐมาวดี บุตะเคียน                       3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083109 นางสาว                   ปฏิมากรณ นามปญญา                      3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083110 นางสาว                   ชลากร พละราษฎร                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083111 นาย                      กฤษฎาพงษ สุวะ                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083112 นางสาว                   ณภัทรวรัณย  สายแกว                    3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083115 นาย                      ปารมี  มาตยคํา                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083118 นางสาว                   มนพกานต  คําเหลือ                       3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100831 5910083122 นางสาว                   ทิพยภาดา  กันยาโพธิ์                   3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084102 นางสาว                   ชมัยพร แหลงหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084102 นางสาว                   ชมัยพร แหลงหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084103 นางสาว                   สุวรรณา เล่ือนลอย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084104 นางสาว                   วรรณี ปองทรัพย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084105 นางสาว                   หน่ึงฤทัย พวงบุตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084106 นางสาว                   เชษฐสุดา ทองยัง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084108 นางสาว                   สุภัทตรา นมัสสิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084108 นางสาว                   สุภัทตรา นมัสสิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084110 นางสาว                   วิภาพร สายคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084111 นางสาว                   กัลยา สีสันต                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084112 นางสาว                   จารุนันท  บัวงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084112 นางสาว                   จารุนันท  บัวงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084113 นางสาว                   ขวัญฤทัย มุละสีวะ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084114 นางสาว                   ชัลญา ชาติวงค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084115 นาย                      ภาสกร บุตรจินดา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100841 5910084117 นางสาว                   เบญจมาศ ทองพาด                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094101 นางสาว                   เกศสุดา รับขวัญ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094102 นางสาว                   สายสุดา สุมาลี                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094104 นางสาว                   สกุณา  เนียมหอม                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094106 นางสาว                   อธิติยา นภาวัฒนดํารงค                   3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094107 นางสาว                   ศิริปริญญา เมียดสีนา                    3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094108 นางสาว                   กนกพรรณ เครือทอง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094109 นาย                      ธุระกิจ หนองประทุม                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094110 นางสาว                   พัชรี มณีวงษ                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094111 นางสาว                   รุงฤดี สมใจ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094112 นางสาว                   จิรารัตน ไชยพันนา                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094113 นางสาว                   รัตติยากร ทําทวี                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094115 นางสาว                   กมลรัตน สาระพันธ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094116 นางสาว                   เพ็ญนภา ปราบวงศา                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094118 นางสาว                   สลิตตา บุญเครือ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094119 นาย                      เก้ือกูลชัย รินทชัย                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094120 นางสาว                   ชุลีพร เสาวัง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094121 นางสาว                   กนกวรรณ ทับทิม                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094123 นางสาว                   อรอนงค วรรณทวี                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094124 นางสาว                   จิราพร ศรีธรรมรัตน                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094125 นาย                      กฤตเมธ เปล่ียนสินชัย                    3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094126 นางสาว                   อรอุมา วงคทอง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094127 นางสาว                   จุฑามาศ ศรีทอง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094128 นางสาว                   ปาริสา โคตรปญญา                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094129 นางสาว                   วิชชุดา เล่ือมอรุณ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094130 นางสาว                   อรจิรา ไชยบุตร                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094131 นางสาว                   สุธินันท สังคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094132 นางสาว                   สุภาภรณ ราษี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094133 นางสาว                   พลอยไพลิน พัตรา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094135 นางสาว                   เสาวลักษ ศรีเนตร                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094136 นางสาว                   นุศรา สุขตะ                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094137 นางสาว                   นารีรัตน ลุนคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094138 นางสาว                   พรพิมล บุญขวาง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094139 นางสาว                   จารุณี สุวรรณคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094140 นางสาว                   ขวัญชนก  ตาดมวง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094142 นางสาว                   ดวงใจ สุภาพันธ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094143 นางสาว                   พัชริดา กึงไกร                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094146 นาย                      กวินเทพ เพ็งแจม                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094147 นางสาว                   จริญญา นารินทร                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094149 นางสาว                   กิตติยา สุรนารถ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094149 นางสาว                   กิตติยา สุรนารถ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094150 นาย                      ยุทธชัย สอนคําวงษ                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100941 5910094151 นางสาว                   อารียา  วันอุบล                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094201 นางสาว                   กุลปริยา มลใสกุล                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094202 นางสาว                   รพีพรรณ พรมสิน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094203 นางสาว                   จารุพิชญา พิลา                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094204 นาย                      กฤษฎา ตุมคํา                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094205 นางสาว                   ปริยากร ประการแกว                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094207 นางสาว                   ไพจิตร สมสราง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094208 นางสาว                   ปภิญญาภรณ เกาะอําไพ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094210 นางสาว                   สุฑาทิพย คงลอด                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094212 นางสาว                   พิชญาภัค ยืนยาว                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094213 นางสาว                   ลําไพ โสพันธ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094214 นางสาว                   จันทรนิภา บัวงาม                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094215 นางสาว                   รุงนภา สุวรรณรอด                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094217 นางสาว                   อุไรพร คูหา                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094218 นางสาว                   พัชรียา ตระกูลพงษ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094219 นางสาว                   วิชุดา ทองเลิศ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094220 นางสาว                   จรัสศรี ไพรบึง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094221 นางสาว                   หทัยชนก จักษุดํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094222 นางสาว                   กัญญารัตน  บุหงา                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094223 นางสาว                   มนทกานต มูลเเวง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094224 นางสาว                   ชัชชนก อ่ิมสําอางค                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094225 นางสาว                   วันนิดา นาคดี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094226 นางสาว                   นภาพร แกวธรรมสอน                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094228 นางสาว                   สุนัญญา พุทธเสน                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094229 นางสาว                   จิรนันท งอมสงัด                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094230 นางสาว                   อุบลรัตน อานไธสง                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094231 นางสาว                   จริยา ชูกําแพง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094232 นางสาว                   ณัฐริกา เอกวงษา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094233 นางสาว                   วรัญญา นัยนิตย                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094234 นางสาว                   ปยะพร   สมภาวะ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094236 นางสาว                   ณัฐริกา เมืองอินทร                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094237 นาย                      ธันวศิลป อินทรศิริ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094238 นางสาว                   จารุณี แสงสุด                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094239 นางสาว                   วิไลวรรณ  ประจํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094240 นางสาว                   ทิพยสุดา กาฬภักดี                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094241 นางสาว                   สุวพัชร สุขบรรเทิง                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094242 นางสาว                   กฤษณา เมาหวล                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094243 นางสาว                   อรดี กายชาติ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094244 นาย                      โศภณ สมพงษ                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094246 นาย                      ธนาวุฒิ  อสิพงษ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094247 นางสาว                   อภิญญา  ทองหิน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094248 นางสาว                   พิมพพลอย  สีชมภู                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094249 นางสาว                   ดรุณี  พงษวัน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100942 5910094251 นางสาว                   ธัญญารัตน  เกตุลํา                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095101 นาย                      อนุชา พรมดี                             3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095102 นางสาว                   นริสา แกวเหลา                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095103 นาย                      สุระชัย พวงจําปา                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095105 นางสาว                   อภิลักษณ โพธิ์ศรี                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095106 นาย                      ปรมินทร หวยจันทร                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095107 นาย                      สหโชค โพนปลัด                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095110 นางสาว                   สุภาพร พิลัย                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095111 นาย                      ยศพร แกวพวง                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095112 นาย                      อนุชา หมื่นสุข                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095113 นาย                      สิทธิโชค วิมาร                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095114 นางสาว                   ร งทอง เกษอินทรษา                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095116 นาย                      วุฒิชัย แกนคํา                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095117 นาย                      ธนพล ศรีรักษา                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59100951 5910095118 นางสาว                   วิไลพร  พวงเสียง                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106101 นางสาว                   มณฑธิดา สงพิมพ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106103 นางสาว                   อิสริยาภรณ โคตรมนตรี                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106105 นางสาว                   จิรติกาญ พวงวงศ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106106 นางสาว                   ชุดา  โสดทิพย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106107 นางสาว                   ปริญญา ขึมสันเทียะ                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106109 นางสาว                   สุภาพร ถ้ําทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106110 นางสาว                   ดรุณี อินสุวรรณ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106113 นางสาว                   ปทุมวดี นิลทัย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106114 นางสาว                   สุวิกานต แกวบริบัตร                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106115 นางสาว                   กนกอร นวลมณีย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106116 นางสาว                   นิตยา บัวเชย                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106117 นางสาว                   สุวนันท แกวละมุล                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106118 นางสาว                   ศิรินยา เนียนแนบ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106119 นางสาว                   พรจิตร อวนแพง                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106120 นางสาว                   ฐิติมา สมพงษ                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106121 นาย                      อทิการ สุขภาค                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106122 นางสาว                   สมฤดี แสนทวีสุข                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106123 นางสาว                   เกษศิริ นงคสันเทียะ                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106124 นางสาว                   นันทิชา อรทัย                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106126 นางสาว                   โชติมณี แทนศรีลา                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106127 นาย                      ฉัตรชัย กล่ินจันทร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106128 นางสาว                   กานตติมา ใสศรีจันทร                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106129 นางสาว                   สุภรัตน มะโนชาติ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106130 นางสาว                   ลักษิกา ตาชั่ง                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106131 นางสาว                   ขนิษฐา สังวัง                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106132 นางสาว                   สุดาทิพย โพธิบุตร                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106133 นางสาว                   อาธิยา ขันติวงค                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106134 นางสาว                   เวลลินี จักสาร                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106135 นางสาว                   สุวิภาชิณี เหลียวสูง                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106136 นางสาว                   จินดารัตน ปรางคศิริ                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106137 นางสาว                   อังคณา ธนะศรี                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106139 นางสาว                   สุรัญญา แกวคํา                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106141 นางสาว                   ขนิษฐา ลําดวน                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106142 นางสาว                   ศศินภา รัตนพันธ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106143 นางสาว                   ธัญญารัตน บุตทองทิม                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106144 นางสาว                   เดือน พลอาจ                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106145 นางสาว                   ภัทรวดี ใจศรี                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106146 นางสาว                   ชรัณรัตน วิลาศรัตนโยธิน                3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106147 นางสาว                   ปนัดดา เหล็กดี                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106148 นางสาว                   จารุวรรณ จุยพงษ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106149 นาย                      จักรพันธ  จันทะสิทธิ์                  3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101061 5910106150 นางสาว                   ณัฐริยา วันทา                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106202 นางสาว                   มะลิวัลย อินตะพันธุ                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106203 นางสาว                   ประทุมวรรณ ไชยเทพ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106205 นางสาว                   ฐานมาศ ปองออย                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106206 นาย                      ปยวัฒน ทองปญญา                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106207 นางสาว                   สุภาพร วันทิสุทธิ์                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106208 นางสาว                   ทิวากรณ ทองชุบ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106210 นางสาว                   จิตรลัดดา มีผล                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106212 นางสาว                   จุฑามาศ  แซพัว                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106216 นางสาว                   สุภาพร  สารชาติ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106221 นางสาว                   กันติชา อางคําหงษ                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106222 นางสาว                   ปรียาภรณ อําพร                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106223 นางสาว                   สุกัญญา มังคละพลัง                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106224 นางสาว                   ภัทราพร  ศรีโท                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106225 นางสาว                   นิพาดา  จักรเทพวงค                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106226 นางสาว                   ชลิตา  เทศราช                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106227 นางสาว                   อัมพร  เภาแกว                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106229 นางสาว                   สุกัญญา  กุดประทาย                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106230 นางสาว                   ภูริดา  วุฒิยา                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106231 นางสาว                   อัญธิกา  อสิพงษ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106232 นางสาว                   อรณิชา  โคษา                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106233 นางสาว                   ธิดารัตน  วิวาสุข                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106234 นางสาว                   อาทิตยา  ยอดแกว                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106236 นางสาว                   ปยนุช  วงคหาญ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106238 นางสาว                   วรรณวิภา  คันทา                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59101062 5910106239 นางสาว                   ละมัย  พะลัน                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207101 นางสาว                   รชนิชล พื้นสวรรค                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207102 นางสาว                   สุภาวดี สําราญ                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207104 นางสาว                   ธันยธร หอมแพง                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207105 นางสาว                   ดรุณี บาตสุวรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207106 นางสาว                   คณิตา สินธุวัตร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207106 นางสาว                   คณิตา สินธุวัตร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207107 นางสาว                   สุนิสา ศรีโยยา                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207108 นางสาว                   นํ้าผ้ึง แจมใสย                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207109 นางสาว                   วิชุดา ตาไวไธสง                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207110 นางสาว                   ศิริญญา หนาแนน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207111 นางสาว                   ศิริวรรณ  แกวกัญญา                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207112 นางสาว                   จิราพร ละมูล                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207113 นางสาว                   นุชจรี บุญมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207113 นางสาว                   นุชจรี บุญมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207115 นาย                      ทศพร ภูพวก                              3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207116 นางสาว                   ธิดารัตน นอยดํา                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207117 นางสาว                   มลิวัลย ศรีเลิศ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207118 นางสาว                   ขวัญฤดี เวียงคํา                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207119 นางสาว                   ธารารัตน กันตรง                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207120 นางสาว                   ภัทรานิศฐ กาละพัฒน                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207121 นางสาว                   ศิริลักษณ แกวละมุล                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207122 นางสาว                   นิภาพร งอนสวัน                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207123 นางสาว                   อลีนา บุญจูง                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207124 นาย                      ณปวร ไชยโคตร                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207125 นางสาว                   นํ้าทิพย จันทรยิ้ม                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207127 นางสาว                   ทับทิม   ออมชมภู                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207128 นางสาว                   ชุติมา ศิริพัฒนสารกิจ                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207129 นางสาว                   ปรัชญา รัตนวัน                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102071 5910207130 นางสาว                   ศรัญญา ศรีบัวบาน                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207201 นาย                      นพดล ควรชม                              3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207202 นางสาว                   ญาณิศา ไชยสุวรรณ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207203 นาย                      อรรถพล วิรุณพันธ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207205 นางสาว                   อังควรรณ   อุนทวง                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207207 นางสาว                   มนฤดี วงษวัง                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207208 นางสาว                   สุภัสสร สุพรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207209 นางสาว                   สุพัตรา สิทโท                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207210 นางสาว                   ประวีณา ทุมมา                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207211 นาย                      ศิริศักด์ิ คณาพันธ                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207212 นางสาว                   เกตุชนัตฎา ดวนใหญ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207213 นางสาว                   ภัทรา ศรีหาบัณฑิต                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207214 นางสาว                   อุไรรัตน เสนาภักด์ิ                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207215 นางสาว                   เบญจพร เคนมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207216 นางสาว                   นุชนารถ ไชยมาศ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207217 นางสาว                   วรรณศิริ แกวสีหาวงค                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207219 นางสาว                   สมฤทัย จันทรนอย                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207220 นางสาว                   ลินดา เรืองคํา                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207221 นางสาว                   ปยนุช อินทรแกว                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207222 นางสาว                   อาภาศิริ สุทธสนธิ์                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207223 นางสาว                   สุภิญญา แกวเคน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207224 นางสาว                   สริตา  แกวโสภา                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207225 นาย                      ประวิทย ประจักษจิต                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207226 นางสาว                   ฐิติกาญจน  จันละบุตร                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207227 นางสาว                   สุวนันท  ประทุมวัน                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207228 นางสาว                   ทัศสิณา  ธรรมโคตร                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง+พรจิตร จันทรเปลง             วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102072 5910207229 นาย                      อุดมศิลป  พันธุดี                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226102 นางสาว                   จรรยา วิเชียรภักดี                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226103 นาย                      วิทธวัช ไกรศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226104 นาย                      ณัฐพล ศิริพันธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226105 นางสาว                   อนุสรา บุญลา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226106 นาย                      ดนัย จันทะประสาร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226107 นาย                      พีรพล ทองมาก                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226109 นาย                      ฤทธิรงค บุษบา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226110 นาย                      นลธวัช ดอนตาชิต                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226114 นาย                      นิวัฒน ศรีสวัสด์ิ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226115 นางสาว                   ศุลีพร พรมสุวรรณ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226116 นางสาว                   ภัสสชนัญญ ศรีลาชัย                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226117 นางสาว                   จิราภรณ  โนนนอย                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226118 นางสาว                   ปวีณา ศรีรักษา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226119 นางสาว                   จริยา  โพธินา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226120 นาย                      เศรษวัฒน บุษบงก                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226123 นาย                      เดชา จันทร                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226124 นาย                      ปกรณ มะโนชัย                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226125 นางสาว                   ก่ิงแกว โสภากุล                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226126 นางสาว                   ขันธทอง แพงศรี                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226127 นางสาว                   ปยะดา ดีดานคอ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226128 นาย                      อภิชาติ ศรีลาชัย                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226129 นาย                      ชุติเดช ทองเปลว                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226130 นางสาว                   ขนิษฐา แกวหาวงษ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226131 นางสาว                   สุมิตรา สุขใส                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226133 นางสาว                   สันทนา ดวงตา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226134 นางสาว                   ธิดารัตน  จันดี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226135 นางสาว                   อาทิตยา ศรีสุธรรม                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226136 นางสาว                   สุภัชชา เรืองศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226137 นางสาว                   นัฐพร อ่ิมรักษา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226138 นาย                      ปยชาติ สุราวุธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226139 นาย                      ภานุพงศ ลําภา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226141 นาย                      ชรินทร คุณสิงห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226142 นางสาว                   อมรรัตน มนตรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226143 นางสาว                   อภัสริน  ศรีภูทอง                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226144 นางสาว                   สุปราณี สมศรี                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226146 นางสาว                   อรญา อัมภรัตน                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226147 นาย                      ยศกร จันทร                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226149 นาย                      เพิ่มภูมิ ประจวบสุข                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226150 นาย                      อมรเทพ ปยะวงศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226151 นาย                      สุภรัตน   พรมต้ือ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226152 นางสาว                   อนุธิดา แกวเกลา                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226153 นางสาว                   ดวงแกว ทองเติม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226154 นาย                      จักรฑาวุฒิ นฤเบศร ณ รังษี              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226155 นาย                      วีรภัทร อุตสาห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226156 นาย                      วันเฉลิม สุขประเสริฐ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226157 นางสาว                   ชลิดา อุนจังหาร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226158 นาย                      ขวัญชัย คําโสภา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226159 นางสาว                   จิราวรรณ พันธวิไล                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226160 นาย                      เจริญพงศ พรมสิทธิ์                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226161 นางสาว                   ชลิยา  ชมภูวงศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226162 นางสาว                   พิมพา  แกวมงคล                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226163 นาย                      จักรี  พรมภักดี                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226164 นางสาว                   รวีวรรณ  ชิณวงศ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226168 นางสาว                   กัลยรัตน  พรหมรินทร                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226169 นาย                      เกรียงสิทธิ์  แกวพวง                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102261 5910226170 นาย                      เกรียงศักด์ิ  แกวพวง                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226202 นาย                      ณัฐภูมิ อ่ิมเต็ม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226203 นาย                      ธนบัตร สยุมพร                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226204 นาย                      เจตนชานน ไชยศรีษะ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226205 นางสาว                   ดารณี ศรีมณี                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226206 นางสาว                   ณัฐสุดา แกวกัณหา                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226207 นาย                      ภาณุพงศ อ่ิมเต็ม                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226208 นางสาว                   ศุภานัน แกวกลาง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226209 นาย                      อนุพงษ ทองเบา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226210 นางสาว                   ธมลวรรณ จันทสนธ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226211 นางสาว                   รัชนีกร โตมร                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226212 นางสาว                   อุทัยวรรณ ลุกลาม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226213 นาย                      ประเสริฐศักด์ิ แกวพรม                  3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226216 นางสาว                   ระพีพรรณ โพธิวัฒน                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226217 นางสาว                   อินทิรา ไรกลาง                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226218 นาย                      อดิเรก รุงเเสง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226221 นาย                      อดิศักด์ิ ผมหอม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226222 นางสาว                   มาลินี แกวพิลา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226223 นางสาว                   ปราณี พิลาดี                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226227 นางสาว                   กานตทิตา พรมวันดี                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226228 นางสาว                   จิราภรณ พรหมประดิษฐ                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226229 นางสาว                   โสภา สีดาชาติ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226230 นางสาว                   อารียา  ศรีมารักษ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226232 นางสาว                   นัทลิน แลบัว                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226233 นางสาว                   สุดารัตน ก่ิงพิลา                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226234 นางสาว                   ชนิกานต บุญจริง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226236 นาย                      อภิสิทธิ์ สายแกว                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226237 นาย                      พุทธิพร โพธิ์ศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226238 นางสาว                   สุภาพร เหลาแค                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226239 นางสาว                   ศศิญา แกวพวง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226240 นางสาว                   รัตนา  ทุมทัน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226241 นางสาว                   คณิตตา บุญรินทร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226242 นางสาว                   จิรัชญา จันทมาศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226243 นางสาว                   ศิริพร วิเศษสังข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226244 นาย                      พงษพิพัฒน นันทิโค                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226245 นางสาว                   ปนมณี มาเจริญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226246 นาย                      นิพลฤทธิ์ ลีลาศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226247 นางสาว                   จารุณี สังขพงษ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226248 นางสาว                   อริสรา  แหวชาญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226250 นางสาว                   สุทธิดา สุขศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226251 นาย                      นิติพงษ นามมนตรี                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226252 นางสาว                   ธีรจุฑา แกวกัณหา                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226254 นาย                      โอภาส เสาเวียง                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226256 นางสาว                   สุภาพร  ระยับศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226257 นาย                      วุฒิไกร พันธุชาติ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226258 นาย                      อินทรีย บุญให                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226259 นาย                      ณัฐปคัลป ยาจิตร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226260 นาย                      ศาสตรตรา จันทา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226262 นางสาว                   ดวงใจ  เรือนชิน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226264 นางสาว                   ลลิตา  เจริญวิเชียรฉาย                  3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226265 นาย                      จักรพันธ  ทองปญญา                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226268 นาย                      ศักด์ิระพี  พลคํา                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102262 5910226273 นาย                      ฉัตรชัย  กอกหวาน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226302 นาย                      กฤษฎากร  ฉิมพาลี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226303 นาย                      เสรีพันธ พิมพทอง                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226304 นาย                      ชัชวัล วิเชียรรัมย                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226306 นาย                      สิงหราช บุญภักด์ิ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226307 นางสาว                   เมธิศา ศิรยาวรกุล                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226311 นาย                      เกียรติศักด์ิ ชัยสอน                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226312 นาย                      ทวีศักด์ิ ชิดชม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226313 นาย                      อาทิตย ทองสุทธิ์                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226314 นาย                      ณัฐกรณ    ประกอบแสง                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226318 นาย                      สมชัย ทองละมุล                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226319 นาย                      กิตติธัช ศรีคราม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226320 นางสาว                   สกลสุภา ชัยจํา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226321 นาย                      กาลตุลา เพ็งแจม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226322 นางสาว                   ศุภนิดา ทองศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226323 นาย                      ธนาวุฒิ แกวคํา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226324 นาย                      จิรานุวัฒน คําเอ่ียม                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226325 นางสาว                   อาภัสรา ประชุมวงษ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226328 นาย                      อลงกรณ สืบสิงห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226329 นาย                      ยุทธนา ยอดไม                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226330 นาย                      พัฒนะ แกวคํากอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226333 นาย                      พันธกานต กล่ินเพชร                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226335 นาย                      สุวัฒน พื้นพันธ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226336 นาย                      ศุรัฐภูมิ ชื่นใจ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226338 นางสาว                   หทัยภัทร พรมธร                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226340 นาย                      ปฎิพล ใบสี                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226341 นาย                      พัฒนศิลป พวงพันธ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226342 นางสาว                   กาญจนา แหวนวงษ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226343 นาย                      ณัชชนกฤช แจมใส                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226346 นาย                      กฤษณะ เวกสูงเนิน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226347 นาย                      ณัฐพล บุญขวาง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226348 นาย                      สมาพล  ไชยพันธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226351 นาย                      วิชชากร วรรณทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226352 นาย                      ทศพล พันคําภู                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226354 นาย                      อภิวัตร โสดาดวง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226357 นาย                      สุทัศน  ดวงแสง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226359 นาย                      เอกพจน  กองพงษ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226362 นาย                      ทัตพงศ  สุทาบุญ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226365 นาย                      ณัฐนนท  ศรีบุญเรือง                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226367 นางสาว                   ทินประภา  พอกพูน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226368 นางสาว                   รุงทิวา  สาสังข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226369 นาย                      สุริยา  พันโน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59102263 5910226372 นาย                      ศตวรรษ  ศรศิลป                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392102 นางสาว                   ศิริพร ปฎิเหตุ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392102 นางสาว                   ศิริพร ปฎิเหตุ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392103 นางสาว                   ดวงดาว แสวงทรง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392104 นาย                      ศักด์ิศรี บุรีแสง                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392105 นาย                      ธนากร ชาลี                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392106 นาย                      สรศักด์ิ มูลวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392107 นาย                      เทพปริญญา ประพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392108 นาย                      ชิณชาญ บุญเยี่ยม                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392109 นาย                      ทศพร  ยาตรา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392110 นาย                      ทัศพล วิลา                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392111 นางสาว                   นภาพร แกวพงงา                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392112 นาย                      ณัฐพงษ สุขลอม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392113 นาย                      วรวิทย หลงวิไล                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392114 นางสาว                   กมลพรรณ ดาวสี                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392115 นางสาว                   อันนา อินทรงาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392117 นางสาว                   วารีลักษณ โคตะสิงห                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392119 นางสาว                   ปยธิดา ภูพวก                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392120 นางสาว                   รัตนา มะโน                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392121 นาย                      กิตติพงศ เครือศรี                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392121 นาย                      กิตติพงศ เครือศรี                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392122 นาย                      ธนาวุฒิ บุตรพรม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392123 นางสาว                   กัลยา โยธา                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392124 นาย                      พงศธร ถนอมพงษ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392126 นาย                      จักรกฤษ บุญหาญ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392127 นาย                      นพดล วราพุฒ                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392128 นางสาว                   ณัฐริกา คําโสม                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392129 นางสาว                   จิตรลดา ทําใน                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103921 5910392130 นางสาว                   สุพัตรา สาลี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392201 นางสาว                   ศิริลักษณ ดวนใหญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392201 นางสาว                   ศิริลักษณ ดวนใหญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392203 นางสาว                   ดวงกมล ชราศรี                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392204 นาย                      ศักดินนท พิลาศาสน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392205 นาย                      วุฒิพงศ เทียระคา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392206 นางสาว                   ภารุณี โมลาศรี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392208 นาย                      พงศธร จอนโคกกรวด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392210 นางสาว                   จณิสตา วงเพ็ง                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392211 นาย                      พัฒนศาสตร แกวสมุทร                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392212 นางสาว                   จีรนันท คําคูณ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392213 นางสาว                   ปุณชรัสมิ์ ประดับศรี                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392214 นางสาว                   ฌาเลเต บุญศักด์ิ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392216 นางสาว                   ปวีณา กาบบัวศรี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392217 นางสาว                   เจนจิรา คําผง                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392219 นางสาว                   สุนิสา สุวรรณชาติ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392220 นางสาว                   อรอนงค นิวาท                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392221 นางสาว                   ปวีณา ทาประโคน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392223 นางสาว                   วัชรวดี สนิท                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392224 นาย                      สหรัฐ พรพันธ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392226 นางสาว                   จินดารัตน คนฉลาด                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392227 นางสาว                   วิชญาพร เวียงคํา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392228 นางสาว                   รัตนสุภาวดี บรรทะโก                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392229 นาย                      ธิติพันธ อ่ิมแกว                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103922 5910392230 นาย                      วรวุฒิ ดีเลิศ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103923 5910392301 นางสาว                   ชัชฎาพร วงศสุวรรณ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103923 5910392302 นางสาว                   อนงคนาฏ สิงหสาย                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103923 5910392303 นางสาว                   ปวีญาภรณ บุญตา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103923 5910392304 นาย                      ธนาโชค ชํานาญ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103923 5910392308 นางสาว                   อัจฉราภรณ สุขวงศ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103923 5910392309 นาย                      ธนภัทร ชุมวัน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59103923 5910392310 นางสาว                   ดารารัตน  สีหะวงษ                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403101 นางสาว                   ธิดารัตน เพ็งพันธ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403105 นางสาว                   อุษา บุญเจริญ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403106 นางสาว                   สาธินี คําเสียง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403107 นางสาว                   ภูสุดา ก่ิงวิชิต                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403109 นางสาว                   จินตนา  คาวี                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403110 นางสาว                   ชลาลัย พงษวัน                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403112 นางสาว                   เสาวลักษณ ปล้ืมใจ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403113 นางสาว                   นีรนุช โชติผล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403115 นางสาว                   ภัทราภรณ โพธิ์ศรี                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403116 นางสาว                   อรอนงค นรสิง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403117 นางสาว                   จิราภรณ เรืองคํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403118 นางสาว                   เกสรา  นวลคํา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403120 นางสาว                   เกศสุดา ปองสอน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403121 นางสาว                   อรทัย พงษสุวรรณ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403124 นางสาว                   ณัฐริกา อํ่าตํางาม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403125 นางสาว                   ธมนวรรณ จันครา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403126 นางสาว                   กาญจนา ทองสาย                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403127 นางสาว                   สรัลพร อินทรตา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403128 นางสาว                   จุฑาทิพย แคนนอก                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403129 นาย                      เอกรัฐ ยังใจ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403130 นางสาว                   เมธินี พรมหมื่น                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403131 นางสาว                   ลัดดาวัลย ยอดโพธิ์                     3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403132 นางสาว                   พวงทอง ปรางคสุข                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403133 นางสาว                   ณัฐนิชา ชัยวิเศษ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403134 นางสาว                   กรรณิกา มะณีทอง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403135 นางสาว                   นันทนา รินรมย                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403136 นางสาว                   นัฐธิดา เทพวงษ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403137 นางสาว                   รัตชนก   สมบัติ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403138 นางสาว                   เยาวเรช มหามุข                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403139 นางสาว                   นันทนา นิยม                             3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403140 นาย                      ณัฐนัย คําตัน                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403143 นางสาว                   กิตติยากร ทีคําแกว                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403144 นางสาว                   มะลิวัลย สุภะโค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403145 นางสาว                   อุไรวรรณ มงคล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403146 นางสาว                   ทัศนีย สุริยันต                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403147 นางสาว                   นิตยา สุระ                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403148 นางสาว                   สุทธิดา  สายแพง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403150 นางสาว                   จินตนา ศิลาวงค                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104031 5910403152 นางสาว                   ปยะนุช  ทองทํามา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403201 นางสาว                   นฏกร หลักบุญ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403202 นางสาว                   ศรัญญา สาระมู                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403203 นางสาว                   จุฑามาศ แกวใส                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403204 นางสาว                   ชลดา เจียงวงค                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403205 นางสาว                   สุภาภรณ ศรีสุวรรณ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403206 นาย                      ภานุวัฒน สงวน                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403208 นางสาว                   วนิดา ธรรมทวี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403209 นางสาว                   สุภัตรา บุญขาว                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403210 นางสาว                   กาญดา  จันทะสุข                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403212 นางสาว                   ศิริญญาภรณ เรื่อเรือง                  3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403213 นางสาว                   เสาวลักษณ สีดํา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403214 นางสาว                   ดวงกมล มูลกระโทก                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403215 นาย                      ไพฑูรย สังขทอง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403216 นางสาว                   จิรนันท เวียงคํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403218 นางสาว                   หทัยรัตน  ขันธพันธ                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403219 นางสาว                   เสาวลักษณ คําแกว                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403220 นางสาว                   สุวรรณี ก่ิงบู                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403222 นางสาว                   พิไลวรรณ แสนทวีสุข                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403223 นางสาว                   นวรัตน ชมสมบัติ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403224 นางสาว                   สุภารัตน โพธิ์แกว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403225 นางสาว                   สุกัญญา สวัสดี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403226 นางสาว                   สุทธิดา ถิ่นนามน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403227 นางสาว                   วิลาวัณย พรหมสิทธิ์                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403229 นางสาว                   บุญรุง เชตะวัน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403230 นางสาว                   หน่ึงฤทัย พรมคําบุตร                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403231 นางสาว                   ศิริรัตน  แกวพวง                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403232 นางสาว                   จุฑามาศ คําเสียง                         3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403233 นางสาว                   ลักษมน พิลา                             3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403234 นางสาว                   กมลธิดา จรจันทร                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403235 นางสาว                   วริศรา ปดภัย                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403236 นางสาว                   อารีรัตน สองสี                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403237 นางสาว                   ธิดารัตน บุญเสริม                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403238 นางสาว                   นริศรา  วงษขันธ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403239 นางสาว                   เกษรา ทองไม                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403240 นางสาว                   สาวรี โนนสังข                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403241 นางสาว                   กัญญา จันทรสมุทร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403242 นางสาว                   หน่ึงฤทัย นัยวิกุล                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403244 นางสาว                   อัมพร ชนะมาร                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403245 นางสาว                   นิลาวัณย ใยนนท                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403246 นางสาว                   สตรีรัตน สงคราม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403247 นางสาว                   สุวรรณา  ศรีสังข                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403248 นางสาว                   เบญจมาศ คันธารัตน                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403249 นางสาว                   อรทัย บุตะเคียน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403250 นางสาว                   จรรยพร ดวงศรี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403251 นางสาว                   กาญจนาภรณ  อัมพรศรี                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403252 นางสาว                   กัญญาณัฐ  สิทโท                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104032 5910403253 นางสาว                   จิราพร  มูลทอง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403301 นางสาว                   ศุภกานต สมหมาย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403302 นาย                      วัชรพงษ นิยม                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403304 นางสาว                   เกษฎาภรณ ทองหลอม                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403305 นางสาว                   กาญจนา พงษสุระ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403307 นางสาว                   ศิริรัตน กุลวุฒิ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403308 นางสาว                   ภัทราพร จรสรชัย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403309 นางสาว                   เกศินี พรมแสง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403311 นางสาว                   จันทิดา ไชยสีหา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403312 นางสาว                   อาลดา แหวนหลอ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403314 นางสาว                   พณัตดา บุญชวย                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403315 นางสาว                   สุภาลักษณ อินทรตา                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403316 นางสาว                   วรรณิดา คําเหลือ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403317 นางสาว                   พัชรา ธาตุทอง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403318 นางสาว                   ณัฐกานต ก้ัวมาลา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403319 นางสาว                   ณัจฉรียา บุญปน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403320 นางสาว                   วรนุช คําตา                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403321 นางสาว                   จริยา วิสัชนาม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403322 นางสาว                   เบญญาภา สาลพล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403323 นางสาว                   พิชชญา ใจนวน                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403324 นางสาว                   มณีรัตน ใยอาจ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403325 นางสาว                   เจนจิรา บุญเรืองศรี                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403326 นางสาว                   จิราพร สายสมุทร                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403327 นางสาว                   ธัญสุดา สุคตะ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403328 นางสาว                   อัจฉริยา ผิวสวาง                       3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403329 นางสาว                   ชัชชญาภัค สุดาชาติ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403330 นางสาว                   สุภาวรรณ เกิดศิริ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403331 นางสาว                   วราภรณ ประมูลชาติ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403332 นางสาว                   เจนจิรา เชื้ออุน                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403333 นางสาว                   จิตธิดา ทวีศรี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403336 นางสาว                   จันทรวดี มณีดํา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403337 นางสาว                   พรพิมล พิมพสวัสด์ิ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403338 นางสาว                   วัลลภา ผิวละออ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403340 นางสาว                   ดาราวรรณ สมโภชน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403341 นาย                      ณัฐพงษ  เจนถูกใจ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403342 นางสาว                   นิรชา  บุญประกอบ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403343 นางสาว                   อัญญาลี  ศรีรักษา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403345 นางสาว                   สุธิดานันท  จันโท                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403346 นางสาว                   สุชาดา  วังทอง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403347 นางสาว                   ขวัญชีวา  ไชยนะรา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403348 นางสาว                   มุกดา  วงคคําจันทร                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403349 นางสาว                   ภัทรสุดา  มาลี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403351 นางสาว                   สุจิตรา  ประถม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104033 5910403352 นางสาว                   พลอย  ขันทอง                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414101 นาย                      ภาสกร เสนาซิว                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414103 นางสาว                   เบ็ญจมาพร โจมสติ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414104 นางสาว                   พัชราพร แสนทวีสุข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414105 นางสาว                   พิชญา ยอดจันทร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414106 นางสาว                   รัตนา ปะหละศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414108 นางสาว                   ศิริรุง กองทรัพย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414109 นาย                      ธนะวัฒน เกษเพชร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414111 นางสาว                   พรจันทร บุระเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414112 นางสาว                   มาวารี  อ่ิมนอย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414113 นางสาว                   สาวิตรี ใจทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414114 นางสาว                   บุตรธิดา ไชยคุณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414115 นางสาว                   กุสุมา ตองอบ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414116 นาย                      ณัชพล มะลิวัลย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414117 นางสาว                   วนิดา เข็มสี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414118 นางสาว                   ศิริมาศ มลทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414119 นาย                      วิทวัช สมบัติวงค                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414120 นางสาว                   วิไลวรรณ พลไชย                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414121 นาย                      ปฏิภาน อัปกาญจน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414122 นางสาว                   ธัญวรัชต ศรีโกศล                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414123 นางสาว                   เสาวภา อินทพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414124 นางสาว                   อาทิติญา กิติลาภ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414125 นางสาว                   มณิภา รินทะไชย                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414126 นาย                      วุฒิชัย มุทาพร                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414127 นางสาว                   นุชจรี นันทสิงห                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414128 นางสาว                   อาทิตยา วงษนิล                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414129 นางสาว                   สุพัตรา กัณหา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414130 นางสาว                   สุวนันท คําพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414130 นางสาว                   สุวนันท คําพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414131 นาย                      ธีรภัทร  นนทศิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414132 นางสาว                   พัชราภา  คําแพง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104141 5910414133 นางสาว                   ขนิษฐา  สอดศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414201 นางสาว                   กาญติมา สอนศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414203 นางสาว                   พลอยไพลิน ทัดเทียม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414204 นางสาว                   วิจิตรา สืบศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414205 นางสาว                   จิราภรณ ราชวัง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414207 นางสาว                   จิรดา กาญจนพัฒน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414208 นางสาว                   สุวรรณา ปะคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414209 นาย                      ณัฐพงค โพธิ์มินทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414209 นาย                      ณัฐพงค โพธิ์มินทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414210 นางสาว                   สุรัฐชา ขาวสะอาด                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414211 นางสาว                   นาถนที ดวนสูง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414212 นางสาว                   ฐิติมา   ดวงนิล                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414213 นางสาว                   นริศรา สาธุภาค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414214 นางสาว                    รัชฎาภรณ บัวสอง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414215 นางสาว                   ดวงหทัย  คําตา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414217 นางสาว                   นํ้าฝน ศรีบุญ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414218 นางสาว                   สุนิตา บุตรวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414222 นางสาว                   สุชาดา ไชยสุวรรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414224 นางสาว                   ภัคทิราภรณ จิตสําราญ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414225 นางสาว                   ทิพยประภาพร ภาดี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414227 นางสาว                   นฤมล มีดี                               3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414228 นางสาว                   ชลธิยา พรรณา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414229 นาย                      ชญานนท แกวเหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414230 นางสาว                   วลีวรรณ พรรณา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414231 นางสาว                   พัชราภา  ถูกศรี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414232 นางสาว                   อัญชญา  จันที                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414233 นางสาว                   สิรินญา  อินทรสอน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104142 5910414234 นางสาว                   มะลิวัลย  คํามาว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414301 นาย                      ธนพงษ  สุแกว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414303 นางสาว                   อรทัย ทวีศรี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414307 นางสาว                   สุภาภรณ แกวอาสา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414308 นางสาว                   อรทัย เอ้ือเฟอ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414309 นางสาว                   รุงฤดี อภัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414310 นางสาว                   ธนัญญา ทองมนต                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414311 นางสาว                   สุดารัตน  ศรีสุข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414313 นางสาว                   ณัฐธิดา ไชยสัตย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414314 นางสาว                   ทัชรินย ตรุณพิณย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414315 นางสาว                   ประกายมาศ สุภาพ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414316 นางสาว                   จันทิรา แกวธรรม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414317 นางสาว                   นิภาวรรณ สารพล                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414318 นางสาว                   กัลญา  บุญตา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414320 นาย                      วีระวุธ  กวางนอก                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414321 นาย                      อัฐชัย  ก่ิงแกว                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414322 นางสาว                   มยุรี  กําแกว                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414324 นางสาว                   เดือนฉาย  อินจําปา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414325 นางสาว                   เบญจมาศ  นามโคตร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414326 นางสาว                   ไอลดา  งามสาย                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414327 นางสาว                   เบญจมาศ  สมบูรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414328 นางสาว                   กมลรัตน  เดือนขาว                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414329 นางสาว                   อภิญญา  พันธวิไล                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414330 นางสาว                   จตุพร  รินทรทอง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414331 นางสาว                   ขนิษฐา  คําสุข                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414332 นางสาว                   รัชดาวรรณ  มิ่งเมือง                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104143 5910414333 นางสาว                   พรวิภา  รมแกว                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488101 นางสาว                   ศุภรดา มุงหมาย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488102 นางสาว                   ชลิตา ชาญชิต                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488103 นาย                      ศฤงคาร จันทํา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488104 นางสาว                   ศุภกานต นาจาน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488105 นางสาว                   นุสบา คุณารักษ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488106 นางสาว                   จิดากาญจน สอนศรี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488107 นางสาว                   วิลาวัณย สีหา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488108 นางสาว                   พิมพชนก อาษา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488109 นางสาว                   ชวัลลักษณ บุญสัตย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488110 นางสาว                   ธิดา   เกษสุพรรณ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488111 นางสาว                   พัชรา สุบุญ                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488112 นางสาว                   อริศรา ไทรสงค                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488113 นางสาว                   เจนจิรา สายบุญสา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488114 นางสาว                   วัชรี พลคํา                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488117 นางสาว                   อาภัสรา ดอบุตร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488118 นางสาว                   ชฎาภรณ สมจันทร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488119 นาย                      ฤทธิชัย วงษศิริ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488120 นางสาว                   กนกวรรณ สมพานเพียง                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488121 นางสาว                   นรมน ชุบขุนทด                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488123 นางสาว                   กัญญารัตน ดาวใสย                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488124 นางสาว                   กัญญาณัฐ ถมทองทวี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488124 นางสาว                   กัญญาณัฐ ถมทองทวี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488125 นางสาว                   กณิศนันท บุญตระการ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488125 นางสาว                   กณิศนันท บุญตระการ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488126 นาย                      ปริญญา ฝงนิล                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488127 นางสาว                   ศศิวิมล เสาสา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488128 นางสาว                   นฤมล ขินทรมย                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488129 นางสาว                   กุลกันยา วงศอํามาตย                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488130 นางสาว                   พิชญานันท วิเศษหมื่น                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488132 นาย                      ชวัชชัย  วงษษา                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104881 5910488133 นางสาว                   วีรานันท  วชิระอัศวนนท                3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488201 นางสาว                   ปยาพร บุญมาก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488202 นางสาว                   พัชรีพร โพธิ์พุม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488203 นางสาว                   มณฑิฌา ธรรมนิยม                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488204 นางสาว                   จิราภรณ มะลิงาม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488205 นางสาว                   สุภาพร  สีดาทอง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488206 นางสาว                   สุนิสา คําแพง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488208 นางสาว                   รมณียา สมตน                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488209 นางสาว                   อัจฉรียา สํานักนิตย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488212 นางสาว                   ขวัญมณี นิยม                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488213 นาย                      อภิรักษ จิตวงศ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488214 นางสาว                   พิมพอักษร วรรณดี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488215 นางสาว                   กุลสตรี จารุภาค                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488216 นางสาว                   พิชญานิน ประดับศรี                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488217 นางสาว                   จิรวรรณ คุณแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488219 นางสาว                   อริสรา การุณ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488220 นางสาว                   ฐิติชญา ไชยคุณ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488221 นางสาว                   จันทกานต สุธาอรรถ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488222 นางสาว                   สิริญญา โสพิศ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488223 นาย                      วิศเรศ ศรีใสคํา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488224 นางสาว                   เพชรมณี มีสุข                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488226 นางสาว                   จุฑามาศ  ปญญาคม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488227 นางสาว                   จุฑาภรณ อุนออน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488228 นางสาว                   พนิดา หอมจิตร                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488229 นางสาว                   อุทัยวรรณ โมคศิริ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488230 นางสาว                   ภาษิตา  จันทรถา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488231 นางสาว                   สุพิชญา  พลฤทธิ์                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488232 นางสาว                   พรชิตา  แซเฮง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488233 นางสาว                   สุปรียา  จุลสมบัติ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104882 5910488234 นางสาว                   กนกวรรณ  จันทรสวาง                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488301 นางสาว                   กาญจนาพร บุญสมยา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488302 นางสาว                   ณัฐฐินันท  ชิณพันธ                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488304 นางสาว                   รัตนติพร พลแสน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488305 นางสาว                   กาญจนสุดา สุขมล                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488307 นางสาว                   นนทชา ไชยโกฏิ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488308 นางสาว                   สิริวิมล พรหมชาติ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488309 นางสาว                   อินธิรา  แพงมาก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488310 นาย                      ไพฑูรย ทิพนัด                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488311 นางสาว                   บุษบา โสภากุ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488312 นาย                      ณภัทร นารินทร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488314 นางสาว                   ปริชญา สําราญใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488315 นางสาว                   รุงสุดา ดําริห                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488316 นางสาว                   สิริญญา สวยสม                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488317 นางสาว                   วราภรณ คงกะเรียน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488318 นาย                      ณรงคฤทธิ์ นีระมนต                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488321 นางสาว                   ชิดชนก สืบสา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488323 นางสาว                   ณัฐวรรณ คงเจริญ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488324 นางสาว                   เพ็ญพิชชา ธานี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488326 นางสาว                   เกวลิน ศรีสะอาด                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488327 นางสาว                   อิงอร ทองปาน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488328 นางสาว                   ธนัญชกร สบายใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488329 นางสาว                   ณัฐสุดา  กองกาญจน                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488330 นางสาว                   สิราชิณี บุญเดช                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488331 นาย                      ณรงคกร  สุพรม                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488332 นางสาว                   ณิชาภา  พละราษฎร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร+อนันศักด์ิ พวงอก                                                            1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59104883 5910488333 นางสาว                   สุพรรณี  จันทา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512102 นางสาว                   ฉวีวรรณ พลภักดี                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512104 นางสาว                   เกศมณี คําวงศ                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512105 นางสาว                   กัญญาวีร อุปมัย                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512106 นางสาว                   ลักขณา รองเมือง                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512107 นางสาว                   ลักษณา แกวกัญญา                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512108 นาย                      พิศิษย สอนสอาด                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512109 นางสาว                   กานดา จวงจันทร                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512110 นางสาว                   กนกวรรณ นันทะแพทย                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512111 นางสาว                   ธิดารัตน แสงมาศ                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512111 นางสาว                   ธิดารัตน แสงมาศ                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512112 นางสาว                   เบญจวรรณ เดือนขาว                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512113 นางสาว                   สุภาพร ราชธานี                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512114 นาย                      ศักด์ิบดี อนุพันธ                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512115 นางสาว                   ติยาพร   ฤกษดี                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512118 นางสาว                   ศรัญญา หาญพรมมา                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512119 นางสาว                   กัญญารัตน แซอุย                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512120 นางสาว                   วริศรา สุจันทา                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512121 นางสาว                   กาญจนา สุดา                             3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512122 นาง                      ละอองดาว  แสงสกุล                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512123 นางสาว                   สุมิตรา รัตนะ                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512124 นาย                      ธีรพัฒน พันธสําโรง                     3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512125 นางสาว                   เสาวนีย แกนเมือง                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512126 นางสาว                   จิราวรรณ แขมคํา                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512127 นาย                      วิศวกร แกวหลา                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512129 นาย                      ณัฐชนน คงวิมล                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512130 นางสาว                   กัญญา เพ็ชรก่ิง                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512132 นางสาว                   สุนันทา  สิงหทอง                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512133 นางสาว                   แพรวพรรณ  ไชยสุวรรณ                     3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59105121 5910512134 นางสาว                   รัตนาพร  เสาศิริ                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633101 นางสาว                   ณัฐวดี สระแกว                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633103 นางสาว                   สาวิณี โมลาศรี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633104 นางสาว                   ยลฤดี เอมโอษฐ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633105 นางสาว                   ณัฐนรี เรืองดี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633106 นางสาว                   ลีลาวดี ออนคํา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633107 นางสาว                   ศรีดา วงษขันธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633109 นางสาว                   อรพรรณ จันชาดา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633112 นางสาว                   อรญา บุตรธะนา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633113 นางสาว                   ขวัญฤดี วิลามาตร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633114 นางสาว                   มารียา บุญลา                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633115 นางสาว                   ณัฐริกา สุภาพันธ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633116 นาย                      เมธาวินท บุญรักษา                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633117 นางสาว                   สรอยฟา ชิดครบุรี                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633118 นาย                      ชัยชนะ บุญเลห                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633119 นางสาว                   อรญา บุตรตะ                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633121 นางสาว                   จิรนันท สีหันต                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633123 นางสาว                   สุดารัตน วรรณสุข                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633124 นางสาว                   จันจิรา ไชยโชติ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633125 นางสาว                   ชนกนันท พรมหลอ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633126 นาย                      ชนะศักด์ิ แสงสอน                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633127 นางสาว                   จิราพร สีหาพงษ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633129 นาย                      ศราวุธ ทาบุดดา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633130 นาย                      ณชพงศ วิเศษพงษ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633131 นาย                      อัษฎา  พันคําภา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633132 นางสาว                   นันทิยา  งอกงาม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633133 นางสาว                   ธัญญารักษ  เที่ยงแกว                  3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106331 5910633134 นาย                      วิทูรย พูลเอ่ียม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633201 นางสาว                   ผกาวรรณ บัวเขียว                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633202 นางสาว                   สุดาวรรณ นิลริ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633203 นางสาว                   ทรายแกว มาตาเดิม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633204 นาย                      ภูมินทร มั่นคง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633205 นางสาว                   ผองอําไพ  ทองอราม                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633206 นางสาว                   สาวิกาญจน ราชรินทร                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633207 นาย                      ทวีศักด์ิ สายบุญ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633209 นางสาว                   สุทินพิชญ เกษรสุก                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633211 นางสาว                   เสาวลักษณ   ศรีกุล                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633212 นางสาว                   สุดารัตน หนองไร                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633213 นางสาว                   ศิริรัตน ไกแกว                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633214 นาย                      ชัยนคร สงศรี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633215 นางสาว                   กาญจนา ฤทธิชิน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633216 นางสาว                   รัตนวดี ธนะภูมิชัย                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633217 นางสาว                   ศรุตา หลาคํา                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633218 นาย                      สืบสกุล  พิมพมาศ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633219 นางสาว                   สุนีรัตน คําขาว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633220 นางสาว                   ธิดารัตน นามวงค                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633221 นาย                      จักรกฤษณ พงอุดทา                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633225 นาย                      ภาณุวิชญ ศรีแกว                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633226 นางสาว                   จุฑามาศ เฮาหนู                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633227 นางสาว                   ดวงณภา  กาสีวงค                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633228 นางสาว                   สิริเกษ สุฤทธิ์                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633230 นางสาว                   ก่ิงแกว กะมณี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633231 นางสาว                   สุชาดา  สอนงาย                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106332 5910633232 นางสาว                   ชุติมา  เกษเมือง                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633301 นาย                      ปฤษฎางค สีดี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633301 นาย                      ปฤษฎางค สีดี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633302 นางสาว                   ปภัสรา บุรัสการ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633304 นางสาว                   นริศรา บุญรินทร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633306 นางสาว                   ศิริภัสสร เลิศศรี                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633307 นางสาว                   ฐิติรัตน บุญขาว                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633308 นาย                      นัฐพล ไชยมี                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633309 นาย                      อานนท จันพวง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633310 นางสาว                   กิตติยา เพ็ญชาลี                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633311 นาย                      บุญญาวัฒน ก่ิงมณี                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633312 นางสาว                   กนกวรรณ พวงพุม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633313 นาย                      ชัยสิทธิ์ สายสินธุ                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633314 นาย                      อัมรินทร คําบุญ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633315 นางสาว                   จิตสุคนธ กอคุณ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633316 นาย                      พีรณัฐ พิมพพัฒน                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633317 นางสาว                   กนกวรรณ วงศโสม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633320 นางสาว                   วราภรณ วันสุดล                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633321 นางสาว                   รุงอรุณ สอนบุญทอง                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633322 นาย                      นันทจักร   ปองแกว                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633323 นางสาว                   กมลวรรณ ศิริมาศ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633324 นางสาว                   อรญา พิมมาศ                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633325 นางสาว                   ประภัสสร มรกตเขียว                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633326 นางสาว                   สิรินยา พันธวงศ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633327 นาย                      อิสรานุวัฒน พรหมมา                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633328 นางสาว                   จณิสตา ชาติภูธร                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633329 นาย                      อุดมกิจ เจียงพงษ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633330 นางสาว                   สุธีรานันท ดาวเรือง                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633331 นางสาว                   จุฑาทิพย สุนทะมาตร                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59106333 5910633332 นางสาว                   ศิริลักษณ ทองดวง                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983101 นาย                      สุรชัย กระสังข                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983102 นางสาว                   ทรายทอง มาตาเดิม                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983103 นาย                      นที  กลีบฉวี                            3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983104 นางสาว                   พัชรินทร เพชรดี                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983105 นาย                      จักรกฤษณ กมล                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983106 นาย                      อาชวิน ทองสวัสด์ิ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983107 นางสาว                   ปทมา จันทรพุฒ                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983108 นางสาว                   ทิพวรรณ คําผง                            3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983109 นางสาว                   ศิริลักษณ สิทธิ์ตา                     3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983110 นาย                      ณัฐวุธ มาตผาง                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983112 นางสาว                   แคทติญา พลสวัสด์ิ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983120 นางสาว                   กิตติยา พิมาทัย                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983121 นางสาว                   สุพัตรา  เทนโสภา                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983122 นางสาว                   วนัสนันท มีพันธ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983123 นางสาว                   วรางคณา เลิศลํ้า                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983124 นางสาว                   อารีรัตน เจริญธรรม                     3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983125 นางสาว                   พรสุดา บรรชิต                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983126 นางสาว                   สุพรรณ บุญขาว                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983127 นางสาว                   มัณฑนา อุฤทธิ์                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983128 นางสาว                   กาญจณา จันละออ                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983129 นาย                      อภิสิทธิ์ วรรณทวี                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983130 นาย                      กิตติศักด์ิ ทามล                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983131 นาย                      ณัชนนท  เจริญบุญ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983132 นาย                      ถาวร  ศรีจักร                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983133 นางสาว                   นางสาวสุนิตา  รอบคอบ                    3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983134 นาย                      วุฒิเดช  สุพรรณ                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59109831 5910983135 นางสาว                   พัชราภรณ  พุมงาม                      3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506103 นางสาว                   ภีรดา ชํานิกุล                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506104 นางสาว                   ธิดารัตน แกวรักษา                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506105 นางสาว                   สุมิตตรา โพธิ์ทา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506108 นาย                      สราวุธ ศุภศร                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506111 นางสาว                   วราภรณ ขวานทอง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506111 นางสาว                   วราภรณ ขวานทอง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506112 นาย                      เกียรติศักด์ิ ทาวสิงห                 3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506114 นางสาว                   ภาณุมาส ศรีจักร                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506115 นางสาว                   ศศินา ศรีทินัน                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506116 นางสาว                   สิริกัญญา สีชนะ                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506117 นางสาว                   อิสริยาภรณ โพนปลัด                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506118 นางสาว                   สมฤดี คันศร                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506119 นางสาว                   ยุพารัตน ดวงมาลา                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506121 นางสาว                   กาญจนา ลุนสิน                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506124 นางสาว                   ณัฐพร จันทเสน                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506125 นางสาว                   ปรียาภรณ  สมแพง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506125 นางสาว                   ปรียาภรณ  สมแพง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506126 นางสาว                   สาธิดา แสงชมภู                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506127 นางสาว                   กาญจนา ภาพิมพ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506128 นางสาว                   จิราภรณ บุสรินทร                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506129 นางสาว                   จันฒิภัณท ก่ิงสกุล                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506130 นางสาว                   สุจิณณา กอนคํา                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506131 นางสาว                   ชุดาภา พันธมาศ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506132 นางสาว                   วาสนา กิจอินทรีย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506132 นางสาว                   วาสนา กิจอินทรีย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506133 นางสาว                   เสาวลักษณ โสภารักษ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506134 นางสาว                   เสรีย บุญจูง                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506135 นางสาว                   ณัฐภรณ แซวรัมย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506137 นางสาว                   วิภาวรรณ บังศรี                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506138 นางสาว                   ลลิตา  สมบูรณ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506139 นางสาว                   ภัทรภร เข็มทอง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506140 นาย                      คุณากร จันทรจิตร                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506141 นางสาว                   สุดาภรณ พวงบุตร                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506143 นางสาว                   ทิพยอุบล อุปแกว                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506144 นางสาว                   วรรณยุภาพร พุดทา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506145 นางสาว                   อินทิรา เรืองฤทธิ์                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506146 นางสาว                   วรรณภา ธรรมชาติ                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506148 นางสาว                   เปรมฤดี วะรงค                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506149 นางสาว                   ลัญจกร  พงษจันโอ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506150 นางสาว                   วิภาพร วงษสุข                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506151 นางสาว                   รจนา  สรอยสนธิ์                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506152 นางสาว                   กานติมา  ตะเคียนเกล้ียง                 3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506154 นางสาว                   สุทธิยา  ประสาทพันธ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506155 นางสาว                   อารีรัตน  โสภาลี                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506157 นางสาว                   มนรดา  นามจันทึก                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506158 นางสาว                   ธารารัตน  ศิรินัย                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115061 5911506159 นางสาว                   ชลธิชา  ศิรินัย                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506201 นางสาว                   ศุภาภรณ สุภาพ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506202 นางสาว                   วรรณวลี บุญหนัก                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506203 นางสาว                   สุรภา มณีวงษ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506204 นางสาว                   สุภาพร พลนํา                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506205 นางสาว                   พนิตนาฏ ภูมิภักด์ิ                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506207 นางสาว                   ดวงพร  สัมฤทธิ์                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506208 นางสาว                   อรทัย แกวแสนไชย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506209 นางสาว                   กมลวรรณ  ศรีจวน                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506210 นางสาว                   วิจิตรา ชิงชัย                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506211 นางสาว                   รัตตะวัน ชัยบํารุง                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506213 นาย                      สุรชัย อินทะนา                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506214 นางสาว                   สุชาดา ศรีมูล                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506215 นางสาว                   สุภาวินี  สายเมืองใจ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506216 นางสาว                   สุดารัตน ถาพันธ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506217 นางสาว                   หฤทัย  วงษเขียว                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506218 นางสาว                   ศิริลักษณ มังษา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506219 นางสาว                   สุจิตรา ประวิง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506220 นางสาว                   ภรวี ศรีรักษา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506222 นางสาว                   อุไรรัตน พงคพันเทา                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506224 นางสาว                   ศศินาภา สิงหทอง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506226 นางสาว                   กมลพรรณ คูณมา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506227 นางสาว                   ภาคินี นิลจํารัส                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506228 นาย                      วีรยุทธ แสงทอง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506229 นางสาว                   กัลยา ดวงดี                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506230 นางสาว                   ปวีณา สระแกว                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506231 นางสาว                   อินทุอร บุญเหลา                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506232 นางสาว                   ดวงกมล ประพาฬ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506233 นางสาว                   ณิชกานต ชุมภู                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506234 นางสาว                   กัญญารัตน บุญออน                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506235 นางสาว                   ธนาวัลย ใจเพ็ง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506237 นางสาว                   เจนจิรา ลิลาชาติ                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506238 นางสาว                   อนัญพร อินธิเดช                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506239 นางสาว                   ชบาไพร สายแกว                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506240 นางสาว                   นิตยา มณีวงษ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506241 นางสาว                   สิรีธร สงนอก                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506242 นางสาว                   กาญฎา แหวนหลอ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506243 นางสาว                   ธัญญลักษณ สีดา                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506244 นางสาว                   สุดารัตน สอนไชย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506245 นางสาว                   ปรียานุช มังสุลัย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506246 นางสาว                   รัตนาภรณ ปองภัย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506248 นางสาว                   ณัฐนันท พิมพวัน                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506249 นางสาว                   นภาพร  สิทธิพร                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506250 นางสาว                   วิไลลักษณ  บุญเชิญ                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506251 นางสาว                   เจนจิรา  เบ็ญมาส                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506253 นางสาว                   สายฝน  กุหลาบกุลี                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506254 นางสาว                   ก่ิงแกว  บุญเคลา                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506256 นางสาว                   ธิตติยา  ยาวิชัย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506257 นางสาว                   ลลิตา  มะลิลา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59115062 5911506258 นางสาว                   สิริยากร  อัมพรศรี                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213101 นางสาว                   จิรสุดา จันทรา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213104 นางสาว                   สุพรรณี  ศรีโวหะ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213105 นางสาว                   ภรณทิพย หมื่นทอง                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213106 นางสาว                   ศศิวิมล เดิมพันธ                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213107 นางสาว                   เสาวลักษณ เจริญวัย                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213108 นางสาว                   วรรณนิภา วันทา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213109 นางสาว                   จุฑามาศ จําปาตน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213110 นาย                      พรพินิต แสนสัมฤทธิ์                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213111 นางสาว                   นงคลักษ เลิศรู                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213112 นางสาว                   นนทิยา สอนพินิจ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213114 นางสาว                   แสงระวี แกวพวง                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213115 นางสาว                   กัลยา ติระพงษ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213117 นาย                      จตุพล คําไพเราะ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213118 นางสาว                   สุพรรษา อินเเกว                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213120 นางสาว                   ศศิมาภรณ ไชยมงคล                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213121 นางสาว                   สิริยากร สวางโสดา                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213122 นางสาว                   กันยจิรา โทนะพันธ                     3 สัปดาห การจัดการ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213123 นางสาว                   ศิริวรรณ ยืนยาว                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213124 นางสาว                   ศิริลักษณ   สิทธิ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213125 นางสาว                   นุชรินทร พลภักดี                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213128 นางสาว                   นวลมณี ลิลัน                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213129 นางสาว                   นริศรา พิมพเสน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213131 นางสาว                   ชญานี บุญเเกว                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213132 นางสาว                   ชญานิศ บุญเเกว                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213133 นางสาว                   ปวีณา โพธิ์ขาว                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213134 นางสาว                   ยุพา จันทะสุข                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213135 นางสาว                   วนิดา จันทรดวงศรี                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213136 นางสาว                   รัตนาวลี กรมนารถ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213137 นางสาว                   ศิริวรรณ มังษา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213138 นางสาว                   พรวิภา ประดาศรี                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213139 นางสาว                   ยุพารัตน สีสัน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213140 นางสาว                   ปภัสสร สาระพล                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213141 นางสาว                   อินทิรา  ไชยยงค                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213142 นางสาว                   จันทรกาญจน ขุมเงิน                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213143 นางสาว                   จุรีภรณ ทาระ                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213144 นาย                      สุทัศน แกวใสย                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213145 นางสาว                   ศุภานิช ทองสิงห                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213146 นาย                      เกียรติศักด์ิ   ศิลาโชติ                3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213147 นางสาว                   นิตยา พูลแกว                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213148 นางสาว                   ทุมวดี  สาระษี                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213149 นางสาว                   วิทยาพร  โพธิ์ขาว                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213150 นางสาว                   กาญจนา  แสงอรุณ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213152 นางสาว                   เพชรนภา  อรุณดง                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213155 นางสาว                   วรารัตน  บุญเทียน                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213156 นางสาว                   โสรญา  นนทะวงศ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213157 นางสาว                   จิราพร  ชุมจันทร                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213158 นางสาว                   สุพินดา  โยสีทา                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213159 นางสาว                   ศิรินันต  จันทริศิลป                  3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213160 นางสาว                   จารุวรรณ  ทองลอย                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213161 นางสาว                   ชนัญชิดา  โคตรทารินทร                  3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213162 นางสาว                   กาญจนา  หมีนหวัง                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213163 นางสาว                   อริสรา  ชมสมบัติ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122131 5912213164 นางสาว                   ประภัสสร  ขันทิพย                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236101 นางสาว                   กรรณิกา โลนุช                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236102 นางสาว                   ผกาพรรณ   วรรณโท                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236103 นางสาว                   ธีระดา มั่นชาติ                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236104 นางสาว                   ศุภิสรา ไชยพันธ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236105 นางสาว                   อารียา ทองจําปา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236106 นางสาว                   ณัฐภรณ เสนาพักตร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236107 นาย                      ฤทธิเกียรติ เทียมโคกกรวด                3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236108 นางสาว                   สุทธิดา บุญพา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236109 นางสาว                   กรวิภา บุตรให                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236110 นางสาว                   ปณิตา  ต้ังอุดมการณ                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236111 นางสาว                   พิจิตรา ธารสอาด                         3 สัปดาห  
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236112 นางสาว                   อภิญญา อุตมะ                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236113 นางสาว                   มนทิชา เคนสิน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236114 นางสาว                   ธิดาพร พรมศร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236115 นางสาว                   จิรารัตน แสนคํา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236116 นางสาว                   วิภาพร สายรอด                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236116 นางสาว                   วิภาพร สายรอด                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236117 นางสาว                   ศิริขวัญ ทองมี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236118 นางสาว                   ประภาพร ใจดี                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236119 นางสาว                   เบญญาภา แกนสาร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236120 นางสาว                   ปยพร ละศิลป                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236121 นางสาว                   นุสรา เทียมทนงค                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236122 นางสาว                   สุกัญญา แกวสงา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236123 นางสาว                   อนุสรณ พิมพกินรีย                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236124 นางสาว                   กรรณิการ บุญฟก                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236125 นางสาว                   ราตรี ศิลาคํา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236126 นางสาว                   ชนิตรา ลาลุน                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236127 นางสาว                   วิสสุดา  มีชัย                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236129 นางสาว                   ปนัดดา  บุตรโท                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236130 นางสาว                   อรุโณทัย บุญประชม                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236131 นางสาว                   ประภัสสร  โมหา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122361 5912236132 นางสาว                   วิชุดา  บุญคง                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236201 นางสาว                   พัชราภรณ ศรวิชัย                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236202 นางสาว                   พรชิตา คํามะกุล                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236203 นางสาว                   สุกัญญา มูลปราโมกย                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236204 นางสาว                   สุภาวดี ศรีโลห                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236205 นางสาว                   อรอนงค  สุภาพ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236206 นางสาว                   เบญจมาศ แสงพล                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236207 นางสาว                   กฤติกา เรืองดี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236208 นางสาว                   สุพรรณี ศรีภูมาตย                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236209 นางสาว                   สาวลักษ ธรรมวัตร                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236211 นาย                      ธีรวัฒน กันยาสาย                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236212 นางสาว                   นิติยา เรืองหงษา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236213 นางสาว                   นิสาชล ปญญา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236214 นางสาว                   ภริตา ปองกัน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236215 นางสาว                   วัชราภรณ ตันตุลา                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236217 นางสาว                   พุทธสรณ บุญเรือง                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236218 นางสาว                   รัชฎาภรณ บัวขันธ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236219 นางสาว                   กุลธิดา นามเจริญ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236220 นางสาว                   อาทิตยา  นคะศร                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236221 นางสาว                   สุวลักษณ ทองอินทร                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236222 นางสาว                   สุมาลี บุศรังศี                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236223 นางสาว                   สุวรรณา ประสาร                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236224 นางสาว                   อนันตญา ธรรมมา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236225 นาย                      วงศเฉลิม  ไชยสอน                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236226 นางสาว                   นริสรา มูลตระกูล                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236226 นางสาว                   นริสรา มูลตระกูล                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236228 นางสาว                   กัญญาณัฐ พรมจันทร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236229 นางสาว                   รัตนาพร สายกันยา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236230 นางสาว                   นันทิยา นากรณ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236231 นางสาว                   วิไลวรรณ  บุญเติม                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236232 นางสาว                   ศศิธร  จันปลิว                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122362 5912236233 นางสาว                   กรกนก  วงศสุวรรณ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236302 นางสาว                   สุธาทิพย แกวสนิท                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236303 นาย                      ภราดร เกษียร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236304 นางสาว                   สุรวดี ปะโมทะโก                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236305 นางสาว                   ดอกรัก เสนคําสอน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236306 นางสาว                   ศิริภา แกวคํากอง                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236307 นางสาว                   ปวีณา สมเพชร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236308 นางสาว                   ศศิมาภรณ  บุษบงก                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236310 นางสาว                   ศรัญญา สุขศรี                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236311 นางสาว                   กนกอร ทองสุข                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236312 นางสาว                   เขมภัสสร ไชยทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236313 นางสาว                   นิธิภรณ ยะลา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236314 นางสาว                   ปฐมาภรณ สุพรรณ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236315 นางสาว                   ศิริญญา ธงศรี                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236316 นางสาว                   ลัทธวรรณ เคนประคอง                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236317 นางสาว                   สิรภัทร อินธิจักร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236318 นางสาว                   สาธกา เกรินเกริก                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236319 นางสาว                   ระวีวรรณ สัมฤทธิ์                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236320 นางสาว                   วิจิตรา ตามบุญ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236321 นางสาว                   นิศารัตน มัดหา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236322 นางสาว                   จุฑารัตน รัตนศรี                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236323 นางสาว                   เสาวลักษ ปรางศรี                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236324 นางสาว                   วิรัญยา แสงแดง                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236325 นางสาว                   ปริศนา ประทาน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236325 นางสาว                   ปริศนา ประทาน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236327 นางสาว                   นุศรา พรมต้ือ                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236328 นางสาว                   เพียงฤทัย ทองจันดี                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236329 นางสาว                   เจนจิรา สิงหขร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236330 นางสาว                   ขวัญฤดี บุญวิลัย                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236331 นางสาว                   บัณฑิตา ศิลา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236332 นางสาว                   นวพร ใจศิลป                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ธัชชัย มะกา+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล                                                              1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122363 5912236333 นางสาว                   ปรารถนา  บุญสอน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247101 นาย                      ธีรเดช บุญจูง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247102 นางสาว                   พรนภา พันธแกน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247103 นางสาว                   จันทิมา บุญบํารุง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247103 นางสาว                   จันทิมา บุญบํารุง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247104 นางสาว                   วิจิตรา ภูทิพย                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247105 นางสาว                   มนิดา ศิลาวรรณ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247106 นางสาว                   ปวีณา วาพบ                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247107 นางสาว                   พิมณเรส ละครศรี                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247108 นางสาว                   ปนัดดา บาตสุวรรณ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247110 นางสาว                   ณัฐกุล อุนคํา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247111 นางสาว                   จิราภรณ เย็นกาย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247112 นางสาว                   อินธุอร ศรีพรม                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247113 นางสาว                   อรอุมา  นีละเสน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247114 นางสาว                   หทัยรัตน สุปตติ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247115 นาย                      วัชรินทร พิมพทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247116 นางสาว                   วรินญา พงษวัน                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247117 นางสาว                   จิรสุภา ทองรอง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247118 นาย                      จิระโชติ บุญศิริ                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247119 นางสาว                   ธัญสินี จันเทพา                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247120 นางสาว                   รัตติญา แสงมาศ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247121 นางสาว                   กฤติยา แสงฉาย                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247122 นางสาว                   อรทัย วงโสม                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247123 นางสาว                   พัชริดา ชารีกุล                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247124 นางสาว                   กนกวรรณ สุระพล                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247125 นางสาว                   เจนจิรา สุขลา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247126 นางสาว                   วิภาวัลย พันธเพ็ง                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247127 นาย                      โรจนณรงค  จําปาสี                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247128 นาย                      กองเกียรติ แกวก่ึงกรม                 3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247130 นางสาว                   เครือวัลย ประสงค                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247131 นางสาว                   ชนิดา  พิมพนนท                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247133 นางสาว                   ปวีณา  วงษมณี                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247134 นางสาว                   ดวงใจ  พรหมชา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122471 5912247135 นาย                      ชาญชวิศ  ทุมโมง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247201 นางสาว                   ศิรินยา กายชาติ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247202 นางสาว                   วิชญาพร แสงคํา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247203 นาย                      พันทวี วงศคําภู                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247204 นาย                      มเหศวร บัวจันทร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247205 นางสาว                   พรทิพย แดนดี                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247207 นางสาว                   นางสาวประภัสสร บัวเมือง                 3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247208 นางสาว                   มลพิลา มีศรี                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247209 นางสาว                   สุภาริณี แสงแกว                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247211 นางสาว                   หัสถยา คูซอด                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247212 นางสาว                   พรพิลัย จันดี                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247213 นางสาว                   ภารดา ดาสาย                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247214 นาย                      คาวี สีสังข                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247214 นาย                      คาวี สีสังข                            3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247215 นางสาว                   ละอองดาว คําอุดม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247216 นางสาว                   สุธาทินี สุโพธิ์                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247218 นางสาว                   ปรียากร แกนเกษ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247219 นางสาว                   อุบลวรรณ อินทรโสม                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247221 นางสาว                   รชตวรรณ เจียงเพ็ง                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247222 นางสาว                   เบญจพร จรลําโกน                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247223 นางสาว                   ชลิตา ศรีรักษา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247224 นางสาว                   อรัญญา  แซมรัมย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247225 นาย                      สําราญ ดําริห                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247226 นางสาว                   ภัสรา ประชาราษฎร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247227 นางสาว                   สาริณี ปากเมย                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247228 นาย                      จักรภัทร โยวาศรี                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247229 นาย                       ธนธรณ ศรกุพันธ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247230 นาย                      นิติธร เถาวรินทร                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247231 นางสาว                   เบญจรัตน  สมเพ็ชร                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247232 นาย                      รัฐสภา  ลูกบัว                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247233 นางสาว                   กิติยา  คงศิลา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122472 5912247234 นางสาว                   สุพัตรา  ประภาสัจจะเวทย                3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247301 นางสาว                   ดารัตน สุริยงคต                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247302 นางสาว                   ศศิวรรณ นามวงษ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247303 นางสาว                   เกณิกา วงษใหญ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247304 นาย                      กรวิชญ ไชยเอิก                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247305 นางสาว                   ดวงนภา การะเกษ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247306 นาย                      อานนท อุนเมือง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247307 นางสาว                   อําพร ดอกคํา                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247310 นางสาว                   ศิริลักษณ   กระจางจิตร                3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247311 นางสาว                   ชนากานต ทองคํ่า                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247312 นาย                      คชาภา  นามวงษ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247314 นางสาว                   ลลิตา พิมพจันทร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247315 นางสาว                   ศศิธร วันทา                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247316 นางสาว                   ธัชพรรณ มุงครอบกลาง                    3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247317 นางสาว                   กุลจิรา ขุขันธิน                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247318 นางสาว                   ธัญวรัตม บุญเฉลียว                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247319 นางสาว                   รัชนี ธรรมคุณ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247320 นาย                      ธนาโชติ นักรอง                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247321 นางสาว                   นุสรา หิมะคุณ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247322 นางสาว                   วิภาดา ปองสิงห                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247323 นางสาว                   ภทิชา สายวงศ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247324 นางสาว                   สมใจ ศิริญาณ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247325 นางสาว                   ขวัญฤดี ตอคุณ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247326 นางสาว                   ประภัสสร ปองออย                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247328 นางสาว                   กมลรัตน สุวรรณสิงห                    3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247329 นางสาว                   ธัญญรัตน มุงธรรม                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247330 นางสาว                   สุดาภรณ เวฬุวนารักษ                   3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247332 นางสาว                   รัตติยากรณ  แพงศรี                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247333 นางสาว                   เจนจิรา  โพธิ์ศรี                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122473 5912247334 นางสาว                   สรอยสุดา  ธาตุทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258102 นาย                      ธนวัฒน ก่ิงบุตรโคตร                    3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258103 นาย                      สมาน ไชยปญญา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258104 นางสาว                   วรรณภา หงษแกว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258105 นางสาว                   พลอยไพลิน กานแกว                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258106 นางสาว                   กันตวลัย สาธุจรัญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258106 นางสาว                   กันตวลัย สาธุจรัญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258107 นางสาว                   วราภรณ เฉลิมผะจง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258108 นางสาว                   ปภัสสร จักษุพันธ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258110 นางสาว                   เสริมสกุล สุกใส                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258111 นางสาว                   สาวิตรี ราชสาร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258112 นางสาว                   นิธัญญา ปานประชาติ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258113 นางสาว                   กาญจนา สมบัติวงค                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258115 นางสาว                   กมลนัทธ โตต้ิน                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258118 นางสาว                   เกศนภา เชื้อนิตย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258119 นาย                      สราวุธ บุญเกิด                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258120 นางสาว                   อรพรรณ ไชยคํา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258121 นางสาว                   จุฑามาศ วรรณพราหมณ                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258122 นางสาว                   จุฑามาศ โสดากุล                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258123 นางสาว                   รัตนาภรณ บุญเสริม                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258125 นาย                      ธนุศิลป พละชาติ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258126 นางสาว                   เนรัญชรา เพ็ชรคง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258127 นางสาว                   กฤติกาญจน ศรีรมย                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258128 นาย                      วัชระกร เกษกรณ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258129 นางสาว                   ณัฐสุดา นันทสิงห                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258130 นางสาว                   ปาริชาติ ยอดเพชร                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258131 นางสาว                   ณัฐชา  ผาหยาด                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258133 นางสาว                   กันตนา  วันดีรัตน                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258134 นาย                      เจตน  ศิลาวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258135 นางสาว                   อุไรพร  สายแวว                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122581 5912258136 นางสาว                   รจนา  แกวละมุล                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258201 นาย                      ธีรธวัช บริบูรณ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258202 นางสาว                   ปยธิดา สองวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258203 นางสาว                   ธิดารัตน สินชู                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258205 นาย                      วัฒนพงษ โปรงจิตร                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258206 นางสาว                   ลัดดา สําเภา                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258207 นางสาว                   นิศามณี แตะตอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258207 นางสาว                   นิศามณี แตะตอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258208 นางสาว                   สไบทิพย เครือสีดา                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258209 นางสาว                   อรทัย ใยอ้ิม                            3 สัปดาห  
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258210 นาย                      สุทิน  สิงหนา                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258211 นาย                      บดินทร  มานะวงศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258211 นาย                      บดินทร  มานะวงศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258212 นางสาว                   ปองนภา ชูกล่ิน                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258213 นางสาว                   พรรณทิพาพร จารุมาศ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258214 นาย                      สหรัฐ แสงทอง                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258215 นางสาว                   พลอยรัตนา สายที                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258216 นาย                      วัฒนา  แสงแดง                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258217 นางสาว                   ดาริณี ศรีอินทร                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258218 นางสาว                   จงจิตร  เมืองกลาง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258220 นาย                      วุฒิชัย ชัยบาล                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258221 นางสาว                   วิภาวรรณ สีหาบุตร                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258222 นางสาว                   นันทิชา นิติเศรษฐ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258224 นางสาว                   อรอนงค ผลชะอุม                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258225 นาย                      อาทิตย นามวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258226 นาย                      พงศ เกษสุภะ                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258227 นางสาว                   บุษบา คําวิเศษ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258228 นางสาว                   ศิริวรรณ แดงทอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258229 นางสาว                   อมรรัตน วรสาร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258230 นางสาว                   เบญจมาศ องอาจ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258231 นางสาว                   สุภาวิตา  ศรีสุข                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258232 นางสาว                   กาญจนี  เสวะมาตย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258233 นางสาว                   ปฐมวดี  พันธศรี                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122582 5912258234 นาย                      ฉันทวัฒน  คาวี                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258301 นางสาว                   สกลวรรณ ออนทรวง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258302 นาย                      ปฏิพล ชิณวงษ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258303 นางสาว                   วรางคณา เฮงเจริญ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258305 นางสาว                   กาญจนา ขันไชย                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258307 นาย                      เจตนิพัทธ กุลบุตร                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258309 นาย                      จรัส คําศรี                              3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258310 นาย                      ณัฐนันท มีแกว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258311 นาย                      ปญญา ศรีลาชัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258312 นางสาว                   สุกัญญา สุดสุข                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258313 นางสาว                   สุทธิพร มีสําราญ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258314 นางสาว                   นิภาพร คณาพัฒน                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258315 นางสาว                   สุจิตรตรา สิงหสวัสด์ิ                 3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258316 นางสาว                   ปริฉัตร คําชู                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258317 นางสาว                   นํ้าฝน พวงมาเทศ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258318 นาย                      ประภัทพงษ ศรีรส                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258319 นาย                      อภิชัย สมบัติ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258321 นางสาว                   จารุวรรณ  สาริกา                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258322 นาย                      ปฏิพล แสนหยุด                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258323 นางสาว                   เพ็ญนภา การะเกษ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258324 นาย                      สราวุธ พรมาย                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258326 นางสาว                   ปวีณา อุทุมพันธ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258327 นาย                      วุฒิชัย สุภาพ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258329 นาย                      เอกพจณ  มาลีศรี                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258330 นาย                      ณัฐวัฒน  บําเพ็ญ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258331 นางสาว                   พรพิมล  รุจิตร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258332 นาย                      อัครพล  จัตุลาเพศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122583 5912258333 นาย                      นายชัยชาญ  กลางนา                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122691 5912269104 นาย                      อัครพงษ  ปนเต็ม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122691 5912269106 นาย                      อรรถพล อุนอบ                           3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122691 5912269107 นาย                      ชัยณรงค ตะเคียนเกล้ียง                 3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122691 5912269109 นางสาว                   อารียา ตะเคียนราม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122691 5912269110 นางสาว                   มลทิรา พรหมบุตร                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122691 5912269111 นาย                      ภัทรธร  บุญสะอาด                        3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59122691 5912269114 นาย                      ธนภัทร  ศิริดล                          3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314101 นางสาว                   สมฤดี ปสบาล                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314102 นางสาว                   สุภาวดี  มีวงษ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314104 นางสาว                   จันทิมา จักรคํา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314105 นางสาว                   กิริยา คันศร                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314106 นางสาว                   ญาดา  ศุภศร                             3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314107 นางสาว                   กานทิพย ชินวงษ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314109 นางสาว                   ภัทรวดี ถมคํา                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314110 นางสาว                   สุณิสา เลิกสวาง                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314111 นางสาว                   ธัญญารัตน เชื้อสาย                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314113 นางสาว                   อารียา ลอมตัว                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314114 นาย                      สิทธิกร อุธิโท                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314116 นางสาว                   นิสาลักษณ วราพุฒ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314117 นางสาว                   เกษสุดา นามวิชา                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314118 นาย                      ถนัดกิจ กอนทอง                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314119 นางสาว                   ขนิษฐา สวางภพ                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314120 นางสาว                   จุฑาภรณ จันทะเสน                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314121 นางสาว                   ชลทิชา ชัยอาสา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314122 นางสาว                   รัตติยากร รุงแกว                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314123 นาย                      สุริยน สีฟา                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314124 นางสาว                   วิษา ทิพยสิงห                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314125 นางสาว                   วันศิริ อนันตา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314126 นาย                      นพรุจ นวลศรี                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314127 นางสาว                   วาริณี นามมนตรี                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314128 นาย                      อดุลวิทย บรรพชาติ                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314129 นางสาว                   ผกามาศ จันทรัตน                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314130 นางสาว                   เบญจวรรณ เพราะแกว                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314131 นางสาว                   เกษศิริน สะอาด                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314132 นางสาว                   หทัยรัตน ประสิทธิ์                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314133 นางสาว                   สุกัญญา ศรีสิงห                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314134 นางสาว                   กิตติยา หลาศรี                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314135 นางสาว                   นงลักษณ หิมคุณ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314136 นางสาว                   ทิพาภรณ ดวนใหญ                        3 สัปดาห การตลาด 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314137 นางสาว                   พัชรินทร สอนไชย                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314138 นาย                      ชัยวัฒน ลาลุน                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314139 นางสาว                   วิลาวัณย  นามสะพันธ                   3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314140 นาย                      ขจรเกียรติ ขจรจิตต                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314141 นางสาว                   กิตติยา สมวงค                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314142 นาย                      เกียรติศักด์ิ รุนแรง                    3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314143 นางสาว                   สุนิสา สุระโคตร                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314144 นางสาว                   กัญญารัตน จันทรเกษ                    3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314145 นาย                      วัชรนนท  ทรงกลด                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314149 นางสาว                   นิชรัตน  สุรนารถ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314152 นางสาว                   ปรียากร  สิมเสมอ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314153 นางสาว                   ทรัพยเจริญ  ดอกจันทร                  3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314154 นางสาว                   รุงทิวา  เขตตะ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123141 5912314155 นางสาว                   จุฑามาศ  โคตรวงศ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325101 นางสาว                   ธนาภรณ ประสาร                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325102 นางสาว                   ชไมพร ทองบอ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325103 นางสาว                   ศุภลักษณ ศรีลาชัย                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325105 นางสาว                   จียาพร คํานึง                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325106 นางสาว                   สิริยากร ชูอาวุธ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325107 นางสาว                   นันทิกานต  ีเคาแคน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325107 นางสาว                   นันทิกานต  ีเคาแคน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325108 นาย                      ภาสกร พลหาร                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325110 นางสาว                   ธนาวดี ดวนใหญ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325111 นาย                      เอกธนา วรรณวงษ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325112 นาย                      พิชัย ทองทับ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325113 นางสาว                   นัทลียา วันเพ็ง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325115 นางสาว                   จุไรรัตน งามโพธิ์                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325116 นาย                      ประทีป กาญจรัส                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325117 นางสาว                   พัฒนนรี  บุตรศรีวงค                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325118 นางสาว                   จันทรวิภา ผลเจริญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325118 นางสาว                   จันทรวิภา ผลเจริญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325119 นางสาว                   ธิดารัตน ภิรมยไกรภักด์ิ               3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325120 นางสาว                   ปวีณา พรชัย                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325125 นางสาว                   จุฑามาศ เหงาโพธิ์                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325126 นางสาว                   ดาลุนี ใหญกระโทก                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325128 นาย                      อภิชาติ แกวนิล                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325129 นาย                      อดิศักด์ิ พิมพาพันธ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325130 นางสาว                   จามจุรี โนนสูง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325130 นางสาว                   จามจุรี โนนสูง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325131 นางสาว                   จุฑามาศ ราชประโคน                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325132 นาย                      ชัยชาญ ฉีมารัตน                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325133 นางสาว                   กันยารัตน บุญมา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325133 นางสาว                   กันยารัตน บุญมา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325134 นางสาว                   สุดารัตน พลซื่อ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325135 นางสาว                   ชไมพร สุภาพวง                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325136 นางสาว                   ประธิดา เศษศรี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325137 นาย                      ธนชัย อนันตนิธิชัย                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325138 นาย                      ณัฐพล สารสิทธิ์                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325139 นางสาว                   นิภาภรณ หอมสมบัติ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325140 นางสาว                   สุดารัตน สวางภพ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325142 นางสาว                   วณิชยา วงษแหวน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325143 นางสาว                   อภิญญา ศรีเลิศ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325143 นางสาว                   อภิญญา ศรีเลิศ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325144 นาย                      พิชชาโรจน สมภูงา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325145 นางสาว                   จิรัชญา นรดี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325145 นางสาว                   จิรัชญา นรดี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325146 นาย                      วทัญู  แกวประสิทธิ์                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325149 นาย                      กอสกุล ชูนาค                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325151 นางสาว                   ประเสริฐศรี  เรือนรส                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325152 นาย                      ณัฐพงศ  เสียงหวาน                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325153 นางสาว                   อําไพ  มะเด่ือ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325154 นางสาว                   ศิรินภา  มีศิลป                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325155 นางสาว                   วณัฐดา  เกิดโมลี                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325156 นาย                      รัฐเขตต  ปนะถา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325159 นางสาว                   ศิริวรรณ  ทาบุญเมือง                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325160 นาย                      สรรเพชญ  ทองจีนสังข                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+ยุภาพร วิวัฒนพัฒนกุล          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59123251 5912325162 นาย                      อภิสิทธิ์  จุลเหลา                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721102 นางสาว                   ณิชากร เบาหลอ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721103 นางสาว                   อินทิรา ดาสันทัด                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721104 นางสาว                   พรพิมล บุญรอด                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721105 นางสาว                   นิรมล ทองคํา                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721107 นางสาว                   กุลจิรา ปรึกษาดี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721108 นางสาว                   รัตติญา ดวงนิล                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721109 นางสาว                   จารุณี ศรีบริบูรณ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721110 นางสาว                   ธิติยากร คอระอุด                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721111 นางสาว                   ทวินันท วรุณธรรม                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721112 นางสาว                   วิลัยกุล ต้ังสุข                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721113 นางสาว                   สาวิตรี กงแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721114 นางสาว                   ธิดารัตน หนันคําจร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721115 นางสาว                   ดวงเนตร บุทธนา                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721116 นางสาว                   ปฏิญญา อุนใจ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721117 นางสาว                   ชื่นกมล ประจันทร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721120 นางสาว                   พรปรียา ลายงาม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721121 นางสาว                   รันดา พิมศร                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721122 นางสาว                   พิติยา ลาโสพันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721123 นางสาว                   สุติญา ศิลาโชติ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721124 นางสาว                   ชนิดา สิงหันต                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721125 นางสาว                   จิราวรรณ สําโรงแสง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721126 นางสาว                   สุปรียา งามแสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721127 นางสาว                   เกษราภรณ ดวงแกว                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721128 นางสาว                   พรนภา ตราทอง                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721129 นางสาว                   วัชราพร มักสัน                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721130 นางสาว                   ณิชกานต เกิดกุล                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721131 นางสาว                   จุฑาทิพย  ไชยชนะ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721132 นางสาว                   อนงค  ศรีบูรณ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127211 5912721134 นางสาว                   สุธาวัลย  ไกยกิจ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721201 นางสาว                   ธนัญญา บุญญาสิทธิ์                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721202 นางสาว                   ดวงหทัย ทวีแสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721203 นางสาว                   นํ้าฝน  บุญโฮม                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721204 นางสาว                   เสาวลักษณ หาญบําราช                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721205 นางสาว                   ภัญธิภา เครือสีดา                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721206 นางสาว                   ฐานิกา ไกแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721207 นางสาว                   วรัตน พุฒพันธ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721208 นางสาว                   สุภาภรณ  แขงขัน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721209 นางสาว                   กัลยา เขียวออน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721210 นางสาว                   เบญจพร ดวงแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721211 นางสาว                   ดารณี คงทน                              3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721212 นางสาว                   วิจิตรา โพธิชัย                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721214 นางสาว                   นงคเยา ฤทธิ์เดช                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721215 นางสาว                   นรีรัตน จันทรสมุทร                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721217 นางสาว                   สุดารัตน ชิณวงค                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721219 นางสาว                   จินตนา ทองคําวัน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721220 นางสาว                   ขวัญกมลใจ  เบาคําผุย                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721221 นางสาว                   นิรัฐฌา ทองกุล                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721222 นางสาว                   ไปรยา ปลูกพันธ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721224 นางสาว                   อินทรคํา ศรีหะบุตร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721225 นางสาว                   กาญจนา บุญเฟรือง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721226 นางสาว                   เพ็ญพิสุทธิ์ สองเมือง                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721227 นางสาว                   วาสนา เพ็ชรรินทร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721228 นางสาว                   หทัยทิพย บุดดี                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721229 นางสาว                   ณัฐมน ดวนใหญ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721230 นางสาว                   ธัญมน ชมภูพวง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721231 นางสาว                   วนิดา  มั่นคง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127212 5912721234 นางสาว                   สุวนันท  ดีราชรัมย                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721301 นางสาว                   กัญญารัตน มลิพันธ                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721302 นางสาว                   นิรัตศรัย ชัยเฉลิม                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721303 นางสาว                   ศศิประภา วงศสิงหงาม                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721304 นางสาว                   สรินยาภรณ พิมโคตร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721305 นางสาว                   นิลาวัลย กัญญาโพธิ์                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721306 นางสาว                   สุชานาฎ เจียตินะ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721306 นางสาว                   สุชานาฎ เจียตินะ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721308 นางสาว                   ชนาธิป แบบอยาง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721309 นางสาว                   ดาราวดี ศรีฉายา                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721310 นางสาว                   สิริวรรณ ขันวงษ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721311 นางสาว                   เบญจมาศ ศิริบูรณ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721312 นางสาว                   กัญญารัตน มาลัยเนตร                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721313 นางสาว                   อัจฉรา ศรีมะเรือง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721314 นางสาว                   ภาวิณี ศิริพันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721315 นางสาว                   นภาพรรณ วรรณทอง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721316 นางสาว                   อัญญมณี พิมมัชฉา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721317 นางสาว                   วนิดา สะดวก                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721319 นางสาว                   อารยา คืนผล                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721321 นางสาว                   ดวงประภา ผาแกว                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721322 นางสาว                   อรณา สาระพงษ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721323 นางสาว                   หทัยชนก บุรกรณ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721324 นางสาว                   จิรภรณ เรืองวิไลกฤตย                  3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721325 นางสาว                   จิตราภรณ โนนสูง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721326 นางสาว                   ใบเงิน จันทะสิทธิ์                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721327 นางสาว                   เพ็ญนภา ผมคํา                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721328 นางสาว                   วิฉิรา แพงศรี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721329 นางสาว                   วิไลพร สังวาลย                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721330 นางสาว                   ศิโรรัตน โพธิ์สาร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721331 นางสาว                   วรัญญา  บุญโสม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721332 นางสาว                   สุภาภรณ  วังสาลุน                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721333 นางสาว                   อาทิติยา  กุลัพบุรี                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสงค+                                             1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127213 5912721334 นางสาว                   อรอุมา  เสาเวียง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732102 นางสาว                   วิจิตตรา เสนนอก                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732103 นาย                      ไกรวุฒิ กายชาติ                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732104 นางสาว                   ศศินา สุภาวะหา                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732106 นาย                      สันติ โคตพันธ                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732107 นาย                      ชนาธิป แกวมะณีย                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732109 นาย                      วิทยา คําใส                              3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732110 นาย                      ณัฐภูมิ มั่นคง                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732111 นาย                      สุทิน ปยะวงค                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732112 นาย                      จักรวาล ชมน่ิม                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732113 นาย                      ภควัฒน ปยะวงษ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732114 นางสาว                   ทิพยสุคนธ พลโลหะ                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732115 นาย                      ตระการ ดวงพวง                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732116 นางสาว                   ณิชนันทน  หวงทิม                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732117 นางสาว                   พรนิภา เทียนแกว                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732118 นาย                      สุรศักด์ิ พานิช                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732119 นางสาว                   สุภาพร  สุขใส                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732120 นางสาว                   รัชนีกร สถานพงษ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732121 นางสาว                   วัลลิยา มุลกะกุล                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732122 นาย                      อัษฎาวุธ วรรณทวี                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732123 นาย                      สันติภาพ  ดวงธนู                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732124 นาย                      ศักด์ิอนันต สุตัญต้ังใจ                3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732126 นาย                      วีระพันธ บุญบุตร                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732127 นาย                      สิทธิคุณ  นาครินทร                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732128 นาย                       สุทธินัย  เสนคราม                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732129 นาย                      จิระพงศ ไพรบึง                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732130 นางสาว                   สลิลทิพย  บํารุงกิจ                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732131 นางสาว                   ลัดดาวัลย  ประมูลทรัพย                3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732132 นางสาว                   อาทิตยา  พิมพรัตน                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127321 5912732134 นาย                      ธนชัย  บึงไกร                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743101 นางสาว                   อมรรัตน กระจายแสง                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743102 นางสาว                   ธนพร ทรงกรด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743104 นางสาว                   กมลรัตน ชุมจันทร                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743105 นางสาว                   เมธินี โพธิ์นิล                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743106 นางสาว                   นันทนภัส  ชมไพศาล                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743107 นางสาว                   ทิพวรรณ ทองนาค                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743108 นางสาว                   มนพชร แกวสาย                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743109 นาย                      ชินวัตร สุดนอย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743110 นางสาว                   สาณิยา เที่ยงธรรม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743111 นางสาว                   สุภัศศร อุปสัย                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743114 นาย                      ยอดชาย สอนสิงห                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743115 นางสาว                   กุลนัดดา คําพินิจ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743116 นางสาว                   ศิริลักษณ แสงสุข                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743117 นางสาว                   อภิญญา พัวเพิ่มพูลศิริ                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743118 นางสาว                   ศศิชานันท มะโนชัยกุลศิริ               3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743119 นางสาว                   พิมพนภา สุทธปญญา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743121 นางสาว                   จุฑามาศ  เสนคราม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743122 นางสาว                   ชลธิชา แกวคํากอง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743123 นางสาว                   นภัสสร สิงหแกว                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743124 นาย                      อรรถสิทธิ์ สีเขียว                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743125 นางสาว                   กานตพิชชา ดวงอาจ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743126 นางสาว                   อรอนงค อามาตยภักดี                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743130 นางสาว                   พิชามญชุ  รางสถิตย                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743134 นางสาว                   ชมัยพร  บุตรสยาตรัส                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743137 นาย                      อนุสิทธิ์ วงษทิพย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743138 นางสาว                   ณัฐกานต สาภัยพร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743139 นางสาว                   ผกาวดี ศรียันต                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743140 นางสาว                   กัญยาณี สุรางคดิลกกุล                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743141 นางสาว                   สิลีนาฏ ใสเหล็ก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743141 นางสาว                   สิลีนาฏ ใสเหล็ก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743142 นางสาว                   จิราวรรณ รํามะศักด์ิ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743145 นางสาว                   รพิพรรณ มะลิงาม                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743147 นางสาว                   สุภาภรณ ศรีหวาด                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743148 นางสาว                   อารีรัตน อินโสภา                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743149 นางสาว                   มัณฑิญา คําใบ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743151 นางสาว                   กัญญณัช อินธิมาศ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743152 นางสาว                   สุนานันท พิมพโคตร                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743153 นางสาว                   มณีรัตน สุดทอง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743155 นางสาว                   รมณี สมนึก                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743157 นางสาว                   ปรางทิพย จันแสง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743158 นางสาว                   มีนาพร เมืองแสน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743159 นางสาว                   ดวงกมล สมบัติ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743161 นางสาว                   วิภาวี  ไชยอินทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743162 นาย                      วรพล  วิมลสุข                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743165 นาย                      จิรวัฒน  นอยหนองหวา                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743167 นางสาว                   ณัฐราวดี  ศรีวิชัย                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127431 5912743168 นาย                      เนตินัย  ออนเกษ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743201 นางสาว                   ชลันดา ชัยรัก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743202 นางสาว                   สิรินดา บุญสาง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743203 นางสาว                   กัลยรัตน สาลี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743204 นางสาว                   ดาริกา ไชยอุดม                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743205 นาย                      เอกมล ศรีกะชา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743206 นางสาว                   อรุณทิพย ศรีสิงห                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743208 นางสาว                   ปยะนุช จันทะศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743212 นางสาว                   ธัญชนก ประคอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743213 นาย                      ธีระพงษ ใบแสง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743215 นางสาว                   อทิตยา โนนสังข                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743217 นางสาว                   มัลลิกา บัวจันทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743218 นางสาว                   สุดารัตน มะณีรัตน                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743219 นางสาว                   ชอผกา สรายทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743219 นางสาว                   ชอผกา สรายทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743220 นางสาว                   นฤวรรณ  พรมโลกา                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743221 นาย                      ชาตรี รุงแสง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743222 นางสาว                   วรรณภา พรมลา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743223 นางสาว                   ปวีณา ธรรมชาติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743224 นาย                      สุทัน บุญสอน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743225 นางสาว                   เจนจิรา เต็มโคตร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743230 นางสาว                   สุนิสา วงภักดี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743232 นางสาว                   จิตรกัญญา เรือนรส                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743233 นางสาว                   จุฬาลักษณ อินสา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743234 นางสาว                   นิลวดี รักชาติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743236 นางสาว                   สุภาพร เข็มทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743238 นางสาว                   อุมาพร ฝอยทอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743240 นางสาว                   สุกัญญา ศรีรอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743241 นางสาว                   กนกวรรณ ก่ิงเกษม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743242 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์  หลงนอย                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743244 นางสาว                   นิศารัตน เพ็ชรเภา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743246 นางสาว                   สุทธาทิพย  บุญธรรม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743248 นาย                      ธนภัทร  ทองภู                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743249 นางสาว                   กัญญนัช  บุญเย็น                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743250 นางสาว                   ณวิชศรา  ปญญาคม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743251 นางสาว                   นฤมล  มัชฌิมะบุระ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743252 นางสาว                   สุภาดา  กองแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743253 นางสาว                   วิภาดา  ทองเรือง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743256 นางสาว                   จินตจุฑา  วิสุทธิประภา                 3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743257 นางสาว                   นิภาวดี  ยอดจักร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743258 นาย                      พีรพิชญ  แพทยกลาง                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743259 นางสาว                   ธัญญา  นาโนน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743260 นาย                      อมรพงษ  คําแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743261 นางสาว                   สุนิตา  ไชยสิงห                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743262 นางสาว                   วิภาดา  แสงเพ็ง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743264 นางสาว                   จันจิรา  ปลังนวน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127432 5912743267 นางสาว                   อิสรีย  คํ่าคูณ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754101 นาย                      ธีรพงศ อูบคํา                           3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754104 นางสาว                   ศิริลักษณ สุขอวน                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754105 นาย                      สุรศักด์ิ หนองยาง                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754106 นาย                      สหรัฐ ใจดี                              3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754107 นางสาว                   ศุภดา ใจมนต                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754108 นาย                      ณัฐวุฒิ บุมาพรหม                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754109 นาย                      ปริพนธ พันธวิไล                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754112 นางสาว                   รัชฎาภรณ สมบัติ                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754113 นาย                      ทศพร เวียงคํา                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754115 นาย                      รัตนชัย แกวพวง                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127541 5912754121 นาย                      พรประสิทธิ์  รจนัย                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127551 5912755102 นางสาว                   รัตนา ตุลาเนตร                          3 สัปดาห เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127551 5912755103 นางสาว                   จุลทรัพย บุตรโคตร                      3 สัปดาห เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756101 นาย                      ณรงคฤทธิ์ แกลวเกษตรกรณ               3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756104 นาย                      จตุพล เจริญศรี                          3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756105 นาย                      อภิสิทธิ์ ไกรยา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756106 นาย                      ยงยุทธ นามปญญา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756107 นาย                      กําพล โสดาธาตุ                           3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756108 นาย                      เกษฎากร ตะเคียน                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756109 นาย                      กฤษณชัย แพงยา                           3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756111 นาย                      จิรพงศ ประมวล                          3 สัปดาห  
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756112 นาย                      จิรวิทย  จารุวงษเสถียร                3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756114 นาย                      วรวุฒิ แวนแกว                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756115 นาย                      พงศกร เพิ่มบุญ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756116 นาย                      ภานุพงศ ผากกิจ                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756117 นาย                      ศักด์ิสกุล ตูมหอม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756118 นาย                      อภิชาติ  คํานอย                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756120 นาย                      สิทธินนท  หอมจันทร                    3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756121 นาง                      กฤษณะ  วงศพินิจ                        3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756122 นาย                      โกวิทย  เดือนเพ็ง                      3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756123 นางสาว                   ณัฐนิชา  ไชยหนองบัว                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756124 นางสาว                   จุตินันท  สัพทานนท                    3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรชนก ชาติชํานิ+อนันศักด์ิ พวงอก                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127561 5912756125 นาย                      สิริชัย ธรรมบุตร                        3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798101 นางสาว                   อาภาศิริ ดารากร                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798102 นางสาว                   พริมา  ทวารทอง                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798104 นางสาว                   ภริตา ประเสริฐชาติ                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798105 นางสาว                   กนกพิชญ กําเนิดสิงห                    3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798106 นาย                      ภูวนาท  แคนนํ้า                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798107 นาย                      ธนากร คนมาก                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798111 นางสาว                   วลีพร แซจึง                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798112 นาย                      เสรี ศรีกุล                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798113 นางสาว                   เมทิณี ทุมมากุล                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798116 นางสาว                   จันจิรา กุลบุตร                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798117 นาย                      วรรณทวี ไชยขันตรี                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798118 นาย                      ชัยณรงค ประมวล                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798119 นางสาว                   วรรณวิสา ศิรินัย                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798120 นางสาว                   สุภาวรรณ สิงหซอม                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798121 นางสาว                   อภิญญา  สะดวก                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798122 นางสาว                   สุณัชชา แกวละมณ                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798123 นางสาว                   รัชนีพร แหลมงาม                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798124 นางสาว                   วินิตา ศิลาเลิส                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798125 นางสาว                   รัชนีกร ทุมมา                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798126 นางสาว                   จริญญา มังษา                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798127 นางสาว                   มะณีรัตน แกวแจม                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798128 นาย                      ณัฐพล  พูนพิพัฒน                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798129 นางสาว                   วิยะดา หงไชยคํา                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798132 นางสาว                   สุกัญญา  จรจัด                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798133 นางสาว                   ศุภนิดา  แกนทิศ                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798134 นางสาว                   ภัสสร  โพธิ์ศรี                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798135 นางสาว                   รัชนีกร  บุญเรือน                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798136 นางสาว                   กัญญาณี  สิงขร                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798138 นางสาว                   แสงเดือน  คําหอม                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127981 5912798139 นางสาว                   จันทรจิรา  นรดี                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798201 นางสาว                   วราภรณ พยุงศิลป                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798202 นาย                      สุนันท มะลิลํา                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798203 นางสาว                   พีรยา บุญราช                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798204 นางสาว                   อุบลวรรณ  อรรคบุตร                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798205 นางสาว                   เยาวรัตน สวางภพ                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798206 นางสาว                   ครองขวัญ สิงหกาล                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798207 นาย                      สุรชัย โพธิวัฒน                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798209 นางสาว                   จุฑามาศ  วรรณา                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798210 นางสาว                   บุษยา ก่ิงเพ็ง                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798211 นางสาว                   สุภาวรรณ บุญขาว                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798212 นางสาว                   นิติยา วงคคํา                           3 สัปดาห ภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798213 นางสาว                   พรนิภา วงศพรมมา                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798214 นางสาว                   วริษฐา ภูมี                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798217 นาย                      พงศธร ทองสา                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798219 นางสาว                   จิรนันท พรหมภักด์ิ                     3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798220 นางสาว                   สุพรรษา มะณี                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798221 นางสาว                   รัตนาพร พรมเฮียง                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798222 นาย                      วาที คณาทรัพยทวีสุข                    3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798223 นางสาว                   สุดารัตน เปนสุข                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798226 นาย                      จรูญศักด์ิ ศรีระษา                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798227 นางสาว                   อรอุมา กาบก                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798228 นางสาว                   พรวิภา พิทักษวงษ                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798229 นางสาว                   เกตุวดี บุญปก                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798230 นางสาว                   ศิรินภา  บุญชวย                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798231 นางสาว                   ศิริลักษณ  พิมพทอง                    3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798232 นางสาว                   ธิดาพัฒน  ทองใบ                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798234 นางสาว                   ฐาปนี  ปนปน                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798235 นางสาว                   สิริยากร  เสาศิริ                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798236 นางสาว                   นรมน  ศรีเสริม                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59127982 5912798238 นางสาว                   อัจฉราวรรณ  วงเมาะ                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855101 นาย                      ศักดินนท ประสาร                        3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855102 นาย                      ธราเทพ สมเผา                           3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855104 นาย                      คุณานนต จันทรสิงห                    3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855105 นางสาว                   อาทิตยา คําดี                            3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855107 นางสาว                   วรัญญา สงคราม                           3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855108 นางสาว                   ศิริวรรณ พลธรรม                         3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855109 นาย                      รณชัย ลาลุน                             3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855110 นางสาว                   สุนิสา อินธิเสน                         3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855111 นาย                      สุริวงค ชานนทวงศ                     3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855113 นาย                      ภานุ ดวงตา                              3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128551 5912855114 นาย                      ศิรภพ  ตนะบุตร                          3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866103 นาย                      ศราวุธ บุดโท                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866104 นางสาว                   อัญชุรีภรณ หาญหาว                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866105 นางสาว                   ขวัญชนก มณีจันทร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866106 นางสาว                   สุรีรัตน  นวลแสง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866108 นางสาว                   มลิษา สุภาพ                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866109 นางสาว                   จินดาภรณ สุวรรณศรี                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866110 นาย                      สราวุธ วงษเศษ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866113 นางสาว                   เบญจลักษณ นุศรีจันทร                  3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866114 นางสาว                   พัชรี จินาวัลย                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866117 นางสาว                   เมทิยา จารุมาศ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866119 นางสาว                   สุทิณี ศรีสวย                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866120 นาย                      ทักษิณ อูนอก                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866122 นาย                      กวีวัธน ศุภศร                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866125 นางสาว                   เกศิณีนารถ วงภักดี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866127 นางสาว                   รัติยากร พิมาทัย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866128 นางสาว                   เยาวภา สีดาแกว                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866131 นาย                      นัฐวุฒิ วัฒนพรไพบูลย                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866132 นาย                      พิทักษ ประเสริฐแกว                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866133 นางสาว                   พิมพพลอย วงสมัย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866134 นาย                      ชยากร นาศา                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866135 นาย                      จิรวัฒน บุญอินทร                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866136 นางสาว                   อรญา ตาอุดม                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866137 นางสาว                   ชมัยพร พรหมประดิษฐ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866138 นางสาว                   สุจิตรา หนองมวง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866139 นาย                      สราวุฒิ สาสังข                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866141 นางสาว                   เมจิรา  แกวพวง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866142 นาย                      สุทัตพงศ โพธิ์แกว                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866143 นาย                      นันทิพัฒน สีสัน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866144 นางสาว                   ชญานิศ สุวรรณพงษ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866145 นางสาว                   ปภัสศร สายลุน                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866146 นาย                      เอกชัย บุญเชิญ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866147 นาย                      ศราวุฒิ โสวรรณี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866148 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์ สาสังข                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866151 นางสาว                   กนกวรรณ กุลเกษ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866152 นาย                      ภานุมาศ ชิณวงษ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866154 นาย                      เสกสรรค อินทเสน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866155 นางสาว                   ปานตะวัน คงจันทร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866156 นางสาว                   สุวนันท สระแกว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866157 นาย                      ปรวัตร สวนหมาก                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866159 นาย                      ธเนศพล สาระชาติ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866160 นาย                      พลพรรธน คีตะพันธสังวรณ               3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866161 นางสาว                   วราพร  กลาหาญ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866165 นางสาว                   ดวงพร  สนมะเริง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866166 นางสาว                   สุพัตรา  ทวีโรจน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866167 นางสาว                   กันยารัตน  แกวไสย                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128661 5912866171 นางสาว                   ธันยพร  มุขมณี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866201 นาย                      วิทวัส วงคพินิจ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866202 นางสาว                   กมลวรรณ แกวบัวดี                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866203 นาย                      อัษฎาวุธ หลาอามาตย                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866204 นางสาว                   นุชจรี เพ็งเพชร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866205 นางสาว                   ธิดารัตน แกนดี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866206 นางสาว                   จิตนภา สิงหเชื้อ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866207 นาย                      บรรหาญ เทพบํารุง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866209 นาย                      กรวิทย ไชยดํา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866210 นาย                      นายศุภกิจ ตามบุญ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866212 นางสาว                   จิราพร พิมพร                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866213 นาย                      ลิฟ ชุมแจม                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866214 นาย                      เกริกไกร มะลัย                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866216 นาย                      พีระณัฐ นามวิชา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866218 นางสาว                   ยุภาพร จิตมั่น                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866219 นาย                      รุงอนันต ทองแสง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866220 นางสาว                   ปานตะวัน พันธทอง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866221 นางสาว                   สุภาพร ราษีบุตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866222 นางสาว                   ดวงแข นามพรม                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866223 นาย                      อนุพล บุญราช                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866224 นาย                      ศฏายุ จารุจิตร                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866226 นางสาว                   อโณทัย ดาเหลา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866227 นางสาว                   ฐิตาพร บุดดา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866229 นาย                      สุทธิกานต  พิมพรัตน                  3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866233 นางสาว                     พิมพลดา ปนยานี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866234 นางสาว                   อรยา นันทา                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866235 นางสาว                   พิไลวรรณ สีกะหวัน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866236 นาย                      ธีรวัฒน มนทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866237 นาย                      ณัฐพล สุระชาติ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866238 นาย                      บุญเลิศ ธีระบุตร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866239 นางสาว                   ณัฐติยาภรณ ยานี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866240 นางสาว                   สุภาพร นันทชาติ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866241 นาย                      เจษฎากร หอมทรง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866242 นาย                      ธนพล เกษตานนท                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866243 นาย                      ชัยรัตน บัวจันทร                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866244 นางสาว                   เพ็ญโพยม กุลแกว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866245 นาย                      นันธวัฒน ศรีษาพุทธ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866246 นาย                      รัฐพล เน้ือทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866247 นาย                      พีรพันธ สุขประจํา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866248 นาย                      พงศกร ใสพรม                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866249 นางสาว                   ลักษิกา นิสวงค                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866250 นาย                      แสงสุรีย พิมพเพชร                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866251 นางสาว                   เพ็ญพร คําอุดม                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866252 นางสาว                   วรรณนิภา เชื้อนิล                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866253 นางสาว                   อทิตยา  ฉะออน                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866256 นาย                      บัญชา  มารวิชัย                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866257 นางสาว                   ปริญญาพร  เเกวคํา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866258 นางสาว                   สุภาภรณ  เตชะ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866259 นางสาว                   นงลักษณ  หมั่นสระเกษ                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866260 นาย                      ธีระยุทธ  วังเอก                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866262 นางสาว                   อรทัย  แกวเขียว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866263 นางสาว                   มณีรัตน  กําลังยิ่ง                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866264 นาย                      ปฎิพล  จิตรมั่น                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866265 นาย                      เฉลิมเกียรติ  อําไพ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866266 นางสาว                   ธิดารัตน  บัวเผือก                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866269 นาย                      สุขสันต  พงพิระ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866270 นางสาว                   อรไท  วันทา                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866271 นางสาว                   สุวนันท  ระวัง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866272 นาย                      ปกรณ  จันลา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866273 นางสาว                   ภาวินี  เทศราช                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866274 นาย                      สุรัตน  ผานผล                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866275 นาย                      อัมรินทร  หาดคํา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866276 นางสาว                   ภัทรวดี  บูรณเจริญ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128662 5912866278 นาย                      ชัยวัตร  สติปญ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877103 นางสาว                   ลัดดาวัลย ทิพยพันดุง                  3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877104 นางสาว                   ดวงกมล มาศกุล                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877105 นางสาว                   ธารารัตน พรมลังกา                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877106 นางสาว                   รวิสรา ผิวงาม                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877109 นางสาว                   นิตยา ทอนทองแดง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877110 นาย                      จีรนันท บูรพา                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877112 นางสาว                   อาริศรา พลรักษา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877114 นาย                      วัฒนา ประเทืองไทย                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877116 นางสาว                   สุนิสา อรรคบุตร                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877118 นางสาว                   เบญญา สมดอกแกว                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877119 นางสาว                   บวรลักษณ สะโสดา                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877121 นางสาว                   ทิพวรรณ ศรีเมือง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877122 นาย                      ธวัชชัย ใจศรี                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877123 นาย                      สุรเชษฐ ทุมพัฒน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877124 นางสาว                   พิมพฤดี แสนพิมพ                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877125 นางสาว                   สกาวเดือน จันทรกอน                    3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877126 นางสาว                   จิตรลดา เพ็ชรรินทร                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877127 นางสาว                   ปริมล แกวสวาง                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877128 นาย                      ธเนศพล สารพล                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877129 นาย                      แสงชัย สุภาพ                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877130 นางสาว                   สุธิวรรณ นามจิตร                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877131 นางสาว                   ศศิธร พิมพา                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877132 นางสาว                   อรษา ทุวัน                              3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877134 นาย                      นาย ฉันทวัฒน  ทรจักร                   3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877136 นางสาว                   พิราอร ใจเต็ม                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877143 นาย                      จิรวัฒน หลาวทอง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877144 นางสาว                   รสรินทร อินตะแกว                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877145 นาย                      จรัสรวี ศรีแกว                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877146 นาย                      อภิศักด์ิ สารพล                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877148 นาย                      อําพล วงคนาม                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877149 นาย                      สหรัฐ สวางพื้น                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877151 นางสาว                   สุนี  แกวนารี                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877154 นาย                      สุรนันท  อินทรคํา                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877156 นาย                      ธนากร  อินทะนา                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877157 นางสาว                   กนกวรรณ  ภูมิสถาน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877159 นางสาว                   วนิดา  บุตรสา                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877160 นาย                      จิรวัฒน  กรไกร                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                                          1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128771 5912877163 นางสาว                   สุธิดา  ก่ิงวิชิต                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888101 นาย                      อภิสิทธิ์ พิมพสมาน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888102 นาย                      อัครพงศ บุญตระการ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888105 นางสาว                   ยุดารัตน ศรีสิงห                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888106 นางสาว                   สุดารัตน  คิงคํา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888107 นาย                      สมพร จันทรสาร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888108 นาย                      รัฐพงษ แกวเกิด                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888110 นาย                      อดิศกด์ิ ผองพุฒ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888111 นาย                      กฤตภาส อินทรบุตร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888112 นาย                      อนุชิต ไวมงคุณ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888113 นาย                      จิรวัฒน ประสิทธิ์                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888114 นาย                      ประกาศิต มูลบุรีย                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888116 นาย                      ณัฏฐพันธ  ปญจะทิพรส                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888117 นางสาว                   รัตติกาล อาวะริ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888118 นาย                      จิรเดช คําสี                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888119 นางสาว                   นิตยา  เคนวงษา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888121 นางสาว                   อมรรัตน วันเจริญ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888125 นางสาว                   รพีพร แกววงค                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888127 นาย                      ชาตินันท เทานันท                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888128 นาย                      ปราบปราม แสนจันดี                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888129 นาย                      ปรมัต อุจฉกรรณ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888130 นาย                      สุขวิทย ขันติวงศ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888131 นาย                      ดุสิต มงคลคูณ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888132 นาย                      วชิราวุธ ออนศรี                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888133 นางสาว                   พัชรีภรณ ธรรมเจริญ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888134 นาย                      ดวงประทีป เครื่องจันทร                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888135 นาย                      ภาณุพงศ  ผะกาแดง                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888137 นาย                      กชพงศ วงเวียน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888138 นาย                      อิศรา ธนะศรี                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888140 นาย                      มงคล พันมาตร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888141 นาย                      สราวุธ สอนเกิด                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888143 นาย                      สิริศักด์ิ แกววงษ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888145 นางสาว                   สุกัญญา แกวสา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888146 นาย                      ณัฐวุฒิ ขันเสน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888149 นาย                      ณรงคศักด์ิ  อินธรรม                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888151 นางสาว                   ทิพวรรณ  ปญญาแกว                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888152 นาย                      สรศักด์ิ  ปางสุข                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888153 นางสาว                   นิรชา  สายสุด                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888154 นาย                      กิตติศักด์ิ  มะลิ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888155 นาย                      กมลสิทธ  ไชยศรีษะ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888157 นาย                      ปราโมทย  ภูมี                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888158 นาย                      ชัยวัฒน  พันตัน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128881 5912888160 นาย                      วสันต  มณีวงษ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888201 นาย                      สุรนันท มูฮําหมัด                       3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888203 นาย                      กฤษณพล ไชยพิมพ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888204 นางสาว                   ฤดี สุพงษ                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888205 นาย                      วัชรินทร บุญรัตน                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888206 นางสาว                   ธาวินี สมประเสริฐ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888207 นางสาว                   วรงครัตน คํานึง                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888208 นาย                      วีระศักด์ิ เพ็งแจม                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888209 นาย                      สันติชน ปดชา                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888210 นาย                      เอกภพ แสงสกุล                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888211 นาย                      ทชา  โตสินธุ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888212 นาย                      เสกสรรค นาพะพล                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888214 นางสาว                   ธัญญลักษ สีนา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888215 นาย                      กิตติคุณ บุตตะวงศ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888217 นาย                      วุฒินันท ขันตี                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888218 นางสาว                   ปภาวดี เสนคราม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888219 นางสาว                   นิตยา วิรุณพันธ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888220 นางสาว                   ธนาภรณ เอ่ียวธนโชติกุล                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888222 นางสาว                   ปณิตา โชติบดินทรวงศ                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888224 นาย                      ณัฐวุฒิ โพธิ์แสน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888226 นาย                      คณพศ พรรษา                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888228 นาย                      ธนพล เทนโสภา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888229 นาย                      อนุมาส สมาน                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888230 นาง                      นันธิดา นาวา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888231 นางสาว                   สุพรรษา ภาชู                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888232 นางสาว                   ตีรณา ตีระพงษ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888233 นางสาว                   ธัญญารัตน วันประดิษฐ                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888234 นางสาว                   กศิตา บุญทาทอง                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888235 นางสาว                   ภัคจิรา พิมสมานฐิติกุล                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888236 นาย                      สมพงษ รารัตน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888237 นาย                      นายบุรัสกร รักษคง                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888238 นาย                      วุฒิชัย นามัย                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888239 นางสาว                   สาวิณี พลแกว                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888240 นาย                      นายชัยนันท  พันธนาม                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888242 นางสาว                   อารญา วงศประเทศ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888244 นาย                      วัชรพงษ ประถมภาส                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888245 นาย                      รัตนะเทพ พรหมพิลา                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888246 นาย                      พีระพงษ  พันธแกน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888247 นาย                      ชินดนัย พานจันทร                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888248 นาย                      ภาณุวัฒน จันทรอินทร                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888249 นางสาว                   วรางคณา วรรณวงศ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888250 นาย                      อนุชิต โสพัฒน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888251 นางสาว                   วัชรี จันทร                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888253 นาย                      นันทวุฒิ  ยวงทอง                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888254 นางสาว                   ศุภัสษร  หลายพา                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888256 นางสาว                   กนกวรรณ  ทองประจักษ                    3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888257 นาย                      สิริยนต  จันทสิงห                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888258 นางสาว                   พัทธวรรณ  แกวพวง                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888259 นาย                      ฉลองภพ  รวมจิตร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888260 นาย                      อมรเทพ  จันหอม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888261 นางสาว                   เหมือนฝน  สังขฤดี                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+สิทธิชัย บวชไธสง                                                                 1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59128882 5912888262 นางสาว                   อภิฤดี  พิมพัก                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59201061 5920106103 สิบเอก                   จีรวัฒน  ไชยสุวรรณ                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59201061 5920106106 นางสาว                   จินดา  ทองดวง                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59201061 5920106107 นางสาว                   วิชุดา  คนเพียร                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59201061 5920106109 นาย                      ธนินทธร  ศรีคํา                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59201061 5920106114 นางสาว                   นิติยาพร  พูลเพิ่ม                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59201061 5920106115 นาง                      หนูการ  จันทรหอม                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59201061 5920106119 นาย                      เจษฐพงศ  แกวมณี                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226101 นางสาว                   สุปราณี  สนามแจง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226102 นางสาว                   ลลิตา  โสภาพ                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226105 นาย                      กัมปนาท  ทองสุ                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226106 นาย                      ชาญณรงค  บุตะเคียน                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226107 นางสาว                   ปภัสสรณ  ศรีพูล                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226108 นาย                      ธีรวัฒน  วงษา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226110 นางสาว                   จันทนี  สีวัง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226111 นางสาว                   ไพลิน  คําโสภา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226113 นาง                      จารุณี  บุรมรัตน                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226114 นาง                      สุภาวดี  ชัยนา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226115 นาง                      ณัฐรดา  เสนสุข                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226116 นาย                      ภานุวัฒน  คําภา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226117 นางสาว                   ฐานวรา  ศรชัยญาติ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226118 นาง                      สุกานดา  ลมเชย                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226122 นางสาว                   พราวพรรณ  อาสา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226124 นางสาว                   ภัคธีมา  เหมาะสิงห                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226125 นางสาว                   มณีรัตน  สมนึก                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226126 นาย                      เศรษฐกิจ  สาทาวงค                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226127 นาย                      กวีวัฒณ  เจริญทรัพย                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226129 นาย                      สุรเดช  ดอกมะเด่ือ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226132 นางสาว                   มาลินี แสงเจริญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59202261 5920226133 นาย                      ภูธเนศ  เทพมณี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403102 นางสาว                   วงเดือน  มูลคํา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403105 นางสาว                   ศุภนันท  จันทรประเทศ                  3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403106 นางสาว                   เจติยา  เตชะนัง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403107 นางสาว                   มณีรัตน  มากมะณี                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403108 นางสาว                   อรอุมา  บัวศรี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403109 นางสาว                   ศิริรัตน  สติปญ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403110 นางสาว                   อัจฉรา  บุญพุฒ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403113 นางสาว                   นภาลัย  แหนงวงค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403114 นางสาว                   วิภาพร  แสงขาว                          3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403116 นางสาว                   กรุณา  ต้ังสุข                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403117 นางสาว                   กนกพิสญ  มะปราง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403118 นางสาว                   ทิพยธิดาภรณ  ธงชัย                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403119 นางสาว                   ณัทกาญจน  ธนทรพงศสิริ                 3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403120 นางสาว                   อุทัยวรรณ  การัมย                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403122 นางสาว                   พวงผกา  จันทะสน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403123 นางสาว                   สุภาวดี  ลืนภูเขียว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403124 นางสาว                   วรรณภา  พลศรี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403125 นางสาว                   โสภิดา  แสงแดง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403126 นาง                      แกวมณี  บุษบงค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403127 นางสาว                   รัตติกานต  สมบัติวงค                  3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403128 นางสาว                   ชลธิชา  โพธิ์ศิริ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403129 นาย                      สุธี  ศรีคัทนา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403129 นาย                      สุธี  ศรีคัทนา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403130 นาย                      พิษณุ  เกิดกลา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403131 นางสาว                   ธัญลักษณ  บุญนํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403132 นางสาว                   ชนิดา  กาลพัฒน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403134 นางสาว                   จันทรจิรา  เสร็จพลัน                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403135 นางสาว                   ศิรินภา แกวภักดี                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403137 นางสาว                   ณัฐสุภา วงศสุพรรณ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 นลินี อําพินธ+พรจิตร จันทรเปลง                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59204031 5920403138 นางสาว                   ปรีญาภรณ ชูชะรัมย                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213102 นาย                      ธวัชชัย  หอทรัพย                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213103 นางสาว                   จันทรจิรา  สุทธิกรม                    3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213104 นาย                      ธนาวุฒิ  โสพันธ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213105 นางสาว                   มุทิตา  คันศร                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213106 นางสาว                   ขนิษฐา  ปานเกิด                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213107 นางสาว                   ศรัญญา  คําผง                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213108 นางสาว                   ปวริศา  จองบุญวัฒนา                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213109 นาย                      จิรพันธ  ทองปาน                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213115 นางสาว                   กันติยา  กันยาพันธ                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213116 นาย                      ชวนิล  บุญเกิด                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213118 นางสาว                   กัญญา  พลสิงห                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213125 นางสาว                   อารีรัตน  ปยะวงศ                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213126 นาย                      จักรพันธ  นามวงศ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213127 นางสาว                   กิตติพร  สุขคุณ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สิทธิชัย บวชไธสง+พรชนก ชาติชํานิ                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59222131 5922213131 นาย                      ศุภกิจ สุวรรณโชติ                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325101 นาย                      บัณฑิต  นามวิลา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325102 นางสาว                   สุทธิดา  โพธิ์เปยศรี                  3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325103 นาย                      อนุวรรษ  สถานพงษ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325105 นาย                      สุเมธ  รัตนสิทธิ์                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325106 นางสาว                   เสาวภาคย  บริบัติ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325108 นาย                      วีรพัฒน  ชิณวงศ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325110 นางสาว                   ภัศชริดาณันฑ  ชูแกว                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325111 นางสาว                   ศิริยุภา  ยะริรมย                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325112 นางสาว                   วรัชยา  ศรีปญญา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325113 นางสาว                   จิตติพร  แกนมา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325115 นางสาว                   เบญจมาศ  มากูล                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325116 นาย                      ปยพนธ  โพธิ์แกว                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325120 นาย                      กฤตวิทย  พรหมทา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325122 นาย                      นฤพงศ  แกวมณี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59223251 5922325123 นางสาว                   เมวดี  ไชยสุวรรณ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227431 5922743101 นางสาว                   ปยะนุช  สินสิริ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227431 5922743102 นางสาว                   กรองทอง  บริสุทธิ์                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227431 5922743104 นางสาว                   ธิมาภรณ  ไชยรังษี                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227431 5922743106 นางสาว                   วิภาวี  สีบุดดา                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227431 5922743114 นางสาว                   นุสรา  งามสุข                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227431 5922743115 นางสาว                   รัตนาภรณ  สายแกว                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227431 5922743116 นางสาว                   ทัศนีย จันทกรณ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227431 5922743116 นางสาว                   ทัศนีย จันทกรณ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756101 นาย                      กิตติโชติ  คําฤาชา                       3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756102 นาย                      เกรียงไกร  สีหะวงค                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756103 นาย                      ปฐวุฒิ  ออนศรี                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756104 นาย                      ศักดาวุฒิ  สิงหทอง                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756106 นาย                      สุพจน  จิรลานนท                       3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756107 นาย                      อิทธิพันธ  รูปตํ่า                      3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756108 นาย                      ธนัทชัย  แกวจันทร                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756109 นาย                      ธนกฤต  บัวใหญ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756110 นาย                      ธนาพัทธ  เทพมุสิก                      3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756111 นางสาว                   ชนนี  ตามูล                             3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน+พัณณิตา นันทะกาล               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59227561 5922756112 นาย                      อนิรุทธ  เชื่อมบุญมา                   3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866101 นางสาว                   พันธทิพย  โปรงจิต                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866102 นาย                      ณรงศักด์ิ  ตุมชาติ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866103 นางสาว                   ชุติกาญจน  สถาพร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866104 นางสาว                   นิโลบล  วงคพุฒ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866105 นางสาว                   พัชรี  เพ็งแจม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866106 นาย                      สุวัจนชัย  คํานนท                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866107 นางสาว                   เกตุวดี  ศรีเพ็ง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866108 นาย                      เมธัส  ถาวร                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866109 นาง                      ธัญพิชชากนก  สุปตติ                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866111 นาย                      เสฎฐวุฒิ  ทาแกง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866112 นางสาว                   ยูธิกา  ศรีคราม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866114 นาย                      ดนัย  สุขสบาย                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866116 นางสาว                   กัญญาพัชร  อินตะนัย                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866117 นาย                      รัมยชวัล  ทองอด                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866118 นางสาว                   ทอฝน  พันธพัฒน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866119 นาย                      พสิษฐ  อนุมาตย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866120 นาย                      นวชน  ไชยลา                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866121 นางสาว                   จํานงจิต  บุษบา                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866122 นาย                      ธนพล  ระยาทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866123 นางสาว                   สุพัฒตรา  สีหะวงษ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866128 นาย                      อภิวัฒน  กําไลเงิน                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866129 นาย                      กฤตวัตร สังคะรินทร                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866132 นาย                      ปภินวิช ใสกระจาง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228661 5922866134 นางสาว                   ศิลารัตน ดวงตา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877101 นาย                      กรวรวี  ธาตุระหัน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877103 นาย                      พัฒนะ  ชางดี                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877104 นาง                      ชุติมา  ชราศรี                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877105 นางสาว                   ลัดดาวัลย  ศรีวงษ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877106 นางสาว                   ลันณา  แสงเพ็ง                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877109 นางสาว                   ณัฐธิดา  ทาไธสง                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877110 นางสาว                   อารีรัตน  โอชารส                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877112 นาย                      ประกาศิต  แขมคํา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228771 5922877113 นาย                      เกรียงไกร รมโพธิ์                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228881 5922888102 นาย                      กฤตษ  ศรีลาชัย                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228881 5922888104 นาย                      ประจักษ  พรมชาติ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228881 5922888107 นาย                      อธิป  ทองปญญา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228881 5922888108 นาย                      ณัฐพล  ปานสาลี                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228881 5922888109 นาย                      พัชรพล  กองทํา                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228881 5922888111 นาย                      นิติพงศ  อําไพ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228881 5922888113 นาย                      รณวิทย  ทรวงโพธิ์                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 พรจิตร จันทรเปลง+ชุติมา ชางขํา                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500119c ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อ                                          59228881 5922888114 นาย                      สังเวียน  วงศใหญ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026101 นางสาว                   สุนันวดี โคตะมา                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026102 นางสาว                   พิมพชนก วิเศษชาติ                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026104 นางสาว                   ภาพิมล นารี                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026105 นางสาว                   กัญญารัตน สรอยจิตร                    3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026106 นางสาว                   อัญชลี ผูมีสัตย                       3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026107 นาย                      สมเกียรติ หวังฟงกลาง                   3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026108 นางสาว                   ผกามาศ เมืองจันทร                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026109 นางสาว                   สาวิตรี บังคม                           3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026110 นางสาว                   จุฑามาศ สวางภพ                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026113 นางสาว                   ปยวรา  ทองบาง                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026115 นางสาว                   อินทิราพร  ยอดพงษา                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100261 5910026116 นางสาว                   ลลิตวดี  สุระเสียง                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037101 นางสาว                   ดวงนภา เพียงตา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037102 นางสาว                   นัทธมล นันธิโค                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037103 นางสาว                   ชนาภรณ สิทธิบุตร                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037104 นางสาว                   นวรัตน วรรณวงษ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037106 นางสาว                   สุดารัตน มูลดับ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037107 นางสาว                   ปรียาเนตร สังขสาย                      3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037108 นางสาว                   วรัญญา นิยม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037108 นางสาว                   วรัญญา นิยม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037109 นางสาว                   พัชราภา ยอดแกว                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037110 นางสาว                   เสาวลักษณ ปดดี                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037111 นางสาว                   นวลฉวี  คําแกว                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037112 นางสาว                   จุฬาลักษณ สุขบท                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037113 นางสาว                   นํ้าฝน มะตูม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037114 นาย                      พงษเทพ ขวาวงษ                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037115 นางสาว                   ธมลวรรณ พูนเสมอ                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037116 นางสาว                   กุลพร นพพิบูลย                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037117 นางสาว                   อมรรัตน เมฆสวาง                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037118 นางสาว                   พนิดา ศรีรัตน                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037119 นาย                      สุทธินันท แกวคะตา                     3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037120 นาย                      ศตวรรษ อุนจิตร                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037121 นาย                      ชัยมลล   ไกยชาติ                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037122 นางสาว                   สมใจ ธรรมชาติ                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037123 นางสาว                   รัตนา ธรรมชาติ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037124 นางสาว                   ดวงสุดา ปูพบุญ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037125 นางสาว                   พัชรีญา วงษญาติ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037126 นางสาว                   กาญนาจภรณ วันทา                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037127 นางสาว                   ณัฐริกา  บุญนํา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037129 นางสาว                   ศศิวิมล  พันธไผ                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037130 นางสาว                   อรชร  ระยับศรี                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037131 นางสาว                   วิพาลักษ  มะโนรัตน                    3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037132 นาย                      อมรเทพ  รุงคํา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037134 นาย                      ณัฐพล  ชินวงศ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100371 5910037135 นาย                      โชติชญาน  บุญมาก                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068101 นาย                      สุรดิษ แตงมั่ง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068102 นาย                      กฤษฎา สาธร                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068103 นาย                      เมทนี ตึกรักษา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068104 นาย                      ชัยวิวัฒน สุวรรณสิงห                  3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068105 นาย                      ธีรพงษ เชื้อประทุม                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068106 นาย                      ทิวา นาคําโฮม                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068107 นาย                      อานุภาพ ลาวรรณ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068109 นาย                      ธัชนนท นิลพันธ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068110 นาย                      ธนศักด์ิ สิทธิศร                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068111 นาย                      สุริยา ไพละออ                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068112 นาย                      ศิริวัฒน หารบุรุษ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068113 นาย                      รัฐพร ดวงแสง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068113 นาย                      รัฐพร ดวงแสง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068114 นาย                      ปาริชาติ ธาตุทอง                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068115 นาย                      อนาวิล ไชยปญญา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068116 นาย                      ชัยพร บึงไกล                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068118 นางสาว                   สิริวรรณ โทนะพันธ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068119 นาย                      ธนพงษ วงศสุวรรณ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068120 นาย                      อุทัย มหิสยา                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068121 นาย                      เอเชีย กองวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068121 นาย                      เอเชีย กองวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068122 นางสาว                   กนกวรรณ อักษร                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068123 นาย                      นลธวัช โยธี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068124 นาย                      ไตรภพ สุระ                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068125 นาย                      ธนวัฒน แหวนเงิน                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068126 นาย                      กิตติพัฒน กอบเก้ือ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068127 นาย                      ปญญา สิงสุข                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068128 นาย                      พีรพล ทิพศร                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068129 นาย                      เมธิชัย ภิรมยตระกูล                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068130 นาย                      ปริญญา นุชเจริญ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068131 นางสาว                   อภัยพร  แสงวงษ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068131 นางสาว                   อภัยพร  แสงวงษ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068132 นาย                      ทรงพล  เปนไทย                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100681 5910068133 นาย                      องอาจ  สมพงษ                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068201 นาย                      จักรพันธ เผาพันธ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068202 นาย                      กิติพงษ นวนสีทอง                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068203 นาย                      ยงยุทธ คุปวานิชพงษ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068204 นาย                      ฐิติกร เกิดกลา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068205 นาย                      วิทยา ใจธรรม                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068206 นาย                      นพนัย ศิริ                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068207 นาย                      ปฏิพัฒน  ศรีสวัสด์ิ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068208 นาย                      จตุรพงษ มะเด่ือ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068209 นาย                      กิติพันธ สีภา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068210 นาย                      สราวุฒิ สุโข                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068211 นาย                      สันติพงษ ผิวออน                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068212 นาย                      สุริยัญ สีแก                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068213 นาย                      พรเทพ มะณีนวล                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068214 นาย                      ภูมิเดช สมบุตร                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068215 นางสาว                   สุภาวดี ชาญเชี่ยว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068215 นางสาว                   สุภาวดี ชาญเชี่ยว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068216 นางสาว                   วิลาวัณย   พูลแกว                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068217 นางสาว                   ปวีณา บุญสําเร็จ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068218 นาย                      กิตติศักด์ิ เตชะสถิตยกุล               3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068219 นาย                      ธนรัตน สุทา                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068220 นาย                      ภาณุพงศ อุปมัย                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068221 นาย                      ณัฐวุฒิ ศรีคําภา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068222 นางสาว                   ปยนุช นาตพันธ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068223 นาย                      จารุพงศ วงศพิทักษ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068224 นาย                      สุริยา ทําแกว                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068225 นางสาว                   หทัยรัตน ทัพลือชัย                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068226 นาย                      สมชาย ปรือปรัง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068227 นางสาว                   พจนาฎ สมศรี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068227 นางสาว                   พจนาฎ สมศรี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068228 นาย                      ชัชวาล สายแกว                          3 สัปดาห พลศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068229 นาย                      ณัฐชัย สุบิน                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068230 นาย                      ธนกฤต นรมาศ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068232 นาย                      สมพร  กาลจักร                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100682 5910068233 นาย                      นวพล  สีหบุตร                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068302 นางสาว                   ณิชากร สุธรรม                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068303 นางสาว                   บุษราคัม วงษขันธ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068304 นางสาว                   พรทิพย พิมพลี                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068305 นางสาว                   ณัฐนรี จันต้ังอัด                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068306 นาย                      สุธรรม ทองกาล                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068307 นาย                      ฤทธิ์ณรงค พันธุลี                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068308 นางสาว                   หนูเพลิน ศรีคําภา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068309 นาย                      อนุรักษ มะเดือ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068310 นาย                      กฤษณะ สีวะจูม                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068311 นาย                      ธัญพิสิษฐ คุขะละโม                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068312 นาย                      อภิสิทธิ์  สุริเตอร                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068313 นาย                      กตัญุตา สาสาย                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068314 นางสาว                   อรปรียา  บุญรวม                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068315 นาย                      วุฒิศักด์ิ ดุงเนย                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068316 นาย                      นพรัตน เนาวะบุตร                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068318 นางสาว                   พรประภา วงษาเนาว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068320 นางสาว                   วัชราภรณ บุญเลิศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068321 นางสาว                   นํ้าทิพย นนพิภักด์ิ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068322 นาย                      ณัฐพงษ ภักดีวงศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068323 นาย                      ศุภกฤต พลหาญ                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068324 นางสาว                   กานดา ไพรบึง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068326 นาย                      นิรุต  ปารถ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068329 นางสาว                   สุฐิชา สุขะ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068330 นางสาว                   สุกัญญา  กลางประพันธ                   3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068330 นางสาว                   สุกัญญา  กลางประพันธ                   3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068331 นางสาว                   ศศิวิมล  เชื้อดี                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068331 นางสาว                   ศศิวิมล  เชื้อดี                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068332 นาย                      วีระพงษ  ทาเงิน                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068333 นางสาว                   ทัดดาว  ยานรัมย                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ฟา แคมเบล                                        ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100683 5910068334 นางสาว                   อทิตยา  เสียงใส                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079101 นาย                      ศิรชัช สายสิน                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079102 นาย                      วัชรินทร  พาลี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079104 นาย                      คฑานน  นามวงษ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079104 นาย                      คฑานน  นามวงษ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079105 นาย                      ธีระพงศ ศรีมณี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079105 นาย                      ธีระพงศ ศรีมณี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079106 นางสาว                   วราลักษณ ปจฉิม                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079107 นางสาว                   ปยเนตร กุลบุตร                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079108 นางสาว                   ปวีณา สะอาด                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079109 นาย                      เจษฎา คําภา                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079110 นางสาว                   มธุรส มณฑาทิพย                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079111 นาย                      ชนาเทพ  โสมาพิมพ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079113 นาย                      รัตนพล บุญกลาง                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079114 นาย                      พันธกร ใจออน                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079115 นาย                      พงษสิทธิ์ ถุงทรัพย                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079116 นาย                      อาทิตย วังทะพันธ                      3 สัปดาห  
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079119 นางสาว                   สุกัลยา แข็งแรง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079119 นางสาว                   สุกัลยา แข็งแรง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079120 นาย                      อนันทวัฒน คาแพง                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079121 นาย                      ธีรพงศ กรดเสือ                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079122 นาย                      บุญตา วงคแสง                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079124 นาย                      พุทธรักษ แซตัง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079125 นางสาว                   กัณหชรี โคตรสุข                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100791 5910079126 นาย                      แทนสุข  นอยมิ่ง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079202 นาย                      ธนพล พรมศักด์ิ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079203 นาย                      ธวัชชัย มโนธรรม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079205 นาย                      เศรษฐการ งามปญญา                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079207 นาย                      ศรชัย มะลิวงค                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079208 นาย                      สฤษด์ิ ดาวเรือง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079209 นาย                      พงศกร บุญสถิตย                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079210 นาย                      อโนชา  สมหมาย                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079211 นางสาว                   ศิริลักษณ นามฤทธิ์                     3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079212 นาย                      สุนันท สงจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079213 นางสาว                   พรสุดา หนองบัว                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079214 นางสาว                   ดวงฤทัย จันทะสนธิ์                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079216 นาย                      พศิน สีดารัตนิน                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079218 นางสาว                   ศิริกัญญา วงคศรี                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079219 นางสาว                   สิรารมย สรเเสง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079220 นาย                      สุเทพ มานพ                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079221 นางสาว                   ภัทรสิริ เจนดานกลาง                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079222 นาย                      เสริมสุข ทินคาม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079223 นาย                      ทศพล  ยาตรา                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079224 นาย                      สุรเชษฐ  สน่ันเอ้ือ                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079225 นาย                      ธิติวุฒิ งามมาก                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079226 นางสาว                   นํ้าสม ศรีจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079226 นางสาว                   นํ้าสม ศรีจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079227 นาย                      ปฐมพงศ ดวงสิน                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079228 นาย                      ทินกร ทองขาว                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100792 5910079229 นาย                      ปริยวัฒน ออนแสง                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094101 นางสาว                   เกศสุดา รับขวัญ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094102 นางสาว                   สายสุดา สุมาลี                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094104 นางสาว                   สกุณา  เนียมหอม                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094106 นางสาว                   อธิติยา นภาวัฒนดํารงค                   3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094107 นางสาว                   ศิริปริญญา เมียดสีนา                    3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094108 นางสาว                   กนกพรรณ เครือทอง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094109 นาย                      ธุระกิจ หนองประทุม                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094110 นางสาว                   พัชรี มณีวงษ                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094111 นางสาว                   รุงฤดี สมใจ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094112 นางสาว                   จิรารัตน ไชยพันนา                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094113 นางสาว                   รัตติยากร ทําทวี                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094115 นางสาว                   กมลรัตน สาระพันธ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094116 นางสาว                   เพ็ญนภา ปราบวงศา                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094118 นางสาว                   สลิตตา บุญเครือ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094119 นาย                      เก้ือกูลชัย รินทชัย                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094120 นางสาว                   ชุลีพร เสาวัง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094121 นางสาว                   กนกวรรณ ทับทิม                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094123 นางสาว                   อรอนงค วรรณทวี                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094124 นางสาว                   จิราพร ศรีธรรมรัตน                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094125 นาย                      กฤตเมธ เปล่ียนสินชัย                    3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094126 นางสาว                   อรอุมา วงคทอง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094127 นางสาว                   จุฑามาศ ศรีทอง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094128 นางสาว                   ปาริสา โคตรปญญา                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094129 นางสาว                   วิชชุดา เล่ือมอรุณ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094130 นางสาว                   อรจิรา ไชยบุตร                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094131 นางสาว                   สุธินันท สังคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094132 นางสาว                   สุภาภรณ ราษี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094133 นางสาว                   พลอยไพลิน พัตรา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094135 นางสาว                   เสาวลักษ ศรีเนตร                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094136 นางสาว                   นุศรา สุขตะ                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094137 นางสาว                   นารีรัตน ลุนคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094138 นางสาว                   พรพิมล บุญขวาง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094139 นางสาว                   จารุณี สุวรรณคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094140 นางสาว                   ขวัญชนก  ตาดมวง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094142 นางสาว                   ดวงใจ สุภาพันธ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094143 นางสาว                   พัชริดา กึงไกร                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094146 นาย                      กวินเทพ เพ็งแจม                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094147 นางสาว                   จริญญา นารินทร                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094149 นางสาว                   กิตติยา สุรนารถ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094149 นางสาว                   กิตติยา สุรนารถ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094150 นาย                      ยุทธชัย สอนคําวงษ                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100941 5910094151 นางสาว                   อารียา  วันอุบล                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094201 นางสาว                   กุลปริยา มลใสกุล                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094202 นางสาว                   รพีพรรณ พรมสิน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094203 นางสาว                   จารุพิชญา พิลา                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094204 นาย                      กฤษฎา ตุมคํา                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094205 นางสาว                   ปริยากร ประการแกว                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094207 นางสาว                   ไพจิตร สมสราง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094208 นางสาว                   ปภิญญาภรณ เกาะอําไพ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094210 นางสาว                   สุฑาทิพย คงลอด                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094212 นางสาว                   พิชญาภัค ยืนยาว                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094213 นางสาว                   ลําไพ โสพันธ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094214 นางสาว                   จันทรนิภา บัวงาม                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094215 นางสาว                   รุงนภา สุวรรณรอด                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094217 นางสาว                   อุไรพร คูหา                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094218 นางสาว                   พัชรียา ตระกูลพงษ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094219 นางสาว                   วิชุดา ทองเลิศ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094220 นางสาว                   จรัสศรี ไพรบึง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094221 นางสาว                   หทัยชนก จักษุดํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094222 นางสาว                   กัญญารัตน  บุหงา                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094223 นางสาว                   มนทกานต มูลเเวง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094224 นางสาว                   ชัชชนก อ่ิมสําอางค                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094225 นางสาว                   วันนิดา นาคดี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094226 นางสาว                   นภาพร แกวธรรมสอน                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094228 นางสาว                   สุนัญญา พุทธเสน                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094229 นางสาว                   จิรนันท งอมสงัด                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094230 นางสาว                   อุบลรัตน อานไธสง                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094231 นางสาว                   จริยา ชูกําแพง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094232 นางสาว                   ณัฐริกา เอกวงษา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094233 นางสาว                   วรัญญา นัยนิตย                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094234 นางสาว                   ปยะพร   สมภาวะ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094236 นางสาว                   ณัฐริกา เมืองอินทร                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094237 นาย                      ธันวศิลป อินทรศิริ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094238 นางสาว                   จารุณี แสงสุด                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094239 นางสาว                   วิไลวรรณ  ประจํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094240 นางสาว                   ทิพยสุดา กาฬภักดี                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094241 นางสาว                   สุวพัชร สุขบรรเทิง                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094242 นางสาว                   กฤษณา เมาหวล                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094243 นางสาว                   อรดี กายชาติ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094244 นาย                      โศภณ สมพงษ                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094246 นาย                      ธนาวุฒิ  อสิพงษ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094247 นางสาว                   อภิญญา  ทองหิน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094248 นางสาว                   พิมพพลอย  สีชมภู                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094249 นางสาว                   ดรุณี  พงษวัน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59100942 5910094251 นางสาว                   ธัญญารัตน  เกตุลํา                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207101 นางสาว                   รชนิชล พื้นสวรรค                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207102 นางสาว                   สุภาวดี สําราญ                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207104 นางสาว                   ธันยธร หอมแพง                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207105 นางสาว                   ดรุณี บาตสุวรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207106 นางสาว                   คณิตา สินธุวัตร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207106 นางสาว                   คณิตา สินธุวัตร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207107 นางสาว                   สุนิสา ศรีโยยา                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207108 นางสาว                   นํ้าผ้ึง แจมใสย                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207109 นางสาว                   วิชุดา ตาไวไธสง                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207110 นางสาว                   ศิริญญา หนาแนน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207111 นางสาว                   ศิริวรรณ  แกวกัญญา                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207112 นางสาว                   จิราพร ละมูล                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207113 นางสาว                   นุชจรี บุญมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207113 นางสาว                   นุชจรี บุญมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207115 นาย                      ทศพร ภูพวก                              3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207116 นางสาว                   ธิดารัตน นอยดํา                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207117 นางสาว                   มลิวัลย ศรีเลิศ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207118 นางสาว                   ขวัญฤดี เวียงคํา                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207119 นางสาว                   ธารารัตน กันตรง                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207120 นางสาว                   ภัทรานิศฐ กาละพัฒน                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207121 นางสาว                   ศิริลักษณ แกวละมุล                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207122 นางสาว                   นิภาพร งอนสวัน                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207123 นางสาว                   อลีนา บุญจูง                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207124 นาย                      ณปวร ไชยโคตร                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207125 นางสาว                   นํ้าทิพย จันทรยิ้ม                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207127 นางสาว                   ทับทิม   ออมชมภู                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207128 นางสาว                   ชุติมา ศิริพัฒนสารกิจ                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207129 นางสาว                   ปรัชญา รัตนวัน                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102071 5910207130 นางสาว                   ศรัญญา ศรีบัวบาน                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207201 นาย                      นพดล ควรชม                              3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207202 นางสาว                   ญาณิศา ไชยสุวรรณ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207203 นาย                      อรรถพล วิรุณพันธ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207205 นางสาว                   อังควรรณ   อุนทวง                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207207 นางสาว                   มนฤดี วงษวัง                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207208 นางสาว                   สุภัสสร สุพรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207209 นางสาว                   สุพัตรา สิทโท                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207210 นางสาว                   ประวีณา ทุมมา                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207211 นาย                      ศิริศักด์ิ คณาพันธ                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207212 นางสาว                   เกตุชนัตฎา ดวนใหญ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207213 นางสาว                   ภัทรา ศรีหาบัณฑิต                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207214 นางสาว                   อุไรรัตน เสนาภักด์ิ                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207215 นางสาว                   เบญจพร เคนมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207216 นางสาว                   นุชนารถ ไชยมาศ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207217 นางสาว                   วรรณศิริ แกวสีหาวงค                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207219 นางสาว                   สมฤทัย จันทรนอย                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207220 นางสาว                   ลินดา เรืองคํา                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207221 นางสาว                   ปยนุช อินทรแกว                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207222 นางสาว                   อาภาศิริ สุทธสนธิ์                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207223 นางสาว                   สุภิญญา แกวเคน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207224 นางสาว                   สริตา  แกวโสภา                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207225 นาย                      ประวิทย ประจักษจิต                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207226 นางสาว                   ฐิติกาญจน  จันละบุตร                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207227 นางสาว                   สุวนันท  ประทุมวัน                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207228 นางสาว                   ทัศสิณา  ธรรมโคตร                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 จริยา สุดโท                                       ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59102072 5910207229 นาย                      อุดมศิลป  พันธุดี                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392102 นางสาว                   ศิริพร ปฎิเหตุ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392102 นางสาว                   ศิริพร ปฎิเหตุ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392103 นางสาว                   ดวงดาว แสวงทรง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392104 นาย                      ศักด์ิศรี บุรีแสง                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392105 นาย                      ธนากร ชาลี                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392106 นาย                      สรศักด์ิ มูลวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392107 นาย                      เทพปริญญา ประพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392108 นาย                      ชิณชาญ บุญเยี่ยม                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392109 นาย                      ทศพร  ยาตรา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392110 นาย                      ทัศพล วิลา                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392111 นางสาว                   นภาพร แกวพงงา                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392112 นาย                      ณัฐพงษ สุขลอม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392113 นาย                      วรวิทย หลงวิไล                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392114 นางสาว                   กมลพรรณ ดาวสี                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392115 นางสาว                   อันนา อินทรงาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392117 นางสาว                   วารีลักษณ โคตะสิงห                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392119 นางสาว                   ปยธิดา ภูพวก                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392120 นางสาว                   รัตนา มะโน                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392121 นาย                      กิตติพงศ เครือศรี                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392121 นาย                      กิตติพงศ เครือศรี                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392122 นาย                      ธนาวุฒิ บุตรพรม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392123 นางสาว                   กัลยา โยธา                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392124 นาย                      พงศธร ถนอมพงษ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392126 นาย                      จักรกฤษ บุญหาญ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392127 นาย                      นพดล วราพุฒ                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392128 นางสาว                   ณัฐริกา คําโสม                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392129 นางสาว                   จิตรลดา ทําใน                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103921 5910392130 นางสาว                   สุพัตรา สาลี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392201 นางสาว                   ศิริลักษณ ดวนใหญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392201 นางสาว                   ศิริลักษณ ดวนใหญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392203 นางสาว                   ดวงกมล ชราศรี                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392204 นาย                      ศักดินนท พิลาศาสน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392205 นาย                      วุฒิพงศ เทียระคา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392206 นางสาว                   ภารุณี โมลาศรี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392208 นาย                      พงศธร จอนโคกกรวด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392210 นางสาว                   จณิสตา วงเพ็ง                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392211 นาย                      พัฒนศาสตร แกวสมุทร                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392212 นางสาว                   จีรนันท คําคูณ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392213 นางสาว                   ปุณชรัสมิ์ ประดับศรี                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392214 นางสาว                   ฌาเลเต บุญศักด์ิ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392216 นางสาว                   ปวีณา กาบบัวศรี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392217 นางสาว                   เจนจิรา คําผง                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392219 นางสาว                   สุนิสา สุวรรณชาติ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392220 นางสาว                   อรอนงค นิวาท                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392221 นางสาว                   ปวีณา ทาประโคน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392223 นางสาว                   วัชรวดี สนิท                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392224 นาย                      สหรัฐ พรพันธ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392226 นางสาว                   จินดารัตน คนฉลาด                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392227 นางสาว                   วิชญาพร เวียงคํา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392228 นางสาว                   รัตนสุภาวดี บรรทะโก                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392229 นาย                      ธิติพันธ อ่ิมแกว                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103922 5910392230 นาย                      วรวุฒิ ดีเลิศ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103923 5910392301 นางสาว                   ชัชฎาพร วงศสุวรรณ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103923 5910392302 นางสาว                   อนงคนาฏ สิงหสาย                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103923 5910392303 นางสาว                   ปวีญาภรณ บุญตา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103923 5910392304 นาย                      ธนาโชค ชํานาญ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103923 5910392308 นางสาว                   อัจฉราภรณ สุขวงศ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103923 5910392309 นาย                      ธนภัทร ชุมวัน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59103923 5910392310 นางสาว                   ดารารัตน  สีหะวงษ                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403101 นางสาว                   ธิดารัตน เพ็งพันธ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403105 นางสาว                   อุษา บุญเจริญ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403106 นางสาว                   สาธินี คําเสียง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403107 นางสาว                   ภูสุดา ก่ิงวิชิต                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403109 นางสาว                   จินตนา  คาวี                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403110 นางสาว                   ชลาลัย พงษวัน                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403112 นางสาว                   เสาวลักษณ ปล้ืมใจ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403113 นางสาว                   นีรนุช โชติผล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403115 นางสาว                   ภัทราภรณ โพธิ์ศรี                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403116 นางสาว                   อรอนงค นรสิง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403117 นางสาว                   จิราภรณ เรืองคํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403118 นางสาว                   เกสรา  นวลคํา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403120 นางสาว                   เกศสุดา ปองสอน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403121 นางสาว                   อรทัย พงษสุวรรณ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403124 นางสาว                   ณัฐริกา อํ่าตํางาม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403125 นางสาว                   ธมนวรรณ จันครา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403126 นางสาว                   กาญจนา ทองสาย                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403127 นางสาว                   สรัลพร อินทรตา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403128 นางสาว                   จุฑาทิพย แคนนอก                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403129 นาย                      เอกรัฐ ยังใจ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403130 นางสาว                   เมธินี พรมหมื่น                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403131 นางสาว                   ลัดดาวัลย ยอดโพธิ์                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403132 นางสาว                   พวงทอง ปรางคสุข                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403133 นางสาว                   ณัฐนิชา ชัยวิเศษ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403134 นางสาว                   กรรณิกา มะณีทอง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403135 นางสาว                   นันทนา รินรมย                          3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403136 นางสาว                   นัฐธิดา เทพวงษ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403137 นางสาว                   รัตชนก   สมบัติ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403138 นางสาว                   เยาวเรช มหามุข                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403139 นางสาว                   นันทนา นิยม                             3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403140 นาย                      ณัฐนัย คําตัน                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403143 นางสาว                   กิตติยากร ทีคําแกว                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403144 นางสาว                   มะลิวัลย สุภะโค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403145 นางสาว                   อุไรวรรณ มงคล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403146 นางสาว                   ทัศนีย สุริยันต                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403147 นางสาว                   นิตยา สุระ                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403148 นางสาว                   สุทธิดา  สายแพง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403150 นางสาว                   จินตนา ศิลาวงค                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104031 5910403152 นางสาว                   ปยะนุช  ทองทํามา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403201 นางสาว                   นฏกร หลักบุญ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403202 นางสาว                   ศรัญญา สาระมู                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403203 นางสาว                   จุฑามาศ แกวใส                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403204 นางสาว                   ชลดา เจียงวงค                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403205 นางสาว                   สุภาภรณ ศรีสุวรรณ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403206 นาย                      ภานุวัฒน สงวน                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403208 นางสาว                   วนิดา ธรรมทวี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403209 นางสาว                   สุภัตรา บุญขาว                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403210 นางสาว                   กาญดา  จันทะสุข                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403212 นางสาว                   ศิริญญาภรณ เรื่อเรือง                  3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403213 นางสาว                   เสาวลักษณ สีดํา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403214 นางสาว                   ดวงกมล มูลกระโทก                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403215 นาย                      ไพฑูรย สังขทอง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403216 นางสาว                   จิรนันท เวียงคํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403218 นางสาว                   หทัยรัตน  ขันธพันธ                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403219 นางสาว                   เสาวลักษณ คําแกว                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403220 นางสาว                   สุวรรณี ก่ิงบู                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403222 นางสาว                   พิไลวรรณ แสนทวีสุข                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403223 นางสาว                   นวรัตน ชมสมบัติ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403224 นางสาว                   สุภารัตน โพธิ์แกว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403225 นางสาว                   สุกัญญา สวัสดี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403226 นางสาว                   สุทธิดา ถิ่นนามน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403227 นางสาว                   วิลาวัณย พรหมสิทธิ์                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403229 นางสาว                   บุญรุง เชตะวัน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403230 นางสาว                   หน่ึงฤทัย พรมคําบุตร                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403231 นางสาว                   ศิริรัตน  แกวพวง                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403232 นางสาว                   จุฑามาศ คําเสียง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403233 นางสาว                   ลักษมน พิลา                             3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403234 นางสาว                   กมลธิดา จรจันทร                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403235 นางสาว                   วริศรา ปดภัย                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403236 นางสาว                   อารีรัตน สองสี                         3 สัปดาห การบัญชี 
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1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403237 นางสาว                   ธิดารัตน บุญเสริม                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403238 นางสาว                   นริศรา  วงษขันธ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403239 นางสาว                   เกษรา ทองไม                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403240 นางสาว                   สาวรี โนนสังข                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403241 นางสาว                   กัญญา จันทรสมุทร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403242 นางสาว                   หน่ึงฤทัย นัยวิกุล                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403244 นางสาว                   อัมพร ชนะมาร                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403245 นางสาว                   นิลาวัณย ใยนนท                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403246 นางสาว                   สตรีรัตน สงคราม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403247 นางสาว                   สุวรรณา  ศรีสังข                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403248 นางสาว                   เบญจมาศ คันธารัตน                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403249 นางสาว                   อรทัย บุตะเคียน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403250 นางสาว                   จรรยพร ดวงศรี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403251 นางสาว                   กาญจนาภรณ  อัมพรศรี                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403252 นางสาว                   กัญญาณัฐ  สิทโท                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104032 5910403253 นางสาว                   จิราพร  มูลทอง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403301 นางสาว                   ศุภกานต สมหมาย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403302 นาย                      วัชรพงษ นิยม                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403304 นางสาว                   เกษฎาภรณ ทองหลอม                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403305 นางสาว                   กาญจนา พงษสุระ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403307 นางสาว                   ศิริรัตน กุลวุฒิ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403308 นางสาว                   ภัทราพร จรสรชัย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403309 นางสาว                   เกศินี พรมแสง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403311 นางสาว                   จันทิดา ไชยสีหา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403312 นางสาว                   อาลดา แหวนหลอ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403314 นางสาว                   พณัตดา บุญชวย                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403315 นางสาว                   สุภาลักษณ อินทรตา                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403316 นางสาว                   วรรณิดา คําเหลือ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403317 นางสาว                   พัชรา ธาตุทอง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403318 นางสาว                   ณัฐกานต ก้ัวมาลา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403319 นางสาว                   ณัจฉรียา บุญปน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403320 นางสาว                   วรนุช คําตา                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403321 นางสาว                   จริยา วิสัชนาม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403322 นางสาว                   เบญญาภา สาลพล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403323 นางสาว                   พิชชญา ใจนวน                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403324 นางสาว                   มณีรัตน ใยอาจ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403325 นางสาว                   เจนจิรา บุญเรืองศรี                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403326 นางสาว                   จิราพร สายสมุทร                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403327 นางสาว                   ธัญสุดา สุคตะ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403328 นางสาว                   อัจฉริยา ผิวสวาง                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403329 นางสาว                   ชัชชญาภัค สุดาชาติ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403330 นางสาว                   สุภาวรรณ เกิดศิริ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403331 นางสาว                   วราภรณ ประมูลชาติ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403332 นางสาว                   เจนจิรา เชื้ออุน                       3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403333 นางสาว                   จิตธิดา ทวีศรี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403336 นางสาว                   จันทรวดี มณีดํา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403337 นางสาว                   พรพิมล พิมพสวัสด์ิ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403338 นางสาว                   วัลลภา ผิวละออ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403340 นางสาว                   ดาราวรรณ สมโภชน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403341 นาย                      ณัฐพงษ  เจนถูกใจ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403342 นางสาว                   นิรชา  บุญประกอบ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403343 นางสาว                   อัญญาลี  ศรีรักษา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403345 นางสาว                   สุธิดานันท  จันโท                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403346 นางสาว                   สุชาดา  วังทอง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403347 นางสาว                   ขวัญชีวา  ไชยนะรา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403348 นางสาว                   มุกดา  วงคคําจันทร                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403349 นางสาว                   ภัทรสุดา  มาลี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403351 นางสาว                   สุจิตรา  ประถม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104033 5910403352 นางสาว                   พลอย  ขันทอง                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414101 นาย                      ภาสกร เสนาซิว                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414103 นางสาว                   เบ็ญจมาพร โจมสติ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414104 นางสาว                   พัชราพร แสนทวีสุข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414105 นางสาว                   พิชญา ยอดจันทร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414106 นางสาว                   รัตนา ปะหละศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414108 นางสาว                   ศิริรุง กองทรัพย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414109 นาย                      ธนะวัฒน เกษเพชร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414111 นางสาว                   พรจันทร บุระเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414112 นางสาว                   มาวารี  อ่ิมนอย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414113 นางสาว                   สาวิตรี ใจทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414114 นางสาว                   บุตรธิดา ไชยคุณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414115 นางสาว                   กุสุมา ตองอบ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414116 นาย                      ณัชพล มะลิวัลย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414117 นางสาว                   วนิดา เข็มสี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414118 นางสาว                   ศิริมาศ มลทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414119 นาย                      วิทวัช สมบัติวงค                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414120 นางสาว                   วิไลวรรณ พลไชย                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414121 นาย                      ปฏิภาน อัปกาญจน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414122 นางสาว                   ธัญวรัชต ศรีโกศล                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414123 นางสาว                   เสาวภา อินทพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414124 นางสาว                   อาทิติญา กิติลาภ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414125 นางสาว                   มณิภา รินทะไชย                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414126 นาย                      วุฒิชัย มุทาพร                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414127 นางสาว                   นุชจรี นันทสิงห                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414128 นางสาว                   อาทิตยา วงษนิล                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414129 นางสาว                   สุพัตรา กัณหา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414130 นางสาว                   สุวนันท คําพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414130 นางสาว                   สุวนันท คําพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414131 นาย                      ธีรภัทร  นนทศิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414132 นางสาว                   พัชราภา  คําแพง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104141 5910414133 นางสาว                   ขนิษฐา  สอดศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414201 นางสาว                   กาญติมา สอนศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414203 นางสาว                   พลอยไพลิน ทัดเทียม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414204 นางสาว                   วิจิตรา สืบศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414205 นางสาว                   จิราภรณ ราชวัง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414207 นางสาว                   จิรดา กาญจนพัฒน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414208 นางสาว                   สุวรรณา ปะคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414209 นาย                      ณัฐพงค โพธิ์มินทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414209 นาย                      ณัฐพงค โพธิ์มินทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414210 นางสาว                   สุรัฐชา ขาวสะอาด                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414211 นางสาว                   นาถนที ดวนสูง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414212 นางสาว                   ฐิติมา   ดวงนิล                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414213 นางสาว                   นริศรา สาธุภาค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414214 นางสาว                    รัชฎาภรณ บัวสอง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414215 นางสาว                   ดวงหทัย  คําตา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414217 นางสาว                   นํ้าฝน ศรีบุญ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414218 นางสาว                   สุนิตา บุตรวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414222 นางสาว                   สุชาดา ไชยสุวรรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414224 นางสาว                   ภัคทิราภรณ จิตสําราญ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414225 นางสาว                   ทิพยประภาพร ภาดี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414227 นางสาว                   นฤมล มีดี                               3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414228 นางสาว                   ชลธิยา พรรณา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414229 นาย                      ชญานนท แกวเหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414230 นางสาว                   วลีวรรณ พรรณา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414231 นางสาว                   พัชราภา  ถูกศรี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414232 นางสาว                   อัญชญา  จันที                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414233 นางสาว                   สิรินญา  อินทรสอน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104142 5910414234 นางสาว                   มะลิวัลย  คํามาว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414301 นาย                      ธนพงษ  สุแกว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414303 นางสาว                   อรทัย ทวีศรี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414307 นางสาว                   สุภาภรณ แกวอาสา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414308 นางสาว                   อรทัย เอ้ือเฟอ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414309 นางสาว                   รุงฤดี อภัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414310 นางสาว                   ธนัญญา ทองมนต                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414311 นางสาว                   สุดารัตน  ศรีสุข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414313 นางสาว                   ณัฐธิดา ไชยสัตย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414314 นางสาว                   ทัชรินย ตรุณพิณย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414315 นางสาว                   ประกายมาศ สุภาพ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414316 นางสาว                   จันทิรา แกวธรรม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414317 นางสาว                   นิภาวรรณ สารพล                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414318 นางสาว                   กัลญา  บุญตา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414320 นาย                      วีระวุธ  กวางนอก                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414321 นาย                      อัฐชัย  ก่ิงแกว                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414322 นางสาว                   มยุรี  กําแกว                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414324 นางสาว                   เดือนฉาย  อินจําปา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414325 นางสาว                   เบญจมาศ  นามโคตร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414326 นางสาว                   ไอลดา  งามสาย                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414327 นางสาว                   เบญจมาศ  สมบูรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414328 นางสาว                   กมลรัตน  เดือนขาว                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414329 นางสาว                   อภิญญา  พันธวิไล                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414330 นางสาว                   จตุพร  รินทรทอง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414331 นางสาว                   ขนิษฐา  คําสุข                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414332 นางสาว                   รัชดาวรรณ  มิ่งเมือง                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104143 5910414333 นางสาว                   พรวิภา  รมแกว                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488101 นางสาว                   ศุภรดา มุงหมาย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488102 นางสาว                   ชลิตา ชาญชิต                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488103 นาย                      ศฤงคาร จันทํา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488104 นางสาว                   ศุภกานต นาจาน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488105 นางสาว                   นุสบา คุณารักษ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488106 นางสาว                   จิดากาญจน สอนศรี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488107 นางสาว                   วิลาวัณย สีหา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488108 นางสาว                   พิมพชนก อาษา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488109 นางสาว                   ชวัลลักษณ บุญสัตย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488110 นางสาว                   ธิดา   เกษสุพรรณ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488111 นางสาว                   พัชรา สุบุญ                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488112 นางสาว                   อริศรา ไทรสงค                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488113 นางสาว                   เจนจิรา สายบุญสา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488114 นางสาว                   วัชรี พลคํา                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488117 นางสาว                   อาภัสรา ดอบุตร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488118 นางสาว                   ชฎาภรณ สมจันทร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488119 นาย                      ฤทธิชัย วงษศิริ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488120 นางสาว                   กนกวรรณ สมพานเพียง                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488121 นางสาว                   นรมน ชุบขุนทด                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488123 นางสาว                   กัญญารัตน ดาวใสย                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488124 นางสาว                   กัญญาณัฐ ถมทองทวี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488124 นางสาว                   กัญญาณัฐ ถมทองทวี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488125 นางสาว                   กณิศนันท บุญตระการ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488125 นางสาว                   กณิศนันท บุญตระการ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488126 นาย                      ปริญญา ฝงนิล                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488127 นางสาว                   ศศิวิมล เสาสา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488128 นางสาว                   นฤมล ขินทรมย                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488129 นางสาว                   กุลกันยา วงศอํามาตย                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488130 นางสาว                   พิชญานันท วิเศษหมื่น                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488132 นาย                      ชวัชชัย  วงษษา                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104881 5910488133 นางสาว                   วีรานันท  วชิระอัศวนนท                3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488201 นางสาว                   ปยาพร บุญมาก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488202 นางสาว                   พัชรีพร โพธิ์พุม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488203 นางสาว                   มณฑิฌา ธรรมนิยม                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488204 นางสาว                   จิราภรณ มะลิงาม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488205 นางสาว                   สุภาพร  สีดาทอง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488206 นางสาว                   สุนิสา คําแพง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488208 นางสาว                   รมณียา สมตน                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488209 นางสาว                   อัจฉรียา สํานักนิตย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488212 นางสาว                   ขวัญมณี นิยม                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488213 นาย                      อภิรักษ จิตวงศ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488214 นางสาว                   พิมพอักษร วรรณดี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488215 นางสาว                   กุลสตรี จารุภาค                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488216 นางสาว                   พิชญานิน ประดับศรี                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488217 นางสาว                   จิรวรรณ คุณแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488219 นางสาว                   อริสรา การุณ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488220 นางสาว                   ฐิติชญา ไชยคุณ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488221 นางสาว                   จันทกานต สุธาอรรถ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488222 นางสาว                   สิริญญา โสพิศ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488223 นาย                      วิศเรศ ศรีใสคํา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488224 นางสาว                   เพชรมณี มีสุข                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488226 นางสาว                   จุฑามาศ  ปญญาคม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488227 นางสาว                   จุฑาภรณ อุนออน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488228 นางสาว                   พนิดา หอมจิตร                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488229 นางสาว                   อุทัยวรรณ โมคศิริ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488230 นางสาว                   ภาษิตา  จันทรถา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488231 นางสาว                   สุพิชญา  พลฤทธิ์                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488232 นางสาว                   พรชิตา  แซเฮง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488233 นางสาว                   สุปรียา  จุลสมบัติ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104882 5910488234 นางสาว                   กนกวรรณ  จันทรสวาง                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488301 นางสาว                   กาญจนาพร บุญสมยา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488302 นางสาว                   ณัฐฐินันท  ชิณพันธ                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488304 นางสาว                   รัตนติพร พลแสน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488305 นางสาว                   กาญจนสุดา สุขมล                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488307 นางสาว                   นนทชา ไชยโกฏิ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488308 นางสาว                   สิริวิมล พรหมชาติ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488309 นางสาว                   อินธิรา  แพงมาก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488310 นาย                      ไพฑูรย ทิพนัด                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488311 นางสาว                   บุษบา โสภากุ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488312 นาย                      ณภัทร นารินทร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488314 นางสาว                   ปริชญา สําราญใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488315 นางสาว                   รุงสุดา ดําริห                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488316 นางสาว                   สิริญญา สวยสม                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488317 นางสาว                   วราภรณ คงกะเรียน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488318 นาย                      ณรงคฤทธิ์ นีระมนต                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488321 นางสาว                   ชิดชนก สืบสา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488323 นางสาว                   ณัฐวรรณ คงเจริญ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488324 นางสาว                   เพ็ญพิชชา ธานี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488326 นางสาว                   เกวลิน ศรีสะอาด                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488327 นางสาว                   อิงอร ทองปาน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488328 นางสาว                   ธนัญชกร สบายใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488329 นางสาว                   ณัฐสุดา  กองกาญจน                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488330 นางสาว                   สิราชิณี บุญเดช                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488331 นาย                      ณรงคกร  สุพรม                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488332 นางสาว                   ณิชาภา  พละราษฎร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59104883 5910488333 นางสาว                   สุพรรณี  จันทา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633101 นางสาว                   ณัฐวดี สระแกว                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633103 นางสาว                   สาวิณี โมลาศรี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633104 นางสาว                   ยลฤดี เอมโอษฐ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633105 นางสาว                   ณัฐนรี เรืองดี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633106 นางสาว                   ลีลาวดี ออนคํา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633107 นางสาว                   ศรีดา วงษขันธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633109 นางสาว                   อรพรรณ จันชาดา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633112 นางสาว                   อรญา บุตรธะนา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633113 นางสาว                   ขวัญฤดี วิลามาตร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633114 นางสาว                   มารียา บุญลา                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633115 นางสาว                   ณัฐริกา สุภาพันธ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633116 นาย                      เมธาวินท บุญรักษา                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633117 นางสาว                   สรอยฟา ชิดครบุรี                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633118 นาย                      ชัยชนะ บุญเลห                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633119 นางสาว                   อรญา บุตรตะ                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633121 นางสาว                   จิรนันท สีหันต                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633123 นางสาว                   สุดารัตน วรรณสุข                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633124 นางสาว                   จันจิรา ไชยโชติ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633125 นางสาว                   ชนกนันท พรมหลอ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633126 นาย                      ชนะศักด์ิ แสงสอน                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633127 นางสาว                   จิราพร สีหาพงษ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633129 นาย                      ศราวุธ ทาบุดดา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633130 นาย                      ณชพงศ วิเศษพงษ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633131 นาย                      อัษฎา  พันคําภา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633132 นางสาว                   นันทิยา  งอกงาม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633133 นางสาว                   ธัญญารักษ  เที่ยงแกว                  3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106331 5910633134 นาย                      วิทูรย พูลเอ่ียม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633201 นางสาว                   ผกาวรรณ บัวเขียว                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633202 นางสาว                   สุดาวรรณ นิลริ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633203 นางสาว                   ทรายแกว มาตาเดิม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633204 นาย                      ภูมินทร มั่นคง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633205 นางสาว                   ผองอําไพ  ทองอราม                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633206 นางสาว                   สาวิกาญจน ราชรินทร                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633207 นาย                      ทวีศักด์ิ สายบุญ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633209 นางสาว                   สุทินพิชญ เกษรสุก                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
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สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633211 นางสาว                   เสาวลักษณ   ศรีกุล                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633212 นางสาว                   สุดารัตน หนองไร                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633213 นางสาว                   ศิริรัตน ไกแกว                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633214 นาย                      ชัยนคร สงศรี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633215 นางสาว                   กาญจนา ฤทธิชิน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633216 นางสาว                   รัตนวดี ธนะภูมิชัย                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633217 นางสาว                   ศรุตา หลาคํา                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633218 นาย                      สืบสกุล  พิมพมาศ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633219 นางสาว                   สุนีรัตน คําขาว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633220 นางสาว                   ธิดารัตน นามวงค                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633221 นาย                      จักรกฤษณ พงอุดทา                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633225 นาย                      ภาณุวิชญ ศรีแกว                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633226 นางสาว                   จุฑามาศ เฮาหนู                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633227 นางสาว                   ดวงณภา  กาสีวงค                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633228 นางสาว                   สิริเกษ สุฤทธิ์                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633230 นางสาว                   ก่ิงแกว กะมณี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633231 นางสาว                   สุชาดา  สอนงาย                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106332 5910633232 นางสาว                   ชุติมา  เกษเมือง                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633301 นาย                      ปฤษฎางค สีดี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633301 นาย                      ปฤษฎางค สีดี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633302 นางสาว                   ปภัสรา บุรัสการ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633304 นางสาว                   นริศรา บุญรินทร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633306 นางสาว                   ศิริภัสสร เลิศศรี                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633307 นางสาว                   ฐิติรัตน บุญขาว                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633308 นาย                      นัฐพล ไชยมี                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633309 นาย                      อานนท จันพวง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633310 นางสาว                   กิตติยา เพ็ญชาลี                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633311 นาย                      บุญญาวัฒน ก่ิงมณี                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633312 นางสาว                   กนกวรรณ พวงพุม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633313 นาย                      ชัยสิทธิ์ สายสินธุ                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633314 นาย                      อัมรินทร คําบุญ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633315 นางสาว                   จิตสุคนธ กอคุณ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633316 นาย                      พีรณัฐ พิมพพัฒน                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633317 นางสาว                   กนกวรรณ วงศโสม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633320 นางสาว                   วราภรณ วันสุดล                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633321 นางสาว                   รุงอรุณ สอนบุญทอง                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633322 นาย                      นันทจักร   ปองแกว                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633323 นางสาว                   กมลวรรณ ศิริมาศ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633324 นางสาว                   อรญา พิมมาศ                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633325 นางสาว                   ประภัสสร มรกตเขียว                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633326 นางสาว                   สิรินยา พันธวงศ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633327 นาย                      อิสรานุวัฒน พรหมมา                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633328 นางสาว                   จณิสตา ชาติภูธร                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633329 นาย                      อุดมกิจ เจียงพงษ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633330 นางสาว                   สุธีรานันท ดาวเรือง                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633331 นางสาว                   จุฑาทิพย สุนทะมาตร                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59106333 5910633332 นางสาว                   ศิริลักษณ ทองดวง                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213101 นางสาว                   จิรสุดา จันทรา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213104 นางสาว                   สุพรรณี  ศรีโวหะ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213105 นางสาว                   ภรณทิพย หมื่นทอง                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213106 นางสาว                   ศศิวิมล เดิมพันธ                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213107 นางสาว                   เสาวลักษณ เจริญวัย                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213108 นางสาว                   วรรณนิภา วันทา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213109 นางสาว                   จุฑามาศ จําปาตน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213110 นาย                      พรพินิต แสนสัมฤทธิ์                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213111 นางสาว                   นงคลักษ เลิศรู                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213112 นางสาว                   นนทิยา สอนพินิจ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213114 นางสาว                   แสงระวี แกวพวง                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213115 นางสาว                   กัลยา ติระพงษ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213117 นาย                      จตุพล คําไพเราะ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213118 นางสาว                   สุพรรษา อินเเกว                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213120 นางสาว                   ศศิมาภรณ ไชยมงคล                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213121 นางสาว                   สิริยากร สวางโสดา                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213122 นางสาว                   กันยจิรา โทนะพันธ                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213123 นางสาว                   ศิริวรรณ ยืนยาว                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213124 นางสาว                   ศิริลักษณ   สิทธิ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213125 นางสาว                   นุชรินทร พลภักดี                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213128 นางสาว                   นวลมณี ลิลัน                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213129 นางสาว                   นริศรา พิมพเสน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213131 นางสาว                   ชญานี บุญเเกว                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213132 นางสาว                   ชญานิศ บุญเเกว                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213133 นางสาว                   ปวีณา โพธิ์ขาว                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213134 นางสาว                   ยุพา จันทะสุข                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213135 นางสาว                   วนิดา จันทรดวงศรี                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213136 นางสาว                   รัตนาวลี กรมนารถ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213137 นางสาว                   ศิริวรรณ มังษา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213138 นางสาว                   พรวิภา ประดาศรี                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213139 นางสาว                   ยุพารัตน สีสัน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213140 นางสาว                   ปภัสสร สาระพล                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213141 นางสาว                   อินทิรา  ไชยยงค                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213142 นางสาว                   จันทรกาญจน ขุมเงิน                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213143 นางสาว                   จุรีภรณ ทาระ                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213144 นาย                      สุทัศน แกวใสย                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213145 นางสาว                   ศุภานิช ทองสิงห                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213146 นาย                      เกียรติศักด์ิ   ศิลาโชติ                3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213147 นางสาว                   นิตยา พูลแกว                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213148 นางสาว                   ทุมวดี  สาระษี                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213149 นางสาว                   วิทยาพร  โพธิ์ขาว                       3 สัปดาห การจัดการ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213150 นางสาว                   กาญจนา  แสงอรุณ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213152 นางสาว                   เพชรนภา  อรุณดง                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213155 นางสาว                   วรารัตน  บุญเทียน                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213156 นางสาว                   โสรญา  นนทะวงศ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213157 นางสาว                   จิราพร  ชุมจันทร                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213158 นางสาว                   สุพินดา  โยสีทา                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213159 นางสาว                   ศิรินันต  จันทริศิลป                  3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213160 นางสาว                   จารุวรรณ  ทองลอย                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213161 นางสาว                   ชนัญชิดา  โคตรทารินทร                  3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213162 นางสาว                   กาญจนา  หมีนหวัง                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213163 นางสาว                   อริสรา  ชมสมบัติ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213164 นางสาว                   ประภัสสร  ขันทิพย                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122131 5912213167 นางสาว                   ประกายแกว ทุมแสน                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236101 นางสาว                   กรรณิกา โลนุช                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236102 นางสาว                   ผกาพรรณ   วรรณโท                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236103 นางสาว                   ธีระดา มั่นชาติ                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236104 นางสาว                   ศุภิสรา ไชยพันธ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236105 นางสาว                   อารียา ทองจําปา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236106 นางสาว                   ณัฐภรณ เสนาพักตร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236107 นาย                      ฤทธิเกียรติ เทียมโคกกรวด                3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236108 นางสาว                   สุทธิดา บุญพา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236109 นางสาว                   กรวิภา บุตรให                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236110 นางสาว                   ปณิตา  ต้ังอุดมการณ                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236111 นางสาว                   พิจิตรา ธารสอาด                         3 สัปดาห  
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236112 นางสาว                   อภิญญา อุตมะ                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236113 นางสาว                   มนทิชา เคนสิน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236114 นางสาว                   ธิดาพร พรมศร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236115 นางสาว                   จิรารัตน แสนคํา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236116 นางสาว                   วิภาพร สายรอด                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236116 นางสาว                   วิภาพร สายรอด                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236117 นางสาว                   ศิริขวัญ ทองมี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236118 นางสาว                   ประภาพร ใจดี                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236119 นางสาว                   เบญญาภา แกนสาร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236120 นางสาว                   ปยพร ละศิลป                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236121 นางสาว                   นุสรา เทียมทนงค                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236122 นางสาว                   สุกัญญา แกวสงา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236123 นางสาว                   อนุสรณ พิมพกินรีย                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236124 นางสาว                   กรรณิการ บุญฟก                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236125 นางสาว                   ราตรี ศิลาคํา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236126 นางสาว                   ชนิตรา ลาลุน                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236127 นางสาว                   วิสสุดา  มีชัย                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236129 นางสาว                   ปนัดดา  บุตรโท                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236130 นางสาว                   อรุโณทัย บุญประชม                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236131 นางสาว                   ประภัสสร  โมหา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122361 5912236132 นางสาว                   วิชุดา  บุญคง                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236201 นางสาว                   พัชราภรณ ศรวิชัย                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236202 นางสาว                   พรชิตา คํามะกุล                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236203 นางสาว                   สุกัญญา มูลปราโมกย                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236204 นางสาว                   สุภาวดี ศรีโลห                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236205 นางสาว                   อรอนงค  สุภาพ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236206 นางสาว                   เบญจมาศ แสงพล                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236207 นางสาว                   กฤติกา เรืองดี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236208 นางสาว                   สุพรรณี ศรีภูมาตย                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236209 นางสาว                   สาวลักษ ธรรมวัตร                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236211 นาย                      ธีรวัฒน กันยาสาย                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236212 นางสาว                   นิติยา เรืองหงษา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236213 นางสาว                   นิสาชล ปญญา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236214 นางสาว                   ภริตา ปองกัน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236215 นางสาว                   วัชราภรณ ตันตุลา                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236217 นางสาว                   พุทธสรณ บุญเรือง                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236218 นางสาว                   รัชฎาภรณ บัวขันธ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236219 นางสาว                   กุลธิดา นามเจริญ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236220 นางสาว                   อาทิตยา  นคะศร                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236221 นางสาว                   สุวลักษณ ทองอินทร                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236222 นางสาว                   สุมาลี บุศรังศี                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236223 นางสาว                   สุวรรณา ประสาร                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236224 นางสาว                   อนันตญา ธรรมมา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236225 นาย                      วงศเฉลิม  ไชยสอน                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236226 นางสาว                   นริสรา มูลตระกูล                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236226 นางสาว                   นริสรา มูลตระกูล                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236228 นางสาว                   กัญญาณัฐ พรมจันทร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236229 นางสาว                   รัตนาพร สายกันยา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236230 นางสาว                   นันทิยา นากรณ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236231 นางสาว                   วิไลวรรณ  บุญเติม                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236232 นางสาว                   ศศิธร  จันปลิว                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122362 5912236233 นางสาว                   กรกนก  วงศสุวรรณ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236302 นางสาว                   สุธาทิพย แกวสนิท                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236303 นาย                      ภราดร เกษียร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236304 นางสาว                   สุรวดี ปะโมทะโก                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236305 นางสาว                   ดอกรัก เสนคําสอน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236306 นางสาว                   ศิริภา แกวคํากอง                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236307 นางสาว                   ปวีณา สมเพชร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236308 นางสาว                   ศศิมาภรณ  บุษบงก                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236310 นางสาว                   ศรัญญา สุขศรี                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236311 นางสาว                   กนกอร ทองสุข                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236312 นางสาว                   เขมภัสสร ไชยทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236313 นางสาว                   นิธิภรณ ยะลา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236314 นางสาว                   ปฐมาภรณ สุพรรณ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236315 นางสาว                   ศิริญญา ธงศรี                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236316 นางสาว                   ลัทธวรรณ เคนประคอง                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236317 นางสาว                   สิรภัทร อินธิจักร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236318 นางสาว                   สาธกา เกรินเกริก                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236319 นางสาว                   ระวีวรรณ สัมฤทธิ์                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236320 นางสาว                   วิจิตรา ตามบุญ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236321 นางสาว                   นิศารัตน มัดหา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236322 นางสาว                   จุฑารัตน รัตนศรี                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236323 นางสาว                   เสาวลักษ ปรางศรี                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236324 นางสาว                   วิรัญยา แสงแดง                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236325 นางสาว                   ปริศนา ประทาน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236325 นางสาว                   ปริศนา ประทาน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236327 นางสาว                   นุศรา พรมต้ือ                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236328 นางสาว                   เพียงฤทัย ทองจันดี                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236329 นางสาว                   เจนจิรา สิงหขร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236330 นางสาว                   ขวัญฤดี บุญวิลัย                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236331 นางสาว                   บัณฑิตา ศิลา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236332 นางสาว                   นวพร ใจศิลป                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122363 5912236333 นางสาว                   ปรารถนา  บุญสอน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247101 นาย                      ธีรเดช บุญจูง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247102 นางสาว                   พรนภา พันธแกน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247103 นางสาว                   จันทิมา บุญบํารุง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247103 นางสาว                   จันทิมา บุญบํารุง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247104 นางสาว                   วิจิตรา ภูทิพย                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247105 นางสาว                   มนิดา ศิลาวรรณ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247106 นางสาว                   ปวีณา วาพบ                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247107 นางสาว                   พิมณเรส ละครศรี                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247108 นางสาว                   ปนัดดา บาตสุวรรณ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247110 นางสาว                   ณัฐกุล อุนคํา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247111 นางสาว                   จิราภรณ เย็นกาย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247112 นางสาว                   อินธุอร ศรีพรม                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247113 นางสาว                   อรอุมา  นีละเสน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247114 นางสาว                   หทัยรัตน สุปตติ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247115 นาย                      วัชรินทร พิมพทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247116 นางสาว                   วรินญา พงษวัน                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247117 นางสาว                   จิรสุภา ทองรอง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247118 นาย                      จิระโชติ บุญศิริ                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247119 นางสาว                   ธัญสินี จันเทพา                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247120 นางสาว                   รัตติญา แสงมาศ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247121 นางสาว                   กฤติยา แสงฉาย                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247122 นางสาว                   อรทัย วงโสม                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247123 นางสาว                   พัชริดา ชารีกุล                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247124 นางสาว                   กนกวรรณ สุระพล                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247125 นางสาว                   เจนจิรา สุขลา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247126 นางสาว                   วิภาวัลย พันธเพ็ง                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247127 นาย                      โรจนณรงค  จําปาสี                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247128 นาย                      กองเกียรติ แกวก่ึงกรม                 3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247130 นางสาว                   เครือวัลย ประสงค                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247131 นางสาว                   ชนิดา  พิมพนนท                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247133 นางสาว                   ปวีณา  วงษมณี                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247134 นางสาว                   ดวงใจ  พรหมชา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122471 5912247135 นาย                      ชาญชวิศ  ทุมโมง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247201 นางสาว                   ศิรินยา กายชาติ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247202 นางสาว                   วิชญาพร แสงคํา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247203 นาย                      พันทวี วงศคําภู                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247204 นาย                      มเหศวร บัวจันทร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247205 นางสาว                   พรทิพย แดนดี                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247207 นางสาว                   นางสาวประภัสสร บัวเมือง                 3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247208 นางสาว                   มลพิลา มีศรี                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247209 นางสาว                   สุภาริณี แสงแกว                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247211 นางสาว                   หัสถยา คูซอด                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247212 นางสาว                   พรพิลัย จันดี                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247213 นางสาว                   ภารดา ดาสาย                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247214 นาย                      คาวี สีสังข                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247214 นาย                      คาวี สีสังข                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247215 นางสาว                   ละอองดาว คําอุดม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247216 นางสาว                   สุธาทินี สุโพธิ์                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247218 นางสาว                   ปรียากร แกนเกษ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247219 นางสาว                   อุบลวรรณ อินทรโสม                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247221 นางสาว                   รชตวรรณ เจียงเพ็ง                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247222 นางสาว                   เบญจพร จรลําโกน                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247223 นางสาว                   ชลิตา ศรีรักษา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247224 นางสาว                   อรัญญา  แซมรัมย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247225 นาย                      สําราญ ดําริห                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247226 นางสาว                   ภัสรา ประชาราษฎร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247227 นางสาว                   สาริณี ปากเมย                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247228 นาย                      จักรภัทร โยวาศรี                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247229 นาย                       ธนธรณ ศรกุพันธ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247230 นาย                      นิติธร เถาวรินทร                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247231 นางสาว                   เบญจรัตน  สมเพ็ชร                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247232 นาย                      รัฐสภา  ลูกบัว                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247233 นางสาว                   กิติยา  คงศิลา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 อาสนะ เชิดชู                                      มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122472 5912247234 นางสาว                   สุพัตรา  ประภาสัจจะเวทย                3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247301 นางสาว                   ดารัตน สุริยงคต                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247302 นางสาว                   ศศิวรรณ นามวงษ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247303 นางสาว                   เกณิกา วงษใหญ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247304 นาย                      กรวิชญ ไชยเอิก                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247305 นางสาว                   ดวงนภา การะเกษ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247306 นาย                      อานนท อุนเมือง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247307 นางสาว                   อําพร ดอกคํา                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247310 นางสาว                   ศิริลักษณ   กระจางจิตร                3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247311 นางสาว                   ชนากานต ทองคํ่า                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247312 นาย                      คชาภา  นามวงษ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247314 นางสาว                   ลลิตา พิมพจันทร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247315 นางสาว                   ศศิธร วันทา                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247316 นางสาว                   ธัชพรรณ มุงครอบกลาง                    3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247317 นางสาว                   กุลจิรา ขุขันธิน                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247318 นางสาว                   ธัญวรัตม บุญเฉลียว                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247319 นางสาว                   รัชนี ธรรมคุณ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247320 นาย                      ธนาโชติ นักรอง                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247321 นางสาว                   นุสรา หิมะคุณ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247322 นางสาว                   วิภาดา ปองสิงห                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247323 นางสาว                   ภทิชา สายวงศ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247324 นางสาว                   สมใจ ศิริญาณ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247325 นางสาว                   ขวัญฤดี ตอคุณ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247326 นางสาว                   ประภัสสร ปองออย                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247328 นางสาว                   กมลรัตน สุวรรณสิงห                    3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247329 นางสาว                   ธัญญรัตน มุงธรรม                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247330 นางสาว                   สุดาภรณ เวฬุวนารักษ                   3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247332 นางสาว                   รัตติยากรณ  แพงศรี                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247333 นางสาว                   เจนจิรา  โพธิ์ศรี                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122473 5912247334 นางสาว                   สรอยสุดา  ธาตุทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258102 นาย                      ธนวัฒน ก่ิงบุตรโคตร                    3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258103 นาย                      สมาน ไชยปญญา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258104 นางสาว                   วรรณภา หงษแกว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258105 นางสาว                   พลอยไพลิน กานแกว                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258106 นางสาว                   กันตวลัย สาธุจรัญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258106 นางสาว                   กันตวลัย สาธุจรัญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258107 นางสาว                   วราภรณ เฉลิมผะจง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258108 นางสาว                   ปภัสสร จักษุพันธ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258110 นางสาว                   เสริมสกุล สุกใส                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258111 นางสาว                   สาวิตรี ราชสาร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258112 นางสาว                   นิธัญญา ปานประชาติ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258113 นางสาว                   กาญจนา สมบัติวงค                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258115 นางสาว                   กมลนัทธ โตต้ิน                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258118 นางสาว                   เกศนภา เชื้อนิตย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258119 นาย                      สราวุธ บุญเกิด                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258120 นางสาว                   อรพรรณ ไชยคํา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258121 นางสาว                   จุฑามาศ วรรณพราหมณ                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258122 นางสาว                   จุฑามาศ โสดากุล                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258123 นางสาว                   รัตนาภรณ บุญเสริม                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258125 นาย                      ธนุศิลป พละชาติ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258126 นางสาว                   เนรัญชรา เพ็ชรคง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258127 นางสาว                   กฤติกาญจน ศรีรมย                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258128 นาย                      วัชระกร เกษกรณ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258129 นางสาว                   ณัฐสุดา นันทสิงห                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258130 นางสาว                   ปาริชาติ ยอดเพชร                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258131 นางสาว                   ณัฐชา  ผาหยาด                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258133 นางสาว                   กันตนา  วันดีรัตน                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258134 นาย                      เจตน  ศิลาวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258135 นางสาว                   อุไรพร  สายแวว                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122581 5912258136 นางสาว                   รจนา  แกวละมุล                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258201 นาย                      ธีรธวัช บริบูรณ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258202 นางสาว                   ปยธิดา สองวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258203 นางสาว                   ธิดารัตน สินชู                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258205 นาย                      วัฒนพงษ โปรงจิตร                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258206 นางสาว                   ลัดดา สําเภา                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258207 นางสาว                   นิศามณี แตะตอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258207 นางสาว                   นิศามณี แตะตอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258208 นางสาว                   สไบทิพย เครือสีดา                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258209 นางสาว                   อรทัย ใยอ้ิม                            3 สัปดาห  
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258210 นาย                      สุทิน  สิงหนา                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258211 นาย                      บดินทร  มานะวงศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258211 นาย                      บดินทร  มานะวงศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258212 นางสาว                   ปองนภา ชูกล่ิน                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258213 นางสาว                   พรรณทิพาพร จารุมาศ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258214 นาย                      สหรัฐ แสงทอง                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258215 นางสาว                   พลอยรัตนา สายที                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258216 นาย                      วัฒนา  แสงแดง                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258217 นางสาว                   ดาริณี ศรีอินทร                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258218 นางสาว                   จงจิตร  เมืองกลาง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258220 นาย                      วุฒิชัย ชัยบาล                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258221 นางสาว                   วิภาวรรณ สีหาบุตร                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258222 นางสาว                   นันทิชา นิติเศรษฐ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258224 นางสาว                   อรอนงค ผลชะอุม                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258225 นาย                      อาทิตย นามวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258226 นาย                      พงศ เกษสุภะ                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258227 นางสาว                   บุษบา คําวิเศษ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258228 นางสาว                   ศิริวรรณ แดงทอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258229 นางสาว                   อมรรัตน วรสาร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258230 นางสาว                   เบญจมาศ องอาจ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258231 นางสาว                   สุภาวิตา  ศรีสุข                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258232 นางสาว                   กาญจนี  เสวะมาตย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258233 นางสาว                   ปฐมวดี  พันธศรี                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122582 5912258234 นาย                      ฉันทวัฒน  คาวี                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258301 นางสาว                   สกลวรรณ ออนทรวง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258302 นาย                      ปฏิพล ชิณวงษ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258303 นางสาว                   วรางคณา เฮงเจริญ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258305 นางสาว                   กาญจนา ขันไชย                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258307 นาย                      เจตนิพัทธ กุลบุตร                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258309 นาย                      จรัส คําศรี                              3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258310 นาย                      ณัฐนันท มีแกว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258311 นาย                      ปญญา ศรีลาชัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258312 นางสาว                   สุกัญญา สุดสุข                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258313 นางสาว                   สุทธิพร มีสําราญ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258314 นางสาว                   นิภาพร คณาพัฒน                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258315 นางสาว                   สุจิตรตรา สิงหสวัสด์ิ                 3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258316 นางสาว                   ปริฉัตร คําชู                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258317 นางสาว                   นํ้าฝน พวงมาเทศ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258318 นาย                      ประภัทพงษ ศรีรส                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258319 นาย                      อภิชัย สมบัติ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258321 นางสาว                   จารุวรรณ  สาริกา                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258322 นาย                      ปฏิพล แสนหยุด                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258323 นางสาว                   เพ็ญนภา การะเกษ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258324 นาย                      สราวุธ พรมาย                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258326 นางสาว                   ปวีณา อุทุมพันธ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258327 นาย                      วุฒิชัย สุภาพ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258329 นาย                      เอกพจณ  มาลีศรี                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258330 นาย                      ณัฐวัฒน  บําเพ็ญ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258331 นางสาว                   พรพิมล  รุจิตร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258332 นาย                      อัครพล  จัตุลาเพศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59122583 5912258333 นาย                      นายชัยชาญ  กลางนา                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314101 นางสาว                   สมฤดี ปสบาล                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314102 นางสาว                   สุภาวดี  มีวงษ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314104 นางสาว                   จันทิมา จักรคํา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314105 นางสาว                   กิริยา คันศร                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314106 นางสาว                   ญาดา  ศุภศร                             3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314107 นางสาว                   กานทิพย ชินวงษ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314109 นางสาว                   ภัทรวดี ถมคํา                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314110 นางสาว                   สุณิสา เลิกสวาง                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314111 นางสาว                   ธัญญารัตน เชื้อสาย                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314113 นางสาว                   อารียา ลอมตัว                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314114 นาย                      สิทธิกร อุธิโท                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314116 นางสาว                   นิสาลักษณ วราพุฒ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314117 นางสาว                   เกษสุดา นามวิชา                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314118 นาย                      ถนัดกิจ กอนทอง                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314119 นางสาว                   ขนิษฐา สวางภพ                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314120 นางสาว                   จุฑาภรณ จันทะเสน                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314121 นางสาว                   ชลทิชา ชัยอาสา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314122 นางสาว                   รัตติยากร รุงแกว                      3 สัปดาห การตลาด 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314123 นาย                      สุริยน สีฟา                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314124 นางสาว                   วิษา ทิพยสิงห                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314125 นางสาว                   วันศิริ อนันตา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314126 นาย                      นพรุจ นวลศรี                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314127 นางสาว                   วาริณี นามมนตรี                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314128 นาย                      อดุลวิทย บรรพชาติ                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314129 นางสาว                   ผกามาศ จันทรัตน                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314130 นางสาว                   เบญจวรรณ เพราะแกว                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314131 นางสาว                   เกษศิริน สะอาด                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314132 นางสาว                   หทัยรัตน ประสิทธิ์                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314133 นางสาว                   สุกัญญา ศรีสิงห                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314134 นางสาว                   กิตติยา หลาศรี                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314135 นางสาว                   นงลักษณ หิมคุณ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314136 นางสาว                   ทิพาภรณ ดวนใหญ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314137 นางสาว                   พัชรินทร สอนไชย                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314138 นาย                      ชัยวัฒน ลาลุน                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314139 นางสาว                   วิลาวัณย  นามสะพันธ                   3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314140 นาย                      ขจรเกียรติ ขจรจิตต                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314141 นางสาว                   กิตติยา สมวงค                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314142 นาย                      เกียรติศักด์ิ รุนแรง                    3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314143 นางสาว                   สุนิสา สุระโคตร                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314144 นางสาว                   กัญญารัตน จันทรเกษ                    3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314145 นาย                      วัชรนนท  ทรงกลด                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314149 นางสาว                   นิชรัตน  สุรนารถ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314152 นางสาว                   ปรียากร  สิมเสมอ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314153 นางสาว                   ทรัพยเจริญ  ดอกจันทร                  3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314154 นางสาว                   รุงทิวา  เขตตะ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123141 5912314155 นางสาว                   จุฑามาศ  โคตรวงศ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325101 นางสาว                   ธนาภรณ ประสาร                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325102 นางสาว                   ชไมพร ทองบอ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325103 นางสาว                   ศุภลักษณ ศรีลาชัย                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325105 นางสาว                   จียาพร คํานึง                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325106 นางสาว                   สิริยากร ชูอาวุธ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325107 นางสาว                   นันทิกานต  ีเคาแคน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325107 นางสาว                   นันทิกานต  ีเคาแคน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325108 นาย                      ภาสกร พลหาร                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325110 นางสาว                   ธนาวดี ดวนใหญ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325111 นาย                      เอกธนา วรรณวงษ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325112 นาย                      พิชัย ทองทับ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325113 นางสาว                   นัทลียา วันเพ็ง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325115 นางสาว                   จุไรรัตน งามโพธิ์                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325116 นาย                      ประทีป กาญจรัส                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325117 นางสาว                   พัฒนนรี  บุตรศรีวงค                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325118 นางสาว                   จันทรวิภา ผลเจริญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325118 นางสาว                   จันทรวิภา ผลเจริญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325119 นางสาว                   ธิดารัตน ภิรมยไกรภักด์ิ               3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325120 นางสาว                   ปวีณา พรชัย                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325125 นางสาว                   จุฑามาศ เหงาโพธิ์                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325126 นางสาว                   ดาลุนี ใหญกระโทก                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325128 นาย                      อภิชาติ แกวนิล                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325129 นาย                      อดิศักด์ิ พิมพาพันธ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325130 นางสาว                   จามจุรี โนนสูง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325130 นางสาว                   จามจุรี โนนสูง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325131 นางสาว                   จุฑามาศ ราชประโคน                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325132 นาย                      ชัยชาญ ฉีมารัตน                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325133 นางสาว                   กันยารัตน บุญมา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325133 นางสาว                   กันยารัตน บุญมา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325134 นางสาว                   สุดารัตน พลซื่อ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325135 นางสาว                   ชไมพร สุภาพวง                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325136 นางสาว                   ประธิดา เศษศรี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325137 นาย                      ธนชัย อนันตนิธิชัย                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325138 นาย                      ณัฐพล สารสิทธิ์                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325139 นางสาว                   นิภาภรณ หอมสมบัติ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325140 นางสาว                   สุดารัตน สวางภพ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325142 นางสาว                   วณิชยา วงษแหวน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325143 นางสาว                   อภิญญา ศรีเลิศ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325143 นางสาว                   อภิญญา ศรีเลิศ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325144 นาย                      พิชชาโรจน สมภูงา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325145 นางสาว                   จิรัชญา นรดี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325145 นางสาว                   จิรัชญา นรดี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325146 นาย                      วทัญู  แกวประสิทธิ์                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325149 นาย                      กอสกุล ชูนาค                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325151 นางสาว                   ประเสริฐศรี  เรือนรส                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325152 นาย                      ณัฐพงศ  เสียงหวาน                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325153 นางสาว                   อําไพ  มะเด่ือ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325154 นางสาว                   ศิรินภา  มีศิลป                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325155 นางสาว                   วณัฐดา  เกิดโมลี                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325156 นาย                      รัฐเขตต  ปนะถา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325159 นางสาว                   ศิริวรรณ  ทาบุญเมือง                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325160 นาย                      สรรเพชญ  ทองจีนสังข                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59123251 5912325162 นาย                      อภิสิทธิ์  จุลเหลา                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721102 นางสาว                   ณิชากร เบาหลอ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721103 นางสาว                   อินทิรา ดาสันทัด                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721104 นางสาว                   พรพิมล บุญรอด                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721105 นางสาว                   นิรมล ทองคํา                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721107 นางสาว                   กุลจิรา ปรึกษาดี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721108 นางสาว                   รัตติญา ดวงนิล                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721109 นางสาว                   จารุณี ศรีบริบูรณ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721110 นางสาว                   ธิติยากร คอระอุด                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721111 นางสาว                   ทวินันท วรุณธรรม                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721112 นางสาว                   วิลัยกุล ต้ังสุข                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721113 นางสาว                   สาวิตรี กงแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721114 นางสาว                   ธิดารัตน หนันคําจร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721115 นางสาว                   ดวงเนตร บุทธนา                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721116 นางสาว                   ปฏิญญา อุนใจ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721117 นางสาว                   ชื่นกมล ประจันทร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721120 นางสาว                   พรปรียา ลายงาม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721121 นางสาว                   รันดา พิมศร                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721122 นางสาว                   พิติยา ลาโสพันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721123 นางสาว                   สุติญา ศิลาโชติ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721124 นางสาว                   ชนิดา สิงหันต                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721125 นางสาว                   จิราวรรณ สําโรงแสง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721126 นางสาว                   สุปรียา งามแสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721127 นางสาว                   เกษราภรณ ดวงแกว                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721128 นางสาว                   พรนภา ตราทอง                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721129 นางสาว                   วัชราพร มักสัน                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721130 นางสาว                   ณิชกานต เกิดกุล                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721131 นางสาว                   จุฑาทิพย  ไชยชนะ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721132 นางสาว                   อนงค  ศรีบูรณ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127211 5912721134 นางสาว                   สุธาวัลย  ไกยกิจ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721201 นางสาว                   ธนัญญา บุญญาสิทธิ์                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721202 นางสาว                   ดวงหทัย ทวีแสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721203 นางสาว                   นํ้าฝน  บุญโฮม                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721204 นางสาว                   เสาวลักษณ หาญบําราช                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721205 นางสาว                   ภัญธิภา เครือสีดา                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721206 นางสาว                   ฐานิกา ไกแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721207 นางสาว                   วรัตน พุฒพันธ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721208 นางสาว                   สุภาภรณ  แขงขัน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721209 นางสาว                   กัลยา เขียวออน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721210 นางสาว                   เบญจพร ดวงแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721211 นางสาว                   ดารณี คงทน                              3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721212 นางสาว                   วิจิตรา โพธิชัย                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721214 นางสาว                   นงคเยา ฤทธิ์เดช                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721215 นางสาว                   นรีรัตน จันทรสมุทร                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721217 นางสาว                   สุดารัตน ชิณวงค                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721219 นางสาว                   จินตนา ทองคําวัน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721220 นางสาว                   ขวัญกมลใจ  เบาคําผุย                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721221 นางสาว                   นิรัฐฌา ทองกุล                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721222 นางสาว                   ไปรยา ปลูกพันธ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721224 นางสาว                   อินทรคํา ศรีหะบุตร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721225 นางสาว                   กาญจนา บุญเฟรือง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721226 นางสาว                   เพ็ญพิสุทธิ์ สองเมือง                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721227 นางสาว                   วาสนา เพ็ชรรินทร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721228 นางสาว                   หทัยทิพย บุดดี                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721229 นางสาว                   ณัฐมน ดวนใหญ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721230 นางสาว                   ธัญมน ชมภูพวง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721231 นางสาว                   วนิดา  มั่นคง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127212 5912721234 นางสาว                   สุวนันท  ดีราชรัมย                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721301 นางสาว                   กัญญารัตน มลิพันธ                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721302 นางสาว                   นิรัตศรัย ชัยเฉลิม                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721303 นางสาว                   ศศิประภา วงศสิงหงาม                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721304 นางสาว                   สรินยาภรณ พิมโคตร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721305 นางสาว                   นิลาวัลย กัญญาโพธิ์                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721306 นางสาว                   สุชานาฎ เจียตินะ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721306 นางสาว                   สุชานาฎ เจียตินะ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721308 นางสาว                   ชนาธิป แบบอยาง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721309 นางสาว                   ดาราวดี ศรีฉายา                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721310 นางสาว                   สิริวรรณ ขันวงษ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721311 นางสาว                   เบญจมาศ ศิริบูรณ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721312 นางสาว                   กัญญารัตน มาลัยเนตร                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721313 นางสาว                   อัจฉรา ศรีมะเรือง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721314 นางสาว                   ภาวิณี ศิริพันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721315 นางสาว                   นภาพรรณ วรรณทอง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721316 นางสาว                   อัญญมณี พิมมัชฉา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721317 นางสาว                   วนิดา สะดวก                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721319 นางสาว                   อารยา คืนผล                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721321 นางสาว                   ดวงประภา ผาแกว                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721322 นางสาว                   อรณา สาระพงษ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721323 นางสาว                   หทัยชนก บุรกรณ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721324 นางสาว                   จิรภรณ เรืองวิไลกฤตย                  3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721325 นางสาว                   จิตราภรณ โนนสูง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721326 นางสาว                   ใบเงิน จันทะสิทธิ์                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721327 นางสาว                   เพ็ญนภา ผมคํา                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721328 นางสาว                   วิฉิรา แพงศรี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721329 นางสาว                   วิไลพร สังวาลย                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721330 นางสาว                   ศิโรรัตน โพธิ์สาร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721331 นางสาว                   วรัญญา  บุญโสม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721332 นางสาว                   สุภาภรณ  วังสาลุน                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721333 นางสาว                   อาทิติยา  กุลัพบุรี                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127213 5912721334 นางสาว                   อรอุมา  เสาเวียง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59127321 5912732134 นาย                      ธนชัย  บึงไกร                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59128661 5912866178 นาย                      วงศพัทธ ไชยปญญา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59201061 5920106103 สิบเอก                   จีรวัฒน  ไชยสุวรรณ                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59201061 5920106106 นางสาว                   จินดา  ทองดวง                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59201061 5920106107 นางสาว                   วิชุดา  คนเพียร                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59201061 5920106109 นาย                      ธนินทธร  ศรีคํา                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59201061 5920106114 นางสาว                   นิติยาพร  พูลเพิ่ม                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59201061 5920106115 นาง                      หนูการ  จันทรหอม                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59201061 5920106119 นาย                      เจษฐพงศ  แกวมณี                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226101 นางสาว                   สุปราณี  สนามแจง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226102 นางสาว                   ลลิตา  โสภาพ                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226105 นาย                      กัมปนาท  ทองสุ                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226106 นาย                      ชาญณรงค  บุตะเคียน                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226107 นางสาว                   ปภัสสรณ  ศรีพูล                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226108 นาย                      ธีรวัฒน  วงษา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226110 นางสาว                   จันทนี  สีวัง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226111 นางสาว                   ไพลิน  คําโสภา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226113 นาง                      จารุณี  บุรมรัตน                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226114 นาง                      สุภาวดี  ชัยนา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226115 นาง                      ณัฐรดา  เสนสุข                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226116 นาย                      ภานุวัฒน  คําภา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226118 นาง                      สุกานดา  ลมเชย                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226122 นางสาว                   พราวพรรณ  อาสา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226124 นางสาว                   ภัคธีมา  เหมาะสิงห                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226125 นางสาว                   มณีรัตน  สมนึก                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226126 นาย                      เศรษฐกิจ  สาทาวงค                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226127 นาย                      กวีวัฒณ  เจริญทรัพย                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226129 นาย                      สุรเดช  ดอกมะเด่ือ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226132 นางสาว                   มาลินี แสงเจริญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59202261 5920226133 นาย                      ภูธเนศ  เทพมณี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403102 นางสาว                   วงเดือน  มูลคํา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403105 นางสาว                   ศุภนันท  จันทรประเทศ                  3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403106 นางสาว                   เจติยา  เตชะนัง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403107 นางสาว                   มณีรัตน  มากมะณี                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403108 นางสาว                   อรอุมา  บัวศรี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403109 นางสาว                   ศิริรัตน  สติปญ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403110 นางสาว                   อัจฉรา  บุญพุฒ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403113 นางสาว                   นภาลัย  แหนงวงค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403114 นางสาว                   วิภาพร  แสงขาว                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403116 นางสาว                   กรุณา  ต้ังสุข                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403117 นางสาว                   กนกพิสญ  มะปราง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403118 นางสาว                   ทิพยธิดาภรณ  ธงชัย                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403119 นางสาว                   ณัทกาญจน  ธนทรพงศสิริ                 3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403120 นางสาว                   อุทัยวรรณ  การัมย                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403122 นางสาว                   พวงผกา  จันทะสน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403123 นางสาว                   สุภาวดี  ลืนภูเขียว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403124 นางสาว                   วรรณภา  พลศรี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403125 นางสาว                   โสภิดา  แสงแดง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403126 นาง                      แกวมณี  บุษบงค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403127 นางสาว                   รัตติกานต  สมบัติวงค                  3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403128 นางสาว                   ชลธิชา  โพธิ์ศิริ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403129 นาย                      สุธี  ศรีคัทนา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403129 นาย                      สุธี  ศรีคัทนา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403130 นาย                      พิษณุ  เกิดกลา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403131 นางสาว                   ธัญลักษณ  บุญนํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403132 นางสาว                   ชนิดา  กาลพัฒน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403134 นางสาว                   จันทรจิรา  เสร็จพลัน                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403135 นางสาว                   ศิรินภา แกวภักดี                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403137 นางสาว                   ณัฐสุภา วงศสุพรรณ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59204031 5920403138 นางสาว                   ปรีญาภรณ ชูชะรัมย                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213102 นาย                      ธวัชชัย  หอทรัพย                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213103 นางสาว                   จันทรจิรา  สุทธิกรม                    3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213104 นาย                      ธนาวุฒิ  โสพันธ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213105 นางสาว                   มุทิตา  คันศร                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213106 นางสาว                   ขนิษฐา  ปานเกิด                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213107 นางสาว                   ศรัญญา  คําผง                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213108 นางสาว                   ปวริศา  จองบุญวัฒนา                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213109 นาย                      จิรพันธ  ทองปาน                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213115 นางสาว                   กันติยา  กันยาพันธ                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213116 นาย                      ชวนิล  บุญเกิด                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213118 นางสาว                   กัญญา  พลสิงห                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213125 นางสาว                   อารีรัตน  ปยะวงศ                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213126 นาย                      จักรพันธ  นามวงศ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213127 นางสาว                   กิตติพร  สุขคุณ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา                                    ครุศาสตร                                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59222131 5922213131 นาย                      ศุภกิจ สุวรรณโชติ                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325101 นาย                      บัณฑิต  นามวิลา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325102 นางสาว                   สุทธิดา  โพธิ์เปยศรี                  3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325103 นาย                      อนุวรรษ  สถานพงษ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325105 นาย                      สุเมธ  รัตนสิทธิ์                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325106 นางสาว                   เสาวภาคย  บริบัติ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325108 นาย                      วีรพัฒน  ชิณวงศ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325110 นางสาว                   ภัศชริดาณันฑ  ชูแกว                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325111 นางสาว                   ศิริยุภา  ยะริรมย                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325112 นางสาว                   วรัชยา  ศรีปญญา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325113 นางสาว                   จิตติพร  แกนมา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325115 นางสาว                   เบญจมาศ  มากูล                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325116 นาย                      ปยพนธ  โพธิ์แกว                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325117 นางสาว                   ชยานันต  จุลเหลา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325120 นาย                      กฤตวิทย  พรหมทา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325122 นาย                      นฤพงศ  แกวมณี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59223251 5922325123 นางสาว                   เมวดี  ไชยสุวรรณ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227431 5922743101 นางสาว                   ปยะนุช  สินสิริ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227431 5922743102 นางสาว                   กรองทอง  บริสุทธิ์                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227431 5922743104 นางสาว                   ธิมาภรณ  ไชยรังษี                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227431 5922743106 นางสาว                   วิภาวี  สีบุดดา                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227431 5922743114 นางสาว                   นุสรา  งามสุข                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227431 5922743115 นางสาว                   รัตนาภรณ  สายแกว                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227431 5922743116 นางสาว                   ทัศนีย จันทกรณ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227431 5922743116 นางสาว                   ทัศนีย จันทกรณ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756101 นาย                      กิตติโชติ  คําฤาชา                       3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756102 นาย                      เกรียงไกร  สีหะวงค                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756103 นาย                      ปฐวุฒิ  ออนศรี                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756104 นาย                      ศักดาวุฒิ  สิงหทอง                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756106 นาย                      สุพจน  จิรลานนท                       3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756107 นาย                      อิทธิพันธ  รูปตํ่า                      3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756108 นาย                      ธนัทชัย  แกวจันทร                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756109 นาย                      ธนกฤต  บัวใหญ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756110 นาย                      ธนาพัทธ  เทพมุสิก                      3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756111 นางสาว                   ชนนี  ตามูล                             3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59227561 5922756112 นาย                      อนิรุทธ  เชื่อมบุญมา                   3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866101 นางสาว                   พันธทิพย  โปรงจิต                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866102 นาย                      ณรงศักด์ิ  ตุมชาติ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866103 นางสาว                   ชุติกาญจน  สถาพร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866104 นางสาว                   นิโลบล  วงคพุฒ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866105 นางสาว                   พัชรี  เพ็งแจม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866106 นาย                      สุวัจนชัย  คํานนท                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866107 นางสาว                   เกตุวดี  ศรีเพ็ง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866108 นาย                      เมธัส  ถาวร                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866109 นาง                      ธัญพิชชากนก  สุปตติ                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866111 นาย                      เสฎฐวุฒิ  ทาแกง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866112 นางสาว                   ยูธิกา  ศรีคราม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866114 นาย                      ดนัย  สุขสบาย                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866116 นางสาว                   กัญญาพัชร  อินตะนัย                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866117 นาย                      รัมยชวัล  ทองอด                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866118 นางสาว                   ทอฝน  พันธพัฒน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866119 นาย                      พสิษฐ  อนุมาตย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866120 นาย                      นวชน  ไชยลา                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866121 นางสาว                   จํานงจิต  บุษบา                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866122 นาย                      ธนพล  ระยาทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866123 นางสาว                   สุพัฒตรา  สีหะวงษ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866128 นาย                      อภิวัฒน  กําไลเงิน                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866129 นาย                      กฤตวัตร สังคะรินทร                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866131 นางสาว                   อุไล พิมพสา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866132 นาย                      ปภินวิช ใสกระจาง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228661 5922866134 นางสาว                   ศิลารัตน ดวงตา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877101 นาย                      กรวรวี  ธาตุระหัน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877103 นาย                      พัฒนะ  ชางดี                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877104 นาง                      ชุติมา  ชราศรี                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877105 นางสาว                   ลัดดาวัลย  ศรีวงษ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877106 นางสาว                   ลันณา  แสงเพ็ง                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877109 นางสาว                   ณัฐธิดา  ทาไธสง                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877110 นางสาว                   อารีรัตน  โอชารส                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877112 นาย                      ประกาศิต  แขมคํา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228771 5922877113 นาย                      เกรียงไกร รมโพธิ์                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888102 นาย                      กฤตษ  ศรีลาชัย                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888104 นาย                      ประจักษ  พรมชาติ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888107 นาย                      อธิป  ทองปญญา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888108 นาย                      ณัฐพล  ปานสาลี                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888109 นาย                      พัชรพล  กองทํา                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888111 นาย                      นิติพงศ  อําไพ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888113 นาย                      รณวิทย  ทรวงโพธิ์                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888114 นาย                      สังเวียน  วงศใหญ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888116 นาย                      วรันณธร  กงแกว                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888117 นาย                      ศุกรีย  กาพยเกิด                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 จรูญ แชมชื่น                                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500120c ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                               59228881 5922888119 นาย                      ทัพพ  พิมพแกว                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             55141212 5514121203 นางสาว                   กรรณิกา สมบัติ                          1 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             56120013 5612001312 นางสาว                   รัตนา รัตนะวัน                          1 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง                          1 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             56124113 5612411308 นางสาว                   กรรณิการ ไชยมาศ                        1 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             56126014 5612601413 นางสาว                   ปราณี บุตรวงค                          1 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             57120281 5712028117 นาย                      วรวุฒิ สุระโคตร                         3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             57120281 5712028122 นางสาว                   อารยา จรทะผา                            3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58100601 5810060021 นางสาว                   รุงทิพย พวงเกษ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58100601 5810060069 นางสาว                   ลักษิกา บุญฤทธิ์                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58100601 5810060071 นางสาว                   นภาทิพย วงศพินิจ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175001 นางสาว                   กลีบแกว เขียวออน                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175002 นางสาว                   ณัฏฐณิชา อารีรําลึก                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175003 นางสาว                   กาญจนา ไชยภักด์ิ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175006 นางสาว                   จริญญา วันสุข                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175007 นางสาว                   พนิดา ภูมีสวย                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175008 นางสาว                   พัชรินทร ใจดี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175009 นางสาว                   สุทธิชา มาลีศรี                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175010 นางสาว                   พูนศิริ สุนทะมาศ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175011 นางสาว                   สุจิตรา โดดเด่ียว                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175012 นางสาว                   ชไมพร คําภารส                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175013 นางสาว                   ยุวดี วุฒิยา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175014 นางสาว                   สุนิตา จิตรแสวง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175015 นางสาว                   วิภาดา คํามาโฮม                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175017 นางสาว                   ธนยพร บุญนํา                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175018 นางสาว                   ธนิตา พันธแกน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175019 นางสาว                   กุลตลา โพธิ์ขาว                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175020 นางสาว                   อรุณี กานเพ็ชร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175021 นางสาว                   เพียงตะวัลย จันทะพันธ                 3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175022 นางสาว                   กาญจน หอมคมขํา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175023 นางสาว                   ณัฐริยา ดวงมาลา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175024 นางสาว                   จารุวรรณ ประสาร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175025 นางสาว                   จินดารัตน เพชรจิตร                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175028 นางสาว                   อภิญญา มานะพระ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101751 5810175030 นางสาว                   กมลวรรณ ฝอยทอง                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175032 นางสาว                   รัญชิดา เอ้ือวงศ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175033 นางสาว                   ลักขณากร บุญงาม                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175034 นางสาว                   ลัดดา วันเจริญ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175035 นางสาว                   สุริษา ภาระเวช                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175036 นางสาว                   จันทรสวาง วงคษา                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175038 นางสาว                   เพ็ญนภา สาลีนนท                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175039 นางสาว                   ปยะวรรณ อุไรวงษ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175040 นางสาว                   สิริวิภาวรรณ พากุล                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175041 นางสาว                   อัฐภิญญา ไหมพรม                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175042 นางสาว                   สิริมาศ บุตตะนิตย                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175043 นางสาว                   รุงอรุณ มลิพันธ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175044 นางสาว                   กรกนก สืบชาติ                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175046 นางสาว                   พิมพชนา มาโปรง                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175047 นางสาว                   ปยนันท บัณฑโก                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175049 นางสาว                   ปณฑารีย สีสะอาด                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175051 นาย                      ปรานตดนัย ศรีลา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175052 นางสาว                   นิโรบล คุณสวรรค                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175053 นางสาว                   วราภรณ กาวัลย                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175054 นางสาว                   ศุวณี บุตรวงษ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175055 นางสาว                   สุภาภรณ จันทรโคตร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175056 นางสาว                   เพชรรัตน ผันผอน                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175057 นางสาว                   วิยะดา ทองสะอาด                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101752 5810175058 นางสาว                   เขมจิรา ใจเย็น                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175061 นางสาว                   ธัญญลักษณ รับรอง                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175062 นางสาว                   สุวิภา เน้ือทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175063 นางสาว                   วาสนา พูนุภา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175066 นางสาว                   ชฎาพร ผาสุข                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175067 นาย                      อภิวัฒน กตะศิลา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175068 นางสาว                   ประภาสิริ สีหะวงษ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175074 นางสาว                   จุฑามาศ ศรีภูวงษ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175075 นางสาว                   วยุดา สูงสุด                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175078 นางสาว                   สินีนาฏ  ฝอยทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175079 นางสาว                   สาวิตรี สมอหอม                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175080 นางสาว                   กัญญารัตน ศรีสุพรรณ                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175082 นางสาว                   พจมาน บุดดี                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175083 นางสาว                   สุดารัตน สุขสําราญ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175084 นางสาว                   จารุวรรณ จรจันทร                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175085 นางสาว                   รัตนาภรณ ศรปญญา                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175086 นาย                      ศาสตราวุธ หนุนทรัพย                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175087 นางสาว                   นนทิยา ไพพะนา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58101753 5810175090 นางสาว                   สิรินยา ขันเงิน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271004 นางสาว                   ธนพัต เชื้อทอง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271005 นางสาว                   จิรวรรณ คําอุดม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271008 นางสาว                   จินตนาพร ทองแสน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271009 นางสาว                   สุนิตา วงษขันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271010 นางสาว                   วรรณิดา แสงเพ็ง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271012 นางสาว                   ศิรินันท นิมนต                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271013 นางสาว                   เกตนนิภา พรมวรรณ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271014 นางสาว                   ธัญรัตน ศรีสัจจา                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271015 นางสาว                   เหมือนตะวัน อรัญโสติ                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271016 นางสาว                   อัจฉราภรณ สําแดงภัย                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271017 นางสาว                   นันทิดา วรรณา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271020 นางสาว                   เสาวนีย บุญนะรา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271021 นางสาว                   สุภาวดี ระยับศรี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271022 นางสาว                   วราพร บุญประสพ                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271026 นางสาว                   อัฐภิญญา บุญตะวัน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102711 5810271029 นางสาว                   ธิญาภรณ พรมสิงห                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271031 นางสาว                   วราภรณ ไชยนะรา                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271032 นางสาว                   มณีรัตน ลอยสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271035 นางสาว                   รัชดากร สุขวงค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271037 นางสาว                   ยุพิน ใยอุน                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271038 นางสาว                   ดวงใจ สุทธิพงค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271039 นางสาว                   กัลยาณี สุทนต                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271040 นางสาว                   เจนจิรา คูหา                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271041 นางสาว                   มยุรินทร พงษทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271042 นางสาว                   อภิฤดี พูลประเสริฐ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271043 นางสาว                   สุนันทา ประชา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271044 นางสาว                   พิสมัย พิมศร                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271045 นางสาว                   เจนจิรา อินทรโคตร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271047 นางสาว                   ศรัญญา ผานคุลี                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271048 นางสาว                   เกษสุดาภรณ สาลี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271049 นางสาว                   ลลิดา พลภักดี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271050 นางสาว                   นํ้าผ้ึง โสภาภาค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271051 นางสาว                   ศิริลักษ ภูคําภา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271052 นางสาว                   วิจิตรตรา แสงแกว                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271053 นางสาว                   ธัญญารัตน สิงหสวัสด์ิ                 3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271054 นางสาว                   วิจิตรา สาระ                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271056 นางสาว                   พรสุดา ดาวแดง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271058 นางสาว                   พิมพณิภา พัฒนศิริโกมล                  3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102712 5810271060 นางสาว                   สุณี สัตพันธ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271061 นางสาว                   ศิริภรณ พิมพทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271063 นางสาว                   ปานฤทัย คูณแรง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271064 นางสาว                   รัชนี ลอยปรีชากุล                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271065 นางสาว                   ศิริวิมล ใจดี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271066 นางสาว                   วิไลลักษณ ศรีหาบุตร                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271067 นางสาว                   รัตนาภรณ เจียงอินทร                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271068 นางสาว                   จิรัชยา วงศาโรจน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271069 นางสาว                   สุภาพร มะแพน                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271070 นางสาว                   อรยา แหวนเงิน                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271073 นางสาว                   ชลธิชา ไกยสิทธิ์                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271075 นางสาว                   เมทินี ทาสมบูรณ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271076 นางสาว                   ดลญา วงคคําตา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271078 นางสาว                   วรรณภา  เสนาจ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271079 นางสาว                   อุไรวรรณ จันทมาศ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271080 นางสาว                   วชิราภรณ เข็มทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271081 นางสาว                   ปทมาภรณ วิลา                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271085 นางสาว                   พัชรีภรณ ไชยสิทธิ์                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271086 นางสาว                   นุจรี โกษากุล                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271087 นางสาว                   องคชนิตา ศิริป                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271088 นางสาว                   รุจิราภรณ เกลียวทอง                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271089 นางสาว                   อัมรา พวงเพชร                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 สายใจ เกิดมงคล                                    ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58102713 5810271090 นางสาว                   วณิชยา คําเหมา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357002 นางสาว                   ณัฐริญา สุราวุธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357003 นางสาว                   ปรียา ดวงแกว                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357005 นาย                      ประชาบาล ภารการ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357006 นางสาว                   กาญจนาพร โทแกว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357007 นางสาว                   ฌัลลิกา พโยหา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357008 นางสาว                   อรัญญา ชาลี                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357009 นางสาว                   หทัยรัตน ก่ิงสีดา                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357011 นาย                      อุดมศักด์ิ มีศรี                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357012 นางสาว                   เมริยา มนทอง                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357013 นางสาว                   สุพิชฌาย สีชนะ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357014 นางสาว                   ปภาวรินทร ปณฑวังกูร                   3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357015 นางสาว                   มุฐิตา ทองทิพธี                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357017 นางสาว                   เสาวลักษณ บุญที                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357018 นาย                       อภิวัฒน  ไชยสาร                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357021 นาย                      จตุพล ถาวร                              3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357022 นางสาว                   อธิชนัน บุญสาร                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357023 นางสาว                   ณิชกานต เวียงรัตน                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357025 นางสาว                   กมลรัตน รักษาธนะรัตน                  3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357026 นางสาว                   ประภาภรณ กําแพง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357027 นางสาว                   สุธาวิณี กาญจนชาติ                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357028 นางสาว                   โชติกา พิมสมาน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357029 นางสาว                   ภริตา บานชื่น                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103571 5810357030 นางสาว                   ธิดารัตน ปกปอง                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357032 นางสาว                   กฤติยาภรณ ใจดี                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357034 นางสาว                   ธิดารัตน ตวงทรัพย                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357036 นางสาว                   นุสบา สิงหสา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357039 นางสาว                   ศศิประภา โสดาพรม                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357040 นางสาว                   ศันสนีย มณีนิล                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357041 นางสาว                   ชนพร ศรีเมือง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357043 นางสาว                   จุฑามาศ วิลาวรรณ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357044 นาย                      ฐาปกรณ พรมพุย                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357045 นางสาว                   วรรณารัตน ซึมรัมย                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357046 นาย                      ปฏิภัทธ นาครินทร                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357047 นางสาว                   พรชนก เชียงมา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357048 นางสาว                   ธนาภรณ พันทอง                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357049 นางสาว                   ธัญเรศ หนูพัด                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357051 นางสาว                   จุฑามณี หัสถา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357052 นางสาว                   วัชราพรรณ ทีปเนตร                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357053 นางสาว                   กมลพรรณ ดาวงษ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357054 นาย                      เอกสรัญ ประจง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357055 นางสาว                   จันทิมาพร อุตะมะ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357056 นางสาว                   วรัทยา ทองคําวัน                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357057 นางสาว                   พรสุดา การบรรจง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357058 นางสาว                   โสมฤดี ชุมจันทร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357059 นาย                      กันตภณ พวงพันธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357060 นางสาว                   ติยาวรรณ ศรีสุทโท                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357061 นางสาว                   ศิริภัค พลบําเรอ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103572 5810357062 นางสาว                   พิจิตรา สุภาพ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357064 นางสาว                   หัทยา มิ่งขวัญ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357065 นาย                      วัชระ กุลศิริ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357066 นางสาว                   จันทรจิรา บุญลอยสง                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357067 นางสาว                   อรทัย แกนแกว                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357068 นางสาว                   กัณฑิมา ศรีโคตร                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357069 นางสาว                   ณัฐฌา อินทรขาว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357070 นางสาว                   ธัญวรัตย แสงแยม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357071 นางสาว                   ชลิตา วงศสงา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357072 นางสาว                   ปภัสรา งามเทศ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357073 นาย                      อานนทร คีรีวรรณ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357074 นางสาว                   ปรางทิพย กาญจนพันธ                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357075 นางสาว                   ศศิธร เกษี                              3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357078 นางสาว                   กาญจนาพร สืบสิมมา                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357080 นางสาว                   ศิริรุง บุระณะ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357082 นาย                      สุชาติ เกษีสังข                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357083 นางสาว                   มาลา เพ็ชรัตน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357084 นางสาว                   สุดาพร โพธิ์กระสังข                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357085 นางสาว                   สรอยสุดา รัตนพันธ                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357086 นาย                      พรรณนุวัช สิทโธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357088 นางสาว                   อภิญญา บุดดาลี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357089 นางสาว                   ฐิติพร ชินวงค                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357090 นางสาว                   ระพีพร พระมะโส                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357091 นางสาว                   จุฑารัตน บุญหวาน                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103573 5810357092 นางสาว                   วิภารัตน มะตัน                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380002 นางสาว                   ทิพวรรณ พันธแกว                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380003 นางสาว                   ศิริรัตน แกแสง                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380005 นาย                      สถิตย จอมใส                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380007 นาย                      อรรถพล อะเพื่อนรัมย                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380008 นาย                      สุริยา กอนคํา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380009 นางสาว                   วิลาวรรณ พิมประสงค                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380010 นาย                      ธรรมจร โสดา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380011 นาย                      นภดล ณ อุบล                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380014 นาย                      ณรงคชัย ตนสิน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380015 นางสาว                   กัญญาณัฐ ชัยนาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380017 นางสาว                   ผกาวรรณ โกศล                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380018 นางสาว                   ศิริพร ปาปะใน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380019 นาย                      พูนสุข   ปรางศรี                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380020 นางสาว                   รัตนากร สาลีวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380021 นางสาว                   รัชนีกร สาลีวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380024 นางสาว                   พิมพพร ทะสี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103801 5810380026 นาย                      กังวาน สุวรรรพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380027 นาย                      ไชยยงค แกนเกษ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380028 นางสาว                   ชฎารัตน แซอุย                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380029 นางสาว                   วิรากานต หวงทิม                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380030 นาย                      ธิระ อุตระวงษ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380032 นางสาว                   พัชรี วิเศษชาติ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380033 นางสาว                   ศศิธร ศิริคํา                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380034 นางสาว                   สุชีรา  เรียบผา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380035 นางสาว                   สิราวรรณ ยุวะบุตร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380037 นางสาว                   ประภาพรรณ งามดี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380038 นางสาว                   เยาวลักษณ  ซีกงูเหลือม                 3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380039 นางสาว                   นัทนรินทร อินทรนอก                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380041 นางสาว                   อัจฉราพันธ ไชยเทพา                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380042 นางสาว                   วรตี มะณีลํ้า                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380043 นางสาว                   นิศานาถ จงใจงาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380044 นางสาว                   อมรทิพย ภูรุง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380045 นางสาว                   จินดา เลิศลน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380046 นาย                      ทัตปพงศ วงคผัดศ                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380047 นางสาว                   จันทรจิรา ศรีปราชญ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380048 นาย                      พัชรพล  อินตา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380050 นาย                      วัฒนา รัตนวัน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380051 นางสาว                   สมิดา พินธุ                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103802 5810380052 นาย                      ณัฐพันธ ประชาราษฎร                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380053 นาย                      กองเกียรติ แสงดี                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380055 นางสาว                   จินตนัย สะใบ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380056 นาย                      ธีรวิทย แกวใส                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380057 นางสาว                   สุดารัตน รัตพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380061 นางสาว                   สิริฉาย ประจํา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380062 นางสาว                   สุวรินทร  บุญเอนก                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380064 นางสาว                   ยุภา พรชัย                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380065 นาย                      ปริญญา เปรื่องปราชญ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380066 นางสาว                   อาทิตยา พงษปลัด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380067 นางสาว                   ธันทิชา สายพิณ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380068 นางสาว                   กัญญานัฐ คําจันทร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380069 นาย                      อภิวุฒิ เมษาดี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380071 นางสาว                   กัญญณัช สาลีเกิด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380072 นางสาว                   พรธิดา ศาลางาม                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380073 นางสาว                   อุไรรัตน ชานนท                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380074 นาย                      ปญญา  ลาพรม                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 วิสรุตม จางศิริกุล                               ครุศาสตร                                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58103803 5810380078 นางสาว                   อรยา อินทนา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473001 นาย                      อดิเทพ สีสุชาติ                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473005 นาย                      อวิรุทธิ์ พิมพออน                     3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473008 นางสาว                   สุนันธินี จะรินรัมย                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473009 นาย                      ทินวัฒน  อัศพิมพ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473010 นาย                      จักรกฤษณ ประทุมมา                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473011 นาย                      นพรัฐ ปรุงหอม                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473014 นาย                      มนัสนันท ขุนพันธ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473015 นาย                      ปฏิภาณ ก่ิงมิ่งแฮ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473017 นาย                      ทศพล สิงขรณ                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473018 นาย                      เกียรติศักด์ิ พันธศรี                  3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473020 นาย                      ศาสตรา คําชมภู                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473021 นาย                      วรวุฒิ  แกวกันหา                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473022 นางสาว                   อภิรดี กอนทอง                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473025 นาย                      ภานุพัฒน คงเจริญ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473026 นาย                      ศุภชัย สมัครสมาน                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104731 5810473028 นางสาว                   นันทนา นามวิชา                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473032 นาย                      สุทธิพงษ ทองบุราณ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473036 นางสาว                   ภัทรีญา บุญเกิด                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473037 นาย                      อธินาม อินทรนาม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473040 นางสาว                   ศรสวรรค คําศรี                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473044 นาย                      สิทธิชัย สงเหลา                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473045 นางสาว                   ชลธิชา โคจร                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473046 นาย                      กรกฤช สุวรรณพงศ                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473047 นาย                      นําพล สุวรรณศรี                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473049 นาย                      วรากร นรดี                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473050 นาย                      ธวัชชัย  บุงทอง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473051 นางสาว                   ณัฐธิดา นารารัตน                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473053 นาย                      วัชรพล แสงละออ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473054 นาย                      ธนกร ทิพยมณี                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473057 นาย                      ศตวรรษ ไชยพัฒน                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473060 นาย                      ตอม นีระมนต                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473061 นาย                      กฤษณ ทรงศรี                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58104732 5810473063 นาย                      ธิติวุฒิ  ไชยรัตน                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677004 นาย                      วันเฉลิม สารคาม                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677005 นาย                      พิทยาธร พรมมา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677012 นาย                      เกียรติศักด์ิ พรมพันธ                  3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677015 นาย                      ณัฐกิตต พรหมมาดวง                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677016 นาย                      จุมพจน ชินคํา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677017 นาย                      สนธยา เนินทอง                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677018 นาย                      ธีรศักด์ิ ฝงนิล                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677019 นางสาว                   ลลิตา ศรปญญา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677024 นาย                      กาญจณวิชญ เหรียญดียิ่ง                 3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677028 นางสาว                   ลัดดา  วงศเพ็ง                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106771 5810677030 นาย                      สยามรัฐ ลําเฟอย                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106772 5810677034 นาย                      ศุภกิจ พิมศร                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106772 5810677036 นาย                      ดนัย ศรศรี                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106772 5810677037 นาย                      วิศวะ สุทธวี                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106772 5810677038 นาย                      อิทธินันท จันทา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106772 5810677048 นาย                      ธรรมมนูญ กาหลง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106772 5810677050 นาย                      ธันยบูรณ อาษา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106772 5810677053 นาย                      โสภณ พันธแกน                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677062 นาย                      ศุภกิตต์ิ กาบบัว                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677063 นาย                      ยศรินทร อินอุนโชติ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677066 นาย                      ชินวัฒน ศรีคราม                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677069 นาย                      ปยะณัฐ ธนะศรี                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677070 นาย                      วัชรินทร คําจันทร                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677071 นาย                      ยุทธจักร รวมวงศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677072 นาย                      สวรินทร เรืองคํา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677075 นาย                      สรรพสิทธิ์ มาพบ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677078 นาย                      กบิน แสงใสแกว                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677079 นาย                      วุฒิชัย  งวงชาง                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677085 นาย                      นิรันดร นามวงศ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677086 นางสาว                   สุภาวดี ชูกล่ิน                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677094 นาย                      รังสิมากูร ประณมศรี                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58106773 5810677095 นาย                      ชญตน วีระวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756002 นาย                      ปรเมศ เทวา                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756003 นางสาว                   อภิญญาภรณ ศรีสุข                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756005 นางสาว                   สุภาพร กุลโชติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756006 นางสาว                   ธิดารัตน สอนสั่ง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756007 นางสาว                   ภริตา พรหมคุณ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756008 นางสาว                   ปวีณา สะอาด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756009 นางสาว                   ปรียาพร กาญจนะชาติ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756010 นางสาว                   วรญา หลาแหลง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756013 นางสาว                   ประสิตามาส สมานมิตร                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756014 นางสาว                   ทัศวรรณ จันทิพย                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756015 นางสาว                   วิวัฒนวดี กมล                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756016 นางสาว                   อรุษยา อัดโท                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756019 นางสาว                   ศิริลักษณ สมร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756020 นางสาว                   นันทกานต  ปองอุตทา                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756021 นางสาว                   เนตรชนก วงศศรีแกว                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756024 นาย                      ฉัตริน วรรณทวี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756025 นาย                      ณัฐพงษ รุงเรือง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107561 5810756027 นางสาว                   ปยธิดา ทิพยรักษา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756033 นางสาว                   ณัฐรินทร พันธจันทร                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756035 นางสาว                   สายฝน สวัสด์ิ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756036 นางสาว                   จุฑามณี พรมดวงดี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756037 นางสาว                   วิชญาพร แกวฤทธิ์                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756038 นาย                      ทรงพล   คชแพทย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756039 นางสาว                   อรอุมา มัฆวิมาลย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756040 นางสาว                   กนกวรรณ อภัยพันธ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756041 นางสาว                   จามจุรี ผลจันทร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756042 นางสาว                   เบญจพร ศรชัย                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756043 นางสาว                   ปุณญพร บุญชูวิสิฐ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756045 นาย                      สุธินันท ศรีออน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756046 นางสาว                   วรพรรณ โปริสา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756048 นาย                      ศักด์ิดา แกวดวงงาม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756049 นางสาว                   ภรภัทร คําพอง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756050 นางสาว                   กมลชนก คชสาร                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756052 นางสาว                   นัชชามล แสงสุข                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756053 นางสาว                   เมธาวี ศรีเมือง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756055 นางสาว                   กุลนิษฐ จันทรหงษา                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756056 นางสาว                   พรพิมล มิตสีดา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756059 นาย                      ทิฆัมพร จิรานันทสิริ                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756060 นางสาว                   ณัฐวรรณ ทันตา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107562 5810756061 นางสาว                   สุธัญวรัตน ผิวงาม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756064 นางสาว                   อุดมลักษณ กลวยนิจ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756067 นาย                      ตันติกร สีหะวงษ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756068 นาย                      ธีรภัทร ธรรมสัตย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756069 นาย                      จิรายุ อสิพงษ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756071 นางสาว                   วาเลน ทําคําทอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756074 นางสาว                   ณัฐกาญจน ตนศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756075 นางสาว                   กุลณัฐ บุญกอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756076 นางสาว                   ไพลิน ผานพินิจ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756079 นางสาว                   สิริยากร มะรุรส                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756080 นาย                      เกรียงไกร ทองเรียม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756081 นางสาว                   ธันยมัย พากเพียร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756082 นางสาว                   อรุณรัศม สงเสริม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756083 นางสาว                   จิราภรณ  บุญมี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756084 นางสาว                   กัญญาณัฐ คํานึง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756085 นางสาว                   พรพรรษา รักใครกลาง                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756087 นางสาว                   พิมลอมร พงษวัน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756089 นางสาว                   รัตนาภรณ บุดดี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756090 นางสาว                   วรุฬยุภา ดีลน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756091 นางสาว                   กาญจนา อินทรโสม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756092 นางสาว                   สุภาภรณ ใจศรี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756093 นางสาว                   กฤติยา อินมะโรง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107563 5810756094 นาย                      ยงยุทธ ในทอง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787001 นางสาว                   พิมพจันทร กันยามา                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787003 นางสาว                   ธัญญารัตน พุฒหอม                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787004 นางสาว                   ธารศิรา แพงอก                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787005 นางสาว                   เจนจิรา แทงทอง                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787007 นาย                      วิทวัส พรรณา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787008 นางสาว                   กาญจนา โทบุดดี                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787009 นางสาว                   วิชสุดา ศิริยา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787011 นางสาว                   กัญญลักษณ จั่วจันทึก                   3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787012 นาย                      ชัยศิริ ตุมคง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787014 นางสาว                   วนิดา หลักบุญ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787015 นางสาว                   ขวัญชีวา บุญลพ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787017 นาย                      นัทธพงศ  เฉลิมพงษ                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787018 นาย                      สัณฐิติ ไชยงาม                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787019 นางสาว                   อนาวิลา ศรีคราม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787020 นางสาว                   เบญจวรรณ ศิริพูล                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787021 นางสาว                   ปยะรัตน ไชยโคตร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787022 นางสาว                   พัชรี สายสมบัติ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787024 นางสาว                   ศิรประภา โสดา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787026 นางสาว                   ชลิตา กลมเกล้ียง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107871 5810787027 นาย                      ธวัชชัย อินธศร                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787031 นางสาว                   กรรณิการ กอนทอง                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787032 นางสาว                   ณัฐกานต สมัครสมาน                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787034 นางสาว                   ชุติมา แตมทอง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787036 นางสาว                   จุฑามาศ บุญเลิศ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787037 นางสาว                   สุรางคนาง สุมทุม                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787039 นางสาว                   ธดาภรณ รอดคําทุย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787040 นางสาว                   เจนจิรา บัวใหญ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787041 นางสาว                   ศรีแพ กงแกว                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787043 นางสาว                   อินทุอร ภักพวง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787045 นางสาว                   นิธินัฏ สีหะวงษ                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787046 นางสาว                   ดวงมณี ปฐมา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787047 นางสาว                   ลลิตา ยืนยาว                            3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787048 นางสาว                   ฐิติพร จันทา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787049 นางสาว                   ปราณิสา มณีสาย                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787050 นางสาว                   เยาวเรศ เตชะ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787053 นางสาว                   แพรวพรรณ บัวขาว                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787054 นางสาว                   อัญมณี รักศิลป                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787055 นางสาว                   จันทรจิรา ทศถวิล                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787056 นางสาว                   วรรณวิภา เนานวน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787057 นางสาว                   รัชนีกร ใจสาหัส                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787058 นางสาว                   วริศรา รองทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787059 นางสาว                   วิภาดา แสงศร                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787060 นางสาว                   อรวรรณ หาญพิทักษ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107872 5810787061 นางสาว                   ชนกชนม โสพันธ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787062 นางสาว                   ยลดา ทิมเทศ                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787063 นางสาว                   กัลยสุดา   ผกาแดง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787064 นางสาว                   ก่ิงแกว นิลสุข                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787065 นางสาว                   พริม เพชรเอ่ียม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787066 นาย                      นันทวัฒน สืบบุตร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787069 นางสาว                   ชนกนันท ศรีเนตร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787070 นางสาว                   ชุติมา ศิลาวงศ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787071 นางสาว                   คุณากร จันทะสอน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787072 นางสาว                   เจตสุภา ไชยพรรณา                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787073 นางสาว                   วริศรา ดอกบัว                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787074 นางสาว                   โสมสุดา จิบจันทร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787075 นางสาว                   จีระนันท ขวัญออน                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787076 นาย                      พงศธร สองสี                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787077 นางสาว                   สิรินยา แกวอุดร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787079 นางสาว                   พรนภา ลาภา                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787080 นางสาว                   ขนิษฐา แสงคํา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787081 นางสาว                   รวีวรรณ ขวัญพินิจ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787082 นางสาว                   เบญจมาศ ทองบุตร                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787083 นางสาว                   เมทินี ฝอยทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787085 นางสาว                   ขวัญฤทัย ชางสาร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787086 นางสาว                   ภัทราภรณ ศิริบูรณ                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787088 นางสาว                   สุนันทา กรินชัย                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787089 นางสาว                   เนตรยา ดะรุญ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ                          มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58107873 5810787091 นาย                      ธวัชชัย ใหญรัก                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109191 5810919007 นาย                      ธนิต ภาคภูมิ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109191 5810919013 นาย                      อนุพงศ ดวงดาว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109191 5810919024 นาย                      ธนากร ปญญาวรรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109191 5810919032 นาย                      จักรชัย หงษศิลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109191 5810919042 นาย                      ศราวุฒิ วรรณราช                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109191 5810919044 นาย                      อนุสรณ บุญเฟรือง                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109192 5810919071 นาย                      พูนพล แหวนหลอ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109192 5810919072 นาย                      นพพร  แพทสิทธิ์                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941001 นางสาว                   พัชรมล สุขชาติ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941002 นางสาว                   บุปผา สมบูรณพันธ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941003 นาย                      ศฤงคาร บุญมา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941004 นางสาว                   จิราภรณ จันทํา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941005 นางสาว                   พัชรพร ตริตรองรัมย                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941006 นาย                      พันลพ บุญปญญา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941007 นางสาว                   ศศิวิมล จันทรเทพ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941008 นางสาว                   สิรินุช บรรจงขจรบุญ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941009 นางสาว                   กฤษณา พงษสุระ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941010 นางสาว                   วราพร ศรีกระหวัน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941011 นางสาว                   สายสุดา พรมนะรา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941012 นางสาว                   ธนาพร พรมดวง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941013 นางสาว                   นัทวรรณ บุญพา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941014 นาย                      สุรวุฒิ เครือเสน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941018 นาย                      เกริกไกวัล ดวงมณี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941020 นางสาว                   ศิริรัตน ธรรมนิยม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941021 นางสาว                   นาตาชา สุเทวา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941022 นางสาว                   รุงทิพย   ทวงที                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941023 นาย                      อนุชิต วงคณิต                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941025 นางสาว                   สุมินตรา ละนาม                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941027 นาย                      ชัยมงคล ศรีดา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109411 5810941030 นางสาว                   นันทนา ปยะวงษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941032 นางสาว                   อรุณกมล ต.ประดิษฐ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941039 นางสาว                   โยทกา ทวีเกิด                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941043 นางสาว                   อริศรา ผกาแดง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941044 นางสาว                   เปรมฤดี หมื่นสีพรม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941048 นางสาว                   กนกวรรณ ดีสนิท                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941049 นางสาว                   สุทธิดา จันทสุข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941050 นางสาว                   ปรารถนา เรียนพงศชัย                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941051 นางสาว                   กล่ินขจร บุญเชิญ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941052 นางสาว                   เบญจมาศ ทาเงิน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941053 นางสาว                   สุรีรัตน มัคนา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941054 นางสาว                   หนูทิพย นันทะพันธ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941056 นางสาว                   อัญชนา วงศคง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941059 นางสาว                   ยุวรินทร หลงชิน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941060 นางสาว                   สุภาพร หัสคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109412 5810941061 นางสาว                   ธัญญลักษณ ใยขันธ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941062 นางสาว                   เพ็ญประภา รุงหิรัญ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941063 นางสาว                   เจนจิรา ทาศิริ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941064 นางสาว                   ศิริรัตน ศรจิตร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941065 นางสาว                   ชุติกาญจน ตรีแกว                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941066 นางสาว                   พัชนิดา ดวงคํานอย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941068 นางสาว                   จรัญญา แสวงวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941069 นาย                      ธีรภัทร นวลศิริ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941076 นาย                      ชิษณุพงศ พลสมบัติ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941078 นางสาว                   ภรณทิพย คําภา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941079 นางสาว                   ปนสุธา จารัตน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941080 นางสาว                   ขวัญณิภา เสียงออน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941083 นางสาว                   ประทุมรัตน เบ็ญมาศ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941084 นางสาว                   รินรดา อยูคง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941086 นางสาว                   อรทัย  ขาวสะอาด                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941088 นางสาว                   กานตติมา สมโภชน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109413 5810941090 นางสาว                   ศศิวิมล ปสสาสุ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109971 5810997003 นาย                      สถิตย เพ็ชรโยยิ่ง                      3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58109971 5810997009 นาย                      ชัยวัฒน บุญออน                         3 สัปดาห  
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149003 นางสาว                   ปภาวี ศรีดาพรหม                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149005 นางสาว                   นิรนุช ไชยนา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149008 นางสาว                   ณัฐกานต ดวงแกว                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149009 นางสาว                   อรอนงค วิจิตร                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149011 นางสาว                   ฐิติวรดา เจริญยิ่ง                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149012 นางสาว                   วลัยพร สมนึก                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149013 นาย                      สมเกียรติ จันดี                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149014 นางสาว                   รัตนา บุตรเลิศ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149015 นาย                      นายณปภัช   เหลาสี                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149016 นางสาว                   รตนพร กลวยนิจ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149017 นางสาว                   สุรัตนติกาญน อนุสนธ                  3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149018 นางสาว                   ศิริลักษณ สังกา                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149019 นางสาว                   ณภัชชา สารบุญ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149021 นาย                      ชาญวิทย สายเมฆ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149023 นางสาว                   วาสิตา ชื่นจําปา                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149026 นางสาว                   จุฑามาศ โคสารคุณ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149029 นางสาว                   นิติพร พิมพทอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149030 นางสาว                   ภานุมาส ปดถา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149031 นางสาว                   ณัฐณิชา สุดไชย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111491 5811149032 นางสาว                   ทัศไนย ยอดสงา                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149034 นางสาว                   เปรมอนันต มะโนชัยกุลศิริ               3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149035 นางสาว                   กชกร ทองสุ                              3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149037 นาย                      ธนากร มูลเหล็ก                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149038 นางสาว                   นภาพร พระชนะสงคราม                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149039 นางสาว                   มณีรัตน นวนแสง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149041 นางสาว                   วราภรณ ก่ิมเกล้ียง                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149045 นาย                      กชกร เวียงคํา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149046 นาย                      เจนณรงค แสงตะวัน                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149047 นางสาว                   กนกวรรณ คําศรี                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149048 นาย                      นพณัฐ เบาทอง                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149052 นางสาว                   ผกามาศ  ทองชั่ง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149053 นางสาว                   ภัชรา ชมบูรณ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149054 นาย                      ฉันทวัฒน ทานะมัย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149055 นางสาว                   นภาลัย วิถี                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149056 นางสาว                   สุกัญญา คุณนา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149057 นางสาว                   ธิดารัตน จิตสําราญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149058 นาย                      สิริชัย ศรีชัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149059 นางสาว                   สุนิษา  สีวะเสาร                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111492 5811149062 นางสาว                   ภัทราลักษณ  เดชชัย                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149063 นางสาว                   พิชยา จันทํา                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149066 นางสาว                   นันทิยา วันคํา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149067 นางสาว                   ธัญญารัตน จันทรโคตร                    3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149069 นางสาว                   ศศิประภา  สมชัย                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149070 นางสาว                   วัชรินทร มิสละ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149072 นาย                      สิทธิพงษ มณีวรรณ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149074 นางสาว                   สุธิดา สวายประโคน                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149076 นางสาว                   อวัชฎา เหมือนทอง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149078 นางสาว                   ณัฎฐวรรณ รอดเจริญ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149079 นางสาว                   สุภาวิมล วองไว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149080 นางสาว                   ณิชากร สุดไชย                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149081 นาย                      ณัฐกร  มาละนัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149082 นางสาว                   เสาวนีย ศรีเหน่ียง                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149084 นางสาว                   โชติกานต แทนทอง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149091 นางสาว                   อุบลวรรณ พันธวิไล                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58111493 5811149092 นาย                      สมยงค เชื้อพันธ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132061 5813206014 นางสาว                   กฤตยา ธานี                              3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132061 5813206016 นางสาว                   กฤษณา โพธิ์คํา                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132061 5813206023 นางสาว                   ศิริพร ภัยวงษ                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132061 5813206024 นางสาว                   จิราพร ศรีเรือน                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132061 5813206047 นางสาว                   ปาลิตา พิลาม                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132061 5813206056 นางสาว                   นิภาพร ผาผล                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132061 5813206057 นางสาว                   วราภรณ ประทุมวงค                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132062 5813206086 นางสาว                   กาญจนรัตน กอนทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132062 5813206105 นางสาว                   ปวีณา ไพศรี                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58132062 5813206106 นางสาว                   พัชรินทร เตียกประโคน                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765001 นางสาว                   พัชรี พันธแกน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765002 นางสาว                   ธัญลักษณ การสมทบ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765003 นางสาว                   กมลรัต พิทักษ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765005 นางสาว                   มุกดา นรากูล                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765007 นางสาว                   กนกพร อุปมัย                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765010 นางสาว                   บัณฑิตา พลเมือง                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765012 นาย                      ฤทธิชัย  เเกวละมุล                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765013 นางสาว                   รัตนาวดี สีทับทิม                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765014 นางสาว                   กัญญารัตน ยิ้มสมบุญ                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765015 นางสาว                   อรญา บุรกรณ                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765016 นางสาว                   เสาวลักษณ คําแพง                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765017 นางสาว                   พัชรพร เมืองจันทร                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765022 นางสาว                   สิริรัตน บุญสะอาด                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765023 นางสาว                   สุรัชนก ไกแกว                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765024 นางสาว                   กนกวรรณ พันธชาติ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765027 นางสาว                   ธัญญา ธีระศรานนท                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765028 นางสาว                   พรพิมล คะสุวรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137651 5813765029 นางสาว                   วรรณภา ภูมิลักษณ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765032 นางสาว                   นัทภรณ จันทิมาลย                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765033 นางสาว                   รสสุคนธ นามวงษ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765034 นางสาว                   สุธิดา เดชสันเทียะ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765035 นางสาว                   ปรีชญา อริพงศ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765036 นางสาว                   มาริษา ดวงคําดี                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765037 นางสาว                   สุดารัตน โคนาบาล                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765038 นางสาว                   สโรชา วงศนิล                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765039 นางสาว                   ยุวกร ไชยโคตร                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765040 นางสาว                   เนตรติยากร อัยพงษ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765041 นางสาว                   พรรณทิพา บุตรวงษ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765043 นางสาว                   วชิราภรณ ศรีลาชัย                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765044 นางสาว                   ปานตะวัน บรรเทิงสุข                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765046 นาย                      ชัยวัฒน แหวนเงิน                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765048 นางสาว                   วราภรณ ไชยสนาม                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765049 นางสาว                   วาสนา พิลาทอน                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765050 นางสาว                   วราภรณ อารีรมย                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765051 นางสาว                   อาทิตยา กรีสวาสด์ิ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765053 นางสาว                   ปาณิศรา กลมประโคน                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765057 นางสาว                   พลอยจีลิน สาลี                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                             58137652 5813765060 นางสาว                   ภานุมาศ สมจันทร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            56120013 5612001309 นาย                      ชาญณรงค ไชยสาร                         1 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            56120014 5612001415 นางสาว                   สุภิญญา วิทา                            1 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            56120014 5612001448 นาย                      อภิสิทธิ์ กะตะศิลา                      1 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023104 นางสาว                   ชุติมา ปูพบุญ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023105 นางสาว                   ปทิตตา พรหมศรี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023106 นางสาว                   รุจิรา กายชาติ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023107 นางสาว                   สมฤทัย ศรีระบาย                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023108 นาย                      ณัฐดิษฐ กีรติชัยพงศ                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023113 นาย                      มธิวา พรมประสิทธิ์                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023119 นางสาว                   สุกัญญาพร บุญราช                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023121 นาย                      สุรศักด์ิ ธงศรี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023126 นางสาว                   สุกัญญา โปรงจิตร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023127 นางสาว                   สุภลักษณ จินดาวงค                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023128 นาย                      เกียรติศักด์ิ เทียมทอง                  3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023133 นางสาว                   สุวนันท บังคม                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023134 นางสาว                   ศรีสุดา งามสงา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023137 นางสาว                   มุกดา วิชา                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023141 นาย                      เจษฎากรณ จันครา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023142 นางสาว                   สุชาดา ศรีมงคล                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023147 นาย                      ปวีณวัชร วัชรกุลเศรษฐ                 3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023149 นางสาว                   ณัฐศิมา    อุนพันธ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120231 5712023151 นางสาว                   สุนิสา  สีเชียงหา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023201 นางสาว                   พัชราภรณ หนุนวงศ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023203 นาย                      พงษเพชร แกวกลา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023204 นาย                      สรายุทธ นามาก                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023208 นาย                      นันธวัฒน บุญสง                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023212 นาย                      สมชัย แถวพันธ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023214 นางสาว                   ธิดารัตน พาหา                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023216 นาย                      นิติกร ออนคําสี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023217 นางสาว                   วรรณภา ศรีสุดโท                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023218 นางสาว                   ลัดดา ภูรินทร                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023219 นาย                      วิทวัส กระมล                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023224 นางสาว                   วิภาดา จันทรหอม                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023226 นาย                      ณัฐพล คําหอม                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023227 นาย                      ธีรศักด์ิ หอคํา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023228 นางสาว                   ศิรินันทร พรมลา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023229 นางสาว                   สุกัญญา   คงทน                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023230 นาย                      วรวุฒิ คําศรี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023234 นาย                      ศตวรรษ  ประคอง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023236 นางสาว                   อัญญารัตน กอนทอง                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ยุพิน ประทุมมี                                                                                 1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            57120232 5712023237 นางสาว                   จุฑารัตน ดอกโศก                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271005 นาย                      จิโรจ  คํามานิธิโชติ                     3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271006 นางสาว                   สุพัตรา พิวิโส                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271015 นาย                      พีรวัฒน ประจิตร                        3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271018 นาย                      อิสระ  อุนจันทร                       3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271019 นางสาว                   รวิสรา ชนะขันธ                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271020 นาย                      อภิวัฒน เขียวชัยภูมิ                   3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271022 นางสาว                   สายธาร บุทธนา                           3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271023 นางสาว                   ศุภาลักษณ ถนอม                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271024 นาย                      สุทธิชัย รัศมี                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271025 นาย                      อานนท เสาเวียง                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271028 นาย                      ฤทธิไกร หมายกลาง                        3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 พรเทพ เจิมขุนทด                                   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                                                            58162711 5816271029 นางสาว                   นันทิยา  เพชรินทร                      3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                54127033 5412703332 นาย                      ฟาภูเหมันต จันพิลา                    1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                55125011 5512501116 นาย                      นฤพล อภัยศิลา                           1 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                55129021 5512902111 นาย                      ธีระวัฒน รําจวน                         1 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                55227031 5522703141 นาย                      จตุรงค สิงหฬ                           1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619001 นางสาว                   สายตะวัน  พิมพชัย                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619002 นางสาว                   วิชุดา ตริตรองรัมย                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619005 นาย                      ธีรภพ แสงใสแกว                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619006 นาย                      สมพงษ กมลสินธุ                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619007 นางสาว                   สุภาพร ออนเกษ                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619009 นางสาว                   สุดาวรรณ เหลียมลุน                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619010 นางสาว                   สุนันทา ดาบุตร                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619011 นางสาว                   กรวรรณ เห็มออน                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619013 นาย                      เทพบุตร เทวา                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619014 นางสาว                   วารุณี หงษอาจ                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619015 นางสาว                   ศิริพร หงษทอง                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619016 นาย                      ณัฐสิทธิ์ ทวีพันธ                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619017 นางสาว                   สุทธิดา สุนันท                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619018 นางสาว                   สุนันท ชัยภักดี                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619020 นางสาว                   พิชญา เขียวจา                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619021 นางสาว                   เจนจิรา ใหมแกว                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619022 นางสาว                   สมฤดี ประยงคหอม                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619023 นางสาว                   จิดาภา บุญชู                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619024 นางสาว                   ปยธิดา พิกุลศรี                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619025 นาย                      ศุภศร ทรงงาม                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619026 นางสาว                   ทัศนาวลัย  คําแสน                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619028 นางสาว                   กัญยาณี  บูญเชิญ                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619029 นางสาว                   สุดาพร สายลุน                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619031 นางสาว                   พิทยารัตน เพ็ชรรินทร                  3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619032 นางสาว                   ณัฐชา ทรงหอม                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619033 นาย                      ชาญชัย วงคสุวรรณ                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619035 นางสาว                   จินตหรา พงษออน                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619036 นางสาว                   พิจิตรา ธัญญารักษ                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619037 นาย                      กิตติภูมิ แกวสมุทร                    3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619038 นาย                      ธนากร สิงหหราย                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619039 นาย                      พิพิธ กองเงิน                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619040 นางสาว                   นารีรัตน ลีลา                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619041 นางสาว                   พัทธมน ใจดี                             3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619042 นางสาว                   กิตติยาภรณ ชะรัมย                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619044 นาย                      อธิวัฒน แพงพนม                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58106191 5810619045 นาย                      รักติบูล  ศรีหาจักร                    3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758006 นางสาว                   ธนพร ผาคํา                               3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758009 นางสาว                   กองคํา นามปญญา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758014 นางสาว                   วัลภา ชินรัก                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758016 นางสาว                   สุปราณี พรมรินทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758018 นางสาว                   กาญจนา บุญเลิศ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758019 นางสาว                   สุภาวดี  คําเหลือ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758020 นางสาว                   อรอนงค บรรลัง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758021 นางสาว                   กัลยสุดา วงศมณี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758024 นาย                      เอกบดินษ สิทธิโท                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758027 นางสาว                   รุงทิวา พลนํา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758029 นางสาว                   ศรัณยพร  สีนิกรณ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758031 นาย                      นราวิชญ อ่ิมเต็ม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758035 นางสาว                   เบญจวรรณ สนิท                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758037 นางสาว                   ศิรินภา  เพ็งแจม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758041 นางสาว                   สุทธิดา สาบุตร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758044 นางสาว                   พรนภา   โพธิ์ศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758045 นางสาว                   ภัทรนันท ศรชัย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758050 นางสาว                   บุษยามาศ สิงหทอง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758053 นางสาว                   วิจิตรา  แกวกลม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107581 5810758056 นางสาว                   พิมพพิไลวรรณ  คํามี                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758061 นางสาว                   สรอยสุนีย กลาเกิด                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758065 นางสาว                   อติธิดา ทรงทรัพย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758072 นางสาว                   ประภาสิริ รัตนวรรณ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758080 นาย                      ณัฐพล กอมกรแกว                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758084 นางสาว                   พรพิมล ละดาดก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758085 นางสาว                   ภัณฑิลา สมพร                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758086 นางสาว                   ศุภิสรา สิทโท                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758087 นางสาว                   ฉัตรวรีย มะลิยา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758091 นาย                      พัชรนนท นามวิชา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758094 นางสาว                   ศิริญาพร พวงบุบผา                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758099 นางสาว                   วิลาวัลย เนานวน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107582 5810758106 นางสาว                   ปลายฝน สรอยจิตร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758115 นางสาว                   ธัญญารัตน บุญปลูก                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758121 นางสาว                   สิรินนท คมไส                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758122 นางสาว                   ชลดา จันทรดํา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758126 นางสาว                   ศศิธร สีแดด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758132 นางสาว                   คนึงนิจ ดีใจ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758140 นางสาว                   กนกวิภา ใจดี                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758150 นางสาว                   ปรียานุช สัจจะบาล                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758158 นางสาว                   บุศรินทร  ศรีเลิศ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758160 นางสาว                   กชนัช  ศรีไสย                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758161 นางสาว                   พัชรี  สีสดดี                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58107583 5810758162 นางสาว                   นํ้าฝน  ธรรมรส                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965001 นางสาว                   กิตติยากรณ จูมจันทร                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965003 นางสาว                   สิริ ดวงมาลา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965005 นางสาว                   ศลิษา สารรภาพ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965010 นางสาว                   อรปรียา เทพชื่น                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965011 นางสาว                   จิราพร จอมเกาะ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965012 นางสาว                   รุจิราภรณ ออนรัตน                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965013 นาย                      พีร สามศรี                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965014 นางสาว                   ศศิธร วรโพด                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965016 นางสาว                   กชกร ผลวิสุทธิ์                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965017 นางสาว                   เมธาวดี    ตินโนรส                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58109651 5810965020 นางสาว                   สุทธิดา  โนนสังข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206001 นางสาว                   สุพรรษา เกียรติชูสกุล                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206002 นางสาว                   ปุณณภา คําพินิจกุลเดช                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206004 นางสาว                   สุกัญญา แกวใสย                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206005 นางสาว                   นฤมล แตงออน                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206006 นางสาว                   ธิดารัตน กุจะพันธ                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206007 นางสาว                   มนฑกานต อนโสดา                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206008 นางสาว                   สุธิดา บรรพชาติ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206010 นางสาว                   ชนิฎา จรเด็จ                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206014 นางสาว                   กฤตยา ธานี                              3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206016 นางสาว                   กฤษณา โพธิ์คํา                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206018 นางสาว                   วรัญญาสิริ ธนิยะจิตรานนท               3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206019 นางสาว                   สุภาวรรณ หงษจันทร                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206021 นาย                      ทรงเกียรติ ออนจิตร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206022 นางสาว                   พนิดา โคตมา                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206023 นางสาว                   ศิริพร ภัยวงษ                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206024 นางสาว                   จิราพร ศรีเรือน                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206025 นางสาว                   อรุณี เทวราช                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206031 นางสาว                   ทิพยภาวรรณ ทันที                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206034 นางสาว                   สรณสิริ   ดาบุตร                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206036 นางสาว                   สวรรยา ศินารักษ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206038 นางสาว                   อุไรวรรณ วงคดี                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206039 นางสาว                   สุดารัตน   ถมคํา                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206040 นางสาว                   ภัณฑิรา พาหา                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206042 นางสาว                   หน่ึงฤทัย  ฝากทอง                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206043 นางสาว                   จุฑามาศ เน้ือทอง                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206045 นางสาว                   เบญญารัตน รสหอม                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206046 นางสาว                   อรชร สิทโท                              3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206047 นางสาว                   ปาลิตา พิลาม                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206049 นางสาว                   ปนัสยา โปยทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206050 นางสาว                   จิระวดี สายสิน                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206051 นางสาว                   ปนัทฐา พันธจันทร                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206053 นางสาว                   ลักษมี สันโสภา                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206054 นางสาว                   เจนจิรา พุฒพันธ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206056 นางสาว                   นิภาพร ผาผล                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206057 นางสาว                   วราภรณ ประทุมวงค                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206059 นางสาว                   กมลรัตน ศรีประเสริฐ                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206060 นางสาว                   วิภาพร   ไชยพันธ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206062 นางสาว                   สิริลักษณ หลักบุญ                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206063 นางสาว                   ศิรประภา ดอนเหลือม                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132061 5813206065 นางสาว                   สุธาทิพย ศรีลาชัย                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206066 นางสาว                   ณัฐทิตา ศรีโพนดวน                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206068 นาย                      สมชาย ศุภดล                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206069 นางสาว                   ณัฐสิมา   เกษอินทร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206071 นางสาว                   ปรียาภัทร สานิสี                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206072 นางสาว                   เสาวลักษณ ธรรมนิยม                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206073 นางสาว                   จิราพร   บุญสง                         3 สัปดาห  
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206074 นางสาว                   อารีรัตน  สิงหหามแห                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206075 นางสาว                   กตัญชลี สุระเสน                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206080 นาย                      ทศพร วงคเศษ                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206082 นางสาว                   กรานตฤดีมาศ จังอินทร                  3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206083 นางสาว                   ธันยธร พรมรัตน                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206084 นางสาว                   กาญจนาภรณ โทแกว                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206085 นางสาว                   วนิดา พรมมา                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206086 นางสาว                   กาญจนรัตน กอนทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206087 นางสาว                   ชนิกานต อสิพงษ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206088 นางสาว                   สุรีฉาย อสิพงษ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206089 นางสาว                   กัญญาภัค สุกใส                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206091 นางสาว                   บัวจันทร กุลบุตรดี                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206100 นางสาว                   จาริสตรา คําผุย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206102 นางสาว                   กนกนภา สมเพ็ชร                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206104 นางสาว                   ภารดี คิดไว                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206105 นางสาว                   ปวีณา ไพศรี                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206106 นางสาว                   พัชรินทร เตียกประโคน                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206107 นางสาว                   อินธิราภรณ บํารุง                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206108 นาย                      นายสุริยา ปองเขตต                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206109 นางสาว                   ศกุนี เมืองแพน                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206110 นางสาว                   ภัทรียา คําโกน                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206115 นางสาว                   ขนิษฐา ดาบดวน                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206117 นางสาว                   ธิดา   อุดมเดช                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206118 นางสาว                   นิษฐา ใจนวน                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58132062 5813206125 นางสาว                   ศิริพร  กองแกว                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58232061 5823206002 นาย                      อภินันท  รงแสง                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58232061 5823206003 นางสาว                   กิติยาพร  อาจอินทร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58232061 5823206005 นางสาว                   เพียงนภา  นิลวรรณาภา                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58232061 5823206012 นางสาว                   ยุวพา  ปราบภัย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58232061 5823206013 นางสาว                   วนิดา  สมศรี                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58232061 5823206017 นาง                      นงเยาว  หาระสาย                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                58232061 5823206020 นางสาว                   บุญญาพร  ประมวล                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59128661 5912866178 นาย                      วงศพัทธ ไชยปญญา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877101 นาย                      กรวรวี  ธาตุระหัน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877103 นาย                      พัฒนะ  ชางดี                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877104 นาง                      ชุติมา  ชราศรี                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877105 นางสาว                   ลัดดาวัลย  ศรีวงษ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877106 นางสาว                   ลันณา  แสงเพ็ง                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877109 นางสาว                   ณัฐธิดา  ทาไธสง                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877110 นางสาว                   อารีรัตน  โอชารส                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877112 นาย                      ประกาศิต  แขมคํา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธรงวิทย ทองเสี่ยน                                ครุศาสตร                                    1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                                59228771 5922877113 นาย                      เกรียงไกร รมโพธิ์                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               55223611 5522361129 นางสาว                   การะเกด รัตนพันธ                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208001 นางสาว                   วรรณพร  อินทรพิมพ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208002 นาย                      คัมภีร  แกวศรีนนท                    3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208003 นางสาว                   รุงทิพย  วงศประเทศ                   3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208004 นางสาว                   ลดาวัลย  พรมโสภา                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208005 นางสาว                   โสรยา  สุดา                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208007 นางสาว                   สุวรรณ  บุญยอ                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208009 นาย                      อาทิตย  สูสุข                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208010 นาย                      สุริยา  บุญมา                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208012 นาย                      วัชรินทร  สิมณี                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208015 นางสาว                   เยาวลักษณ  หลักบุญ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208017 นาย                      อนุรักษ  แกวสาย                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208019 นาย                      ปยวัช  ดาวเรือง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208021 นาย                      ขวัญชัย  บุญเสนอ                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208023 นางสาว                   อนันตพร  ดอนภิรมย                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208026 นางสาว                   พัชชา  โพธิ์ชัยโถ                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208027 นางสาว                   อภิชญา  ศรีพูล                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208028 นาง                      ยุพาภรณ  จุลพล                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208030 นางสาว                   ชุติพร  โพธิ์คํา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 Sut Sorin                                         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                               58202081 5820208033 นาย                      ปติพงษ  ติละบาล                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง                           1 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758005 นางสาว                   อรญา  รัตนพันธ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758006 นางสาว                   ธนพร ผาคํา                               3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758009 นางสาว                   กองคํา นามปญญา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758014 นางสาว                   วัลภา ชินรัก                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758016 นางสาว                   สุปราณี พรมรินทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758018 นางสาว                   กาญจนา บุญเลิศ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758019 นางสาว                   สุภาวดี  คําเหลือ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758020 นางสาว                   อรอนงค บรรลัง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758021 นางสาว                   กัลยสุดา วงศมณี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758024 นาย                      เอกบดินษ สิทธิโท                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758027 นางสาว                   รุงทิวา พลนํา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758029 นางสาว                   ศรัณยพร  สีนิกรณ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758031 นาย                      นราวิชญ อ่ิมเต็ม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758033 นางสาว                   เบญจทิพย ศรีบุญโฮม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758035 นางสาว                   เบญจวรรณ สนิท                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758037 นางสาว                   ศิรินภา  เพ็งแจม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758041 นางสาว                   สุทธิดา สาบุตร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758044 นางสาว                   พรนภา   โพธิ์ศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758045 นางสาว                   ภัทรนันท ศรชัย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758049 นางสาว                   สุชาวลี โพธิ์ศิริ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758050 นางสาว                   บุษยามาศ สิงหทอง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758053 นางสาว                   วิจิตรา  แกวกลม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107581 5810758056 นางสาว                   พิมพพิไลวรรณ  คํามี                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758060 นาย                      อนุชา นะวะทิตย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758061 นางสาว                   สรอยสุนีย กลาเกิด                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758065 นางสาว                   อติธิดา ทรงทรัพย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758069 นางสาว                   นลิณี อ่ิมอวน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758070 นาย                      ณัทศรัณย แสงรัตนพงษ                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758072 นางสาว                   ประภาสิริ รัตนวรรณ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758074 นางสาว                   สุภัทรา มาโนชญจิต                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758075 นางสาว                   พิชชญา แกวฤทธิ์                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758076 นางสาว                   กาญจนา จุลพันธ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758078 นางสาว                   ทองวาน สมอ                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758080 นาย                      ณัฐพล กอมกรแกว                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758083 นางสาว                   กนกพร จันทรวิวัฒนากูล                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758084 นางสาว                   พรพิมล ละดาดก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758085 นางสาว                   ภัณฑิลา สมพร                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758086 นางสาว                   ศุภิสรา สิทโท                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758087 นางสาว                   ฉัตรวรีย มะลิยา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758088 นางสาว                   จิราวรรณ บุญหลา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758089 นาย                      วรกาญน แกววิเศษ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758090 นางสาว                   ขนิษฐา จําปาทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758091 นาย                      พัชรนนท นามวิชา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758094 นางสาว                   ศิริญาพร พวงบุบผา                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758095 นาย                      จารุกิตต์ิ สะอาด                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758096 นาย                      ธวัชชัย พาจันทึก                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758099 นางสาว                   วิลาวัลย เนานวน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758101 นางสาว                   สินิทธา ทองบาง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107582 5810758106 นางสาว                   ปลายฝน สรอยจิตร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758108 นางสาว                   ผกาวดี ผลบุญ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758109 นางสาว                   บุษบา ไกแกว                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758110 นางสาว                   ศิริพร ศรีบัวบาน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758113 นางสาว                   ภัทรสุดา บุญเจริญ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758114 นางสาว                   พรนภา สินสวาง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758115 นางสาว                   ธัญญารัตน บุญปลูก                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758121 นางสาว                   สิรินนท คมไส                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758122 นางสาว                   ชลดา จันทรดํา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758124 นางสาว                   นุชราภรณ สีหะดม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758126 นางสาว                   ศศิธร สีแดด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758128 นางสาว                   อรดี ไชยศรีษะ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758129 นางสาว                   ภัคจิรา ศรีไสย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758132 นางสาว                   คนึงนิจ ดีใจ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758140 นางสาว                   กนกวิภา ใจดี                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758141 นางสาว                   ศิริรัตน จันทัน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758143 นางสาว                   มาลัยพร ฉันทะโส                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758145 นาย                      สัญชัย  งอมสงัด                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758146 นางสาว                   ศุภดา จํามี                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758150 นางสาว                   ปรียานุช สัจจะบาล                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758157 นางสาว                   อภิญญา  ครองใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758158 นางสาว                   บุศรินทร  ศรีเลิศ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758159 นางสาว                   สุภาวดี  ศรีหจันทร                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758160 นางสาว                   กชนัช  ศรีไสย                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758161 นางสาว                   พัชรี  สีสดดี                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58107583 5810758162 นางสาว                   นํ้าฝน  ธรรมรส                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886002 นาย                      จิตรภาณุ  โสดามุข                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886004 นาย                      กรกฎ รวมจิตร                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886007 นาย                      ไชยพร สิทธิพันธ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886008 นาย                      ชานนท เชื้อมอญ                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886009 นางสาว                   อาริตา แซล้ิม                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886012 นางสาว                   พรทิพย ธรรมนิยม                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886014 นาย                      รัฐวิวัฒน พันธไผ                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886016 นาย                      สุรชัย   ไชยโคตร                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886017 นาย                      ศุภวิชญ การรัมย                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886018 นาย                      ธนาวุธ หมื่นไกร                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886019 นาย                      สุชาติ เต็มศรี                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886021 นาย                      เจริญศักด์ิ แพงอก                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886023 นางสาว                   สุนิตา ระวังชนม                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886026 นาย                      วิรัตน วาไชยะ                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886028 นาย                      ธนานุวัฒน พงษวิเศษ                    3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886029 นาย                      จักรพงศ บุตรพรหม                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886030 นางสาว                   มัณฑนา คิดไว                            3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886032 นาย                      เจษฎา ในทอง                             3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58108861 5810886033 นาย                      มาฆะ ถมทองทวี                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58112251 5811225002 นาย                      อนุวัฒน คงชวย                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58112251 5811225010 นางสาว                   ศิรินภา สาระพงษ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58112251 5811225014 นาย                      เจตนสฤษฏิ์ สิทธิศร                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58112251 5811225017 นาย                      พงศกร  ภูมาพันธ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58114231 5811423004 นาย                      สมเกียรติ นวลสาร                        3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58114231 5811423006 นาย                      ธวัชชัย ขวานทอง                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58114231 5811423008 นาย                      กองเกียรติ  คันทะศรี                   3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58121191 5812119001 นาย                      วรวุฒิ โคตะมา                           3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58121191 5812119003 นาย                      ศุภชัย  นาครินทร                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58121191 5812119004 นาย                      วิษณุ สมร                               3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58121191 5812119005 นาย                      ณัฐกิฐ สิทธิพันธ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58121191 5812119012 นาย                      ณรงค  วรรณโย                           3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58221191 5822119004 นาย                      สนธยา  สุขปรีชา                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58221191 5822119005 นาย                      อภิชัย  วิลัยเลิศ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58221191 5822119007 นางสาว                   ประภากร  เจริญอาจ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58221191 5822119008 นาย                      อรรถสิทธิ์  ฉัตรทันต                   3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58221191 5822119011 นาย                      นิรวิทธ  จิตรเปรมวณิชย               3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58221191 5822119013 นาย                      ไตรภพ  พันธุชาติ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58221191 5822119019 นาย                      ณัฐวุฒิ  บุญพอ                          3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ   วรรณทวี                       1 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                55125012 5512501223 นาย                      ธนศิลป ปาละทา                          1 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                55125013 5512501309 นาย                      อภิชาติ ใสกระจาง                       1 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง                           1 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083101 นางสาว                   ศศิณา  แดงเจริญ                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083104 นาย                      ธนวัฒน สายสงค                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083104 นาย                      ธนวัฒน สายสงค                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083106 นางสาว                   อุมาพร ยอดสิงห                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083107 นาย                      ธีรวัต บัวบาล                           3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083108 นางสาว                   ปฐมาวดี บุตะเคียน                       3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083109 นางสาว                   ปฏิมากรณ นามปญญา                      3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083110 นางสาว                   ชลากร พละราษฎร                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083111 นาย                      กฤษฎาพงษ สุวะ                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083112 นางสาว                   ณภัทรวรัณย  สายแกว                    3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083115 นาย                      ปารมี  มาตยคํา                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083118 นางสาว                   มนพกานต  คําเหลือ                       3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59100831 5910083122 นางสาว                   ทิพยภาดา  กันยาโพธิ์                   3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095101 นาย                      อนุชา พรมดี                             3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095102 นางสาว                   นริสา แกวเหลา                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095103 นาย                      สุระชัย พวงจําปา                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095105 นางสาว                   อภิลักษณ โพธิ์ศรี                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095106 นาย                      ปรมินทร หวยจันทร                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095107 นาย                      สหโชค โพนปลัด                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095110 นางสาว                   สุภาพร พิลัย                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095111 นาย                      ยศพร แกวพวง                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095112 นาย                      อนุชา หมื่นสุข                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095113 นาย                      สิทธิโชค วิมาร                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095114 นางสาว                   ร งทอง เกษอินทรษา                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095116 นาย                      วุฒิชัย แกนคํา                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095117 นาย                      ธนพล ศรีรักษา                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104 ความจริงของชีวิต                                                                59100951 5910095118 นางสาว                   วิไลพร  พวงเสียง                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106101 นางสาว                   มณฑธิดา สงพิมพ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106103 นางสาว                   อิสริยาภรณ โคตรมนตรี                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106105 นางสาว                   จิรติกาญ พวงวงศ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106106 นางสาว                   ชุดา  โสดทิพย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106107 นางสาว                   ปริญญา ขึมสันเทียะ                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106109 นางสาว                   สุภาพร ถ้ําทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106110 นางสาว                   ดรุณี อินสุวรรณ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106113 นางสาว                   ปทุมวดี นิลทัย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106114 นางสาว                   สุวิกานต แกวบริบัตร                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106115 นางสาว                   กนกอร นวลมณีย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106116 นางสาว                   นิตยา บัวเชย                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106117 นางสาว                   สุวนันท แกวละมุล                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106118 นางสาว                   ศิรินยา เนียนแนบ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106119 นางสาว                   พรจิตร อวนแพง                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106120 นางสาว                   ฐิติมา สมพงษ                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106121 นาย                      อทิการ สุขภาค                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106122 นางสาว                   สมฤดี แสนทวีสุข                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106123 นางสาว                   เกษศิริ นงคสันเทียะ                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106124 นางสาว                   นันทิชา อรทัย                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106126 นางสาว                   โชติมณี แทนศรีลา                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106127 นาย                      ฉัตรชัย กล่ินจันทร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106128 นางสาว                   กานตติมา ใสศรีจันทร                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106129 นางสาว                   สุภรัตน มะโนชาติ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106130 นางสาว                   ลักษิกา ตาชั่ง                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106131 นางสาว                   ขนิษฐา สังวัง                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106132 นางสาว                   สุดาทิพย โพธิบุตร                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106133 นางสาว                   อาธิยา ขันติวงค                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106134 นางสาว                   เวลลินี จักสาร                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106135 นางสาว                   สุวิภาชิณี เหลียวสูง                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106136 นางสาว                   จินดารัตน ปรางคศิริ                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106137 นางสาว                   อังคณา ธนะศรี                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106139 นางสาว                   สุรัญญา แกวคํา                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106141 นางสาว                   ขนิษฐา ลําดวน                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106142 นางสาว                   ศศินภา รัตนพันธ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106143 นางสาว                   ธัญญารัตน บุตทองทิม                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106144 นางสาว                   เดือน พลอาจ                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106145 นางสาว                   ภัทรวดี ใจศรี                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106146 นางสาว                   ชรัณรัตน วิลาศรัตนโยธิน                3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106147 นางสาว                   ปนัดดา เหล็กดี                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106148 นางสาว                   จารุวรรณ จุยพงษ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106149 นาย                      จักรพันธ  จันทะสิทธิ์                  3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101061 5910106150 นางสาว                   ณัฐริยา วันทา                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106202 นางสาว                   มะลิวัลย อินตะพันธุ                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106203 นางสาว                   ประทุมวรรณ ไชยเทพ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106205 นางสาว                   ฐานมาศ ปองออย                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106206 นาย                      ปยวัฒน ทองปญญา                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106207 นางสาว                   สุภาพร วันทิสุทธิ์                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106208 นางสาว                   ทิวากรณ ทองชุบ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106210 นางสาว                   จิตรลัดดา มีผล                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106212 นางสาว                   จุฑามาศ  แซพัว                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106216 นางสาว                   สุภาพร  สารชาติ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106221 นางสาว                   กันติชา อางคําหงษ                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106222 นางสาว                   ปรียาภรณ อําพร                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106223 นางสาว                   สุกัญญา มังคละพลัง                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106224 นางสาว                   ภัทราพร  ศรีโท                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106225 นางสาว                   นิพาดา  จักรเทพวงค                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106226 นางสาว                   ชลิตา  เทศราช                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106227 นางสาว                   อัมพร  เภาแกว                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106229 นางสาว                   สุกัญญา  กุดประทาย                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106230 นางสาว                   ภูริดา  วุฒิยา                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106231 นางสาว                   อัญธิกา  อสิพงษ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106232 นางสาว                   อรณิชา  โคษา                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106233 นางสาว                   ธิดารัตน  วิวาสุข                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106234 นางสาว                   อาทิตยา  ยอดแกว                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106236 นางสาว                   ปยนุช  วงคหาญ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106238 นางสาว                   วรรณวิภา  คันทา                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59101062 5910106239 นางสาว                   ละมัย  พะลัน                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59122131 5912213167 นางสาว                   ประกายแกว ทุมแสน                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877103 นางสาว                   ลัดดาวัลย ทิพยพันดุง                  3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877104 นางสาว                   ดวงกมล มาศกุล                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877105 นางสาว                   ธารารัตน พรมลังกา                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877106 นางสาว                   รวิสรา ผิวงาม                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877109 นางสาว                   นิตยา ทอนทองแดง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877110 นาย                      จีรนันท บูรพา                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877112 นางสาว                   อาริศรา พลรักษา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877114 นาย                      วัฒนา ประเทืองไทย                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877116 นางสาว                   สุนิสา อรรคบุตร                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877118 นางสาว                   เบญญา สมดอกแกว                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877119 นางสาว                   บวรลักษณ สะโสดา                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877121 นางสาว                   ทิพวรรณ ศรีเมือง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877122 นาย                      ธวัชชัย ใจศรี                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877123 นาย                      สุรเชษฐ ทุมพัฒน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877124 นางสาว                   พิมพฤดี แสนพิมพ                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877125 นางสาว                   สกาวเดือน จันทรกอน                    3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877126 นางสาว                   จิตรลดา เพ็ชรรินทร                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877127 นางสาว                   ปริมล แกวสวาง                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877128 นาย                      ธเนศพล สารพล                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877129 นาย                      แสงชัย สุภาพ                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877130 นางสาว                   สุธิวรรณ นามจิตร                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877131 นางสาว                   ศศิธร พิมพา                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877132 นางสาว                   อรษา ทุวัน                              3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877134 นาย                      นาย ฉันทวัฒน  ทรจักร                   3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877136 นางสาว                   พิราอร ใจเต็ม                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877143 นาย                      จิรวัฒน หลาวทอง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877144 นางสาว                   รสรินทร อินตะแกว                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877145 นาย                      จรัสรวี ศรีแกว                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877146 นาย                      อภิศักด์ิ สารพล                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877148 นาย                      อําพล วงคนาม                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877149 นาย                      สหรัฐ สวางพื้น                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877151 นางสาว                   สุนี  แกวนารี                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877154 นาย                      สุรนันท  อินทรคํา                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877156 นาย                      ธนากร  อินทะนา                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877157 นางสาว                   กนกวรรณ  ภูมิสถาน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877159 นางสาว                   วนิดา  บุตรสา                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877160 นาย                      จิรวัฒน  กรไกร                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห                                    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128771 5912877163 นางสาว                   สุธิดา  ก่ิงวิชิต                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888101 นาย                      อภิสิทธิ์ พิมพสมาน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888102 นาย                      อัครพงศ บุญตระการ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888105 นางสาว                   ยุดารัตน ศรีสิงห                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888106 นางสาว                   สุดารัตน  คิงคํา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888107 นาย                      สมพร จันทรสาร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888108 นาย                      รัฐพงษ แกวเกิด                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888110 นาย                      อดิศกด์ิ ผองพุฒ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888111 นาย                      กฤตภาส อินทรบุตร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888112 นาย                      อนุชิต ไวมงคุณ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888113 นาย                      จิรวัฒน ประสิทธิ์                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888114 นาย                      ประกาศิต มูลบุรีย                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888116 นาย                      ณัฏฐพันธ  ปญจะทิพรส                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888117 นางสาว                   รัตติกาล อาวะริ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888118 นาย                      จิรเดช คําสี                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888119 นางสาว                   นิตยา  เคนวงษา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888121 นางสาว                   อมรรัตน วันเจริญ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888125 นางสาว                   รพีพร แกววงค                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888127 นาย                      ชาตินันท เทานันท                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888128 นาย                      ปราบปราม แสนจันดี                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888129 นาย                      ปรมัต อุจฉกรรณ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888130 นาย                      สุขวิทย ขันติวงศ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888131 นาย                      ดุสิต มงคลคูณ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888132 นาย                      วชิราวุธ ออนศรี                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888133 นางสาว                   พัชรีภรณ ธรรมเจริญ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888134 นาย                      ดวงประทีป เครื่องจันทร                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888135 นาย                      ภาณุพงศ  ผะกาแดง                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888137 นาย                      กชพงศ วงเวียน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888138 นาย                      อิศรา ธนะศรี                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888140 นาย                      มงคล พันมาตร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888141 นาย                      สราวุธ สอนเกิด                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888143 นาย                      สิริศักด์ิ แกววงษ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888145 นางสาว                   สุกัญญา แกวสา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888146 นาย                      ณัฐวุฒิ ขันเสน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888149 นาย                      ณรงคศักด์ิ  อินธรรม                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888151 นางสาว                   ทิพวรรณ  ปญญาแกว                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888152 นาย                      สรศักด์ิ  ปางสุข                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888153 นางสาว                   นิรชา  สายสุด                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888154 นาย                      กิตติศักด์ิ  มะลิ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888155 นาย                      กมลสิทธ  ไชยศรีษะ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888157 นาย                      ปราโมทย  ภูมี                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888158 นาย                      ชัยวัฒน  พันตัน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128881 5912888160 นาย                      วสันต  มณีวงษ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888201 นาย                      สุรนันท มูฮําหมัด                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888203 นาย                      กฤษณพล ไชยพิมพ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888204 นางสาว                   ฤดี สุพงษ                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888205 นาย                      วัชรินทร บุญรัตน                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888206 นางสาว                   ธาวินี สมประเสริฐ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888207 นางสาว                   วรงครัตน คํานึง                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888208 นาย                      วีระศักด์ิ เพ็งแจม                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888209 นาย                      สันติชน ปดชา                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888210 นาย                      เอกภพ แสงสกุล                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888211 นาย                      ทชา  โตสินธุ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888212 นาย                      เสกสรรค นาพะพล                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888214 นางสาว                   ธัญญลักษ สีนา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888215 นาย                      กิตติคุณ บุตตะวงศ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888217 นาย                      วุฒินันท ขันตี                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888218 นางสาว                   ปภาวดี เสนคราม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888219 นางสาว                   นิตยา วิรุณพันธ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888220 นางสาว                   ธนาภรณ เอ่ียวธนโชติกุล                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888222 นางสาว                   ปณิตา โชติบดินทรวงศ                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888224 นาย                      ณัฐวุฒิ โพธิ์แสน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888226 นาย                      คณพศ พรรษา                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888228 นาย                      ธนพล เทนโสภา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888229 นาย                      อนุมาส สมาน                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888230 นาง                      นันธิดา นาวา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888231 นางสาว                   สุพรรษา ภาชู                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888232 นางสาว                   ตีรณา ตีระพงษ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888233 นางสาว                   ธัญญารัตน วันประดิษฐ                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888234 นางสาว                   กศิตา บุญทาทอง                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888235 นางสาว                   ภัคจิรา พิมสมานฐิติกุล                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888236 นาย                      สมพงษ รารัตน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888237 นาย                      นายบุรัสกร รักษคง                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888238 นาย                      วุฒิชัย นามัย                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888239 นางสาว                   สาวิณี พลแกว                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888240 นาย                      นายชัยนันท  พันธนาม                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888242 นางสาว                   อารญา วงศประเทศ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888244 นาย                      วัชรพงษ ประถมภาส                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888245 นาย                      รัตนะเทพ พรหมพิลา                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888246 นาย                      พีระพงษ  พันธแกน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888247 นาย                      ชินดนัย พานจันทร                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888248 นาย                      ภาณุวัฒน จันทรอินทร                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888249 นางสาว                   วรางคณา วรรณวงศ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888250 นาย                      อนุชิต โสพัฒน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888251 นางสาว                   วัชรี จันทร                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888253 นาย                      นันทวุฒิ  ยวงทอง                        3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888254 นางสาว                   ศุภัสษร  หลายพา                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888255 นาย                      ธีรภัทร  นาคโทน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888256 นางสาว                   กนกวรรณ  ทองประจักษ                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888257 นาย                      สิริยนต  จันทสิงห                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888258 นางสาว                   พัทธวรรณ  แกวพวง                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888259 นาย                      ฉลองภพ  รวมจิตร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888260 นาย                      อมรเทพ  จันหอม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888261 นางสาว                   เหมือนฝน  สังขฤดี                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500104+ ความจริงของชีวิต                                                                59128882 5912888262 นางสาว                   อภิฤดี  พิมพัก                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208002 นางสาว                   ฐิตินันท บุญชู                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208003 นางสาว                   อรอนงค ยั่งยืน                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208007 นางสาว                   มินตรา บุตรดาพงษ                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208008 นางสาว                   พรวิภา แกวคํามิ่ง                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208009 นางสาว                   พรรษา ประจญ                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208010 นางสาว                   ภัทรีญาภรณ จันทะแจม                   3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208011 นางสาว                   รุงทิวาพร หินกลา                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208014 นางสาว                   จินดารัตน พันธุดี                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208018 นางสาว                   วรรณวิษา พรหมทา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208019 นางสาว                   วชิราภรณ หมื่นสุข                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208020 นางสาว                   รัตนาภรณ แกนสาร                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208021 นางสาว                   อรทัย กานทาว                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208022 นาย                      ศรุต จารุนัย                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208023 นางสาว                   ศุภนิดา พันธเสน                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208024 นางสาว                   วิภารัตน อุดม                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208026 นาย                      ธนชัย ใยสอน                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208027 นาย                      อุกฤษ เหลาคํา                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208032 นางสาว                   ธมลวรรณ ทุมพัฒน                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208033 นาย                      กนกพล พรรษา                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208035 นางสาว                   หน่ึงฤทัย ดาวเรือง                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208037 นางสาว                   ศยามล อุดมพันธ                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208038 นางสาว                   ธิติมา วงษเจริญ                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208040 นางสาว                   ปรีชญา  กอไธสง                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208041 นางสาว                   นํ้าทิพย  ชิณพันธ                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208045 นางสาว                   รศนา เชื้อทอง                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208046 นาย                      กฤษฎา ละอองศรี                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208048 นางสาว                   อัมรินทร  สะโสม                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208051 นางสาว                   ภควดี อาวะรุณ                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208052 นางสาว                   ณัฐริยา ออนหวาน                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208053 นาย                      สิริพงษ สุวรรณพัฒน                    3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208054 นาย                      อดิศร นรดี                              3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208055 นางสาว                   วัชราภรณ สีดํา                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208057 นางสาว                   ฐิติพร อยูเย็น                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208058 นางสาว                   อรทัย สายราษฎร                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208059 นางสาว                   จิตรลดา ถาวร                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208060 นาย                      มานะชัย สอนสําแดง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102081 5810208062 นางสาว                   มณีนุช นราวงษ                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208065 นาย                      ขจรเดช สิงโท                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208068 นางสาว                   ชนมชนก แซโงว                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208069 นาย                      ทวีวัฒน ขันโท                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208072 นางสาว                   อนุธิดา  เพ็งพันธ                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208076 นาย                      กฤษณะ โพธิ์หนองหวา                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208077 นางสาว                   นิสา จามี                              3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208078 นางสาว                   ปทมา บัวศรี                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208081 นาย                      โกสินทร เขียวออน                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208082 นาย                      อาทิตย อรพรม                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208085 นาย                      สมโชค เที่ยมสิงห                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208088 นาย                      วรราช พันธงาม                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208093 นางสาว                   ตักฤดี นาคนวล                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208094 นาย                      ภาณุวัฒน สงเสริม                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208096 นาย                      ธีระนัย แจมใส                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208102 นางสาว                   สุรีพร  รัชสี                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208103 นาย                      ณัฐวุฒิ  คําผง                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208106 นาย                      รัฐเสน  คํารัตน                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208108 นางสาว                   ศยามล  บุญยก                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208109 นาย                      ทินกร  เกษี                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208110 นาย                      พัฒนพงษ  ธรรมพร                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208111 นาย                      พีรพัฒน  ทองทิพย                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208112 นาย                      สุริยาวุธ  พลศักด์ิ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208116 นาย                      ศุภกิจ  ศรีบาง                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500111 สุขภาวะในการดําเนินชีวิต                                                         58102082 5810208117 นางสาว                   จุฑามาศ  แดงงาม                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014104 นางสาว                   ญาสุมินทร  ตําหนง                       3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014106 นาย                      ธนบดินทร บุญนาค                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014107 นาย                      ธนบัตร ทาเสด็จอํานวยโชค                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014108 นาย                      สุรชัย ทองแสง                           3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014109 นาย                      ธนากร ชูรัตน                           3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014110 นาย                      ธนัญชัย สิทธิกุล                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014112 นาย                      วิศวุฒิ อําพันลา                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014113 นาย                      เกริกเกียรติ มั่งมี                     3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014114 นาย                      สิทธิพร  เมยมงคล                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014115 นาย                      ไชยวัฒน  มะเด่ือ                       3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100141 5910014116 นาย                      กานตศักด์ิ  เที่ยงธรรม                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048101 นางสาว                   มนฤดี อุตสาหะ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048102 นางสาว                   นิโรบล ธงชัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048103 นาย                      สมชาย นํ้าเกล้ียง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048105 นาย                      นัฐพงษ ปญญาวรรณ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048106 นาย                      ชาลี เดชศิริ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048108 นาย                      พันธวัช เกาะนํ้าใส                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048109 นาย                      ทินกร ผาลา                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048111 นาย                      พงศธร   บรรเดาะ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048112 นาย                      พีระพล พิลากรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048113 นางสาว                   สุพรรณี บุญสุข                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048115 นาย                      พัทธวัชร สุขจินดา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048117 นางสาว                   จิดาภา ธีระบุตร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048118 นางสาว                   สุพิชญา เบ็ญมาศ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048119 นาย                      วัฒนชัย ชิณวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048120 นาย                      วีรชาติ มะปราง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048121 นาย                      อัสนี อินธิเดช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048122 นาย                      บดิภัทร เทศชัย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048123 นางสาว                   ศุภดา คูณตุม                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048124 นาย                      อธิบดี บุตรเพชร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048125 นาย                      เจษฎา มังษา                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048126 นาย                      นิพนธ จรรยา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048127 นาย                      นาย กฤษณะ   สุเรรัมย                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048129 นางสาว                   กัลยรักษ ศรีสุข                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048130 นางสาว                   กันยาวีร วารี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048131 นางสาว                   กุลณัฐ สงเสริม                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048133 นาย                      สุริยา ขันวงษ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048134 นาย                      เกียรติศักด์ิ ศรีแสงจันทร              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048135 นางสาว                   วิไลพร กํ่าแกว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048138 นางสาว                   กุลธิดา แกนจันทร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048139 นาย                      ฌัฐวุฒิ  ศรีลาชัย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048140 นาย                      ภัคพงษ  กาละพัฒน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048141 นาย                      อภิชาติ  โชติเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048141 นาย                      อภิชาติ  โชติเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048142 นาย                      นพดล  ทองมาก                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048143 นางสาว                   ทศพร บุญวัน                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048143 นางสาว                   ทศพร บุญวัน                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048144 นาย                      ธวัชชัย ใจใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048144 นาย                      ธวัชชัย ใจใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048146 นาย                      อภิชาติ ภูมี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048150 นางสาว                   รัตนาพร จักสาน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048152 นางสาว                   วิลัยวรรณ บุญทูล                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048153 นาย                      สันติสุข สายบัวตอ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048154 นาย                      ณรงคชัย เครือบุตร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048155 นาย                      ณัฐพล ฤาชัย                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048156 นางสาว                   อมรทิพย บุญพบ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048157 นาย                      วิสันต โฮเม                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048159 นาย                      จักรพงศ ศรีวัง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048162 นาย                      ธนโชติ  แหวนเงิน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048163 นาย                      ชาญวิทย  อินธิยาย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048164 นางสาว                   พิมพกา  สิงขรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048166 นางสาว                   สุภาพร  แยมยิ้ม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048167 นาย                      วรกิจ  รัศมี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048168 นาย                      ภัสกร  สายทากุล                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048169 นางสาว                   รัชนี  ศรีบุญเรือง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048170 นางสาว                   ผกามาส  เสวะนา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048171 นาย                      วรเพชร  แวววงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048173 นาย                      สิทธิโชค  วรเลิศ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048175 นาย                      สกุลเกียรติ  พันธมาศ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048176 นาย                      นันทวัฒน  บุญเสริม                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100481 5910048179 นาย                      ธนัญชัย ทองออน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048201 นาย                      ธราวุธ รองสุพรรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048202 นาย                      จักรพงศ คลากระโทก                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048204 นาย                      ยุทธนา บุญญา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048205 นางสาว                   กรรณิการ พรรษา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048206 นาย                      ทองกรณ อูบคํา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048207 นาย                      วรุฒ ภูมูล                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048208 นางสาว                   วราพร นิยม                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048209 นางสาว                   วิลัยพร มิตราช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048210 นาย                      เชษฐา  อุทิศาวงษ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048212 นาย                      อภิชาติ  สมวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048213 นาย                      สุภชัย วณานิชย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048214 นางสาว                   รุงฤดี บัวพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048216 นาย                      ธนคุปต   นามปญญา                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048217 นาย                      ศตวรรษ  แกวพวง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048218 นางสาว                   ชุติตา ขันทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048219 นางสาว                   ณิชนันทน แสนคํา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048221 นาย                      อดิศร สุพงษ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048222 นาย                      ธนพงษ ทาทอง                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048225 นาย                      ชิณวัตร ชิณวงษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048228 นาย                      เกียรติศักด์ิ เสวยสุข                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048229 นาย                      ณัฐพล กําแพงใหญ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048230 นางสาว                   จิราพร   ทองเติม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048233 นาย                      เอกราช ตะริการ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048234 นาย                      ธนาพงศ เพ็งพันธ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048235 นางสาว                   จิรวรรณ กองบุญ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048236 นาย                      อธิป สดับสาร                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048237 นาย                      สุรศักด์ิ บุญเหลือ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048240 นาย                      แสงสุรีย ศรีแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048241 นางสาว                   นํ้าฝน คําดี                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048242 นาย                      อภิสิทธิ์ บึงแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048243 นาย                      วัชรพร สมบัติวงศ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048244 นาย                      ประวิทย พิมมะเส็ง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048245 นาย                      สรวิศ แสวงผล                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048246 นาย                      ชัยอนันต พรมโส                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048247 นาย                      อภินันท เกิดกลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048248 นาย                      ศักด์ิชัย ปานทอง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048249 นางสาว                   นิภาพร พระสวาง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048250 นางสาว                   เพ็ญนภา สถานพงษ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048251 นาย                      ธนรัฐ ยอดพงษา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048252 นาย                      วราวุฒิ  อุนแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048253 นาย                      สุริยา  จันทะมุท                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048254 นาย                      วุฒิพงษ  กุลเกษ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048256 นาย                      ดนุสรณ  ศรีสุข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048259 นาย                      ธีระพงษ  สาลีงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048261 นาย                      วัฒนา  พรหมทา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048263 นาย                      ธีรเจต  หมอแกว                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048264 นางสาว                   ณัฐธยาน  คงคา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048265 นาย                      เอกพล  สายสังข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048266 นาย                      พัลลภ  ประจญ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048267 นาย                      บุริมนาถ  วามะลุน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048268 นาย                      ภูมิสิทธิ์  ทวะลี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048270 นาย                      ผลทวี  ดวนใหญ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048271 นาย                      วุฒธิพงษ  แกวพวง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048274 นาย                      ภานุวัฒน  สมสอน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048275 นาย                      ปยะณัฐ  ปราศจาก                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048276 นาย                      คฑาวุฒิ  ศรีโวหะ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048277 นาย                      ดวง  หงษอินทร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100482 5910048278 นาย                      อนันต  สีสมโยค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084102 นางสาว                   ชมัยพร แหลงหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084102 นางสาว                   ชมัยพร แหลงหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084103 นางสาว                   สุวรรณา เล่ือนลอย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084104 นางสาว                   วรรณี ปองทรัพย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084105 นางสาว                   หน่ึงฤทัย พวงบุตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084106 นางสาว                   เชษฐสุดา ทองยัง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084108 นางสาว                   สุภัทตรา นมัสสิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084108 นางสาว                   สุภัทตรา นมัสสิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084110 นางสาว                   วิภาพร สายคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084111 นางสาว                   กัลยา สีสันต                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084112 นางสาว                   จารุนันท  บัวงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084112 นางสาว                   จารุนันท  บัวงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084113 นางสาว                   ขวัญฤทัย มุละสีวะ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084114 นางสาว                   ชัลญา ชาติวงค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084115 นาย                      ภาสกร บุตรจินดา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59100841 5910084117 นางสาว                   เบญจมาศ ทองพาด                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226102 นางสาว                   จรรยา วิเชียรภักดี                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226103 นาย                      วิทธวัช ไกรศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226104 นาย                      ณัฐพล ศิริพันธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226105 นางสาว                   อนุสรา บุญลา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226106 นาย                      ดนัย จันทะประสาร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226107 นาย                      พีรพล ทองมาก                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226109 นาย                      ฤทธิรงค บุษบา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226110 นาย                      นลธวัช ดอนตาชิต                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226114 นาย                      นิวัฒน ศรีสวัสด์ิ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226115 นางสาว                   ศุลีพร พรมสุวรรณ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226116 นางสาว                   ภัสสชนัญญ ศรีลาชัย                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226117 นางสาว                   จิราภรณ  โนนนอย                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226118 นางสาว                   ปวีณา ศรีรักษา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226119 นางสาว                   จริยา  โพธินา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226120 นาย                      เศรษวัฒน บุษบงก                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226123 นาย                      เดชา จันทร                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226124 นาย                      ปกรณ มะโนชัย                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226125 นางสาว                   ก่ิงแกว โสภากุล                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226126 นางสาว                   ขันธทอง แพงศรี                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226127 นางสาว                   ปยะดา ดีดานคอ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226128 นาย                      อภิชาติ ศรีลาชัย                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226129 นาย                      ชุติเดช ทองเปลว                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226130 นางสาว                   ขนิษฐา แกวหาวงษ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226131 นางสาว                   สุมิตรา สุขใส                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226133 นางสาว                   สันทนา ดวงตา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226134 นางสาว                   ธิดารัตน  จันดี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226135 นางสาว                   อาทิตยา ศรีสุธรรม                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226136 นางสาว                   สุภัชชา เรืองศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226137 นางสาว                   นัฐพร อ่ิมรักษา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226138 นาย                      ปยชาติ สุราวุธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226139 นาย                      ภานุพงศ ลําภา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226141 นาย                      ชรินทร คุณสิงห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226142 นางสาว                   อมรรัตน มนตรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226143 นางสาว                   อภัสริน  ศรีภูทอง                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226144 นางสาว                   สุปราณี สมศรี                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226146 นางสาว                   อรญา อัมภรัตน                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226147 นาย                      ยศกร จันทร                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226149 นาย                      เพิ่มภูมิ ประจวบสุข                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226150 นาย                      อมรเทพ ปยะวงศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226151 นาย                      สุภรัตน   พรมต้ือ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226152 นางสาว                   อนุธิดา แกวเกลา                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226153 นางสาว                   ดวงแกว ทองเติม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226154 นาย                      จักรฑาวุฒิ นฤเบศร ณ รังษี              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226155 นาย                      วีรภัทร อุตสาห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226156 นาย                      วันเฉลิม สุขประเสริฐ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226157 นางสาว                   ชลิดา อุนจังหาร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226158 นาย                      ขวัญชัย คําโสภา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226159 นางสาว                   จิราวรรณ พันธวิไล                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226160 นาย                      เจริญพงศ พรมสิทธิ์                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226161 นางสาว                   ชลิยา  ชมภูวงศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226162 นางสาว                   พิมพา  แกวมงคล                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226163 นาย                      จักรี  พรมภักดี                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226164 นางสาว                   รวีวรรณ  ชิณวงศ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226168 นางสาว                   กัลยรัตน  พรหมรินทร                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226169 นาย                      เกรียงสิทธิ์  แกวพวง                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102261 5910226170 นาย                      เกรียงศักด์ิ  แกวพวง                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226202 นาย                      ณัฐภูมิ อ่ิมเต็ม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226203 นาย                      ธนบัตร สยุมพร                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226204 นาย                      เจตนชานน ไชยศรีษะ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226205 นางสาว                   ดารณี ศรีมณี                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226206 นางสาว                   ณัฐสุดา แกวกัณหา                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226207 นาย                      ภาณุพงศ อ่ิมเต็ม                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226208 นางสาว                   ศุภานัน แกวกลาง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226209 นาย                      อนุพงษ ทองเบา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226210 นางสาว                   ธมลวรรณ จันทสนธ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226211 นางสาว                   รัชนีกร โตมร                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226212 นางสาว                   อุทัยวรรณ ลุกลาม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226213 นาย                      ประเสริฐศักด์ิ แกวพรม                  3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226216 นางสาว                   ระพีพรรณ โพธิวัฒน                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226217 นางสาว                   อินทิรา ไรกลาง                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226218 นาย                      อดิเรก รุงเเสง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226221 นาย                      อดิศักด์ิ ผมหอม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226222 นางสาว                   มาลินี แกวพิลา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226223 นางสาว                   ปราณี พิลาดี                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226227 นางสาว                   กานตทิตา พรมวันดี                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226228 นางสาว                   จิราภรณ พรหมประดิษฐ                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226229 นางสาว                   โสภา สีดาชาติ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226230 นางสาว                   อารียา  ศรีมารักษ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226232 นางสาว                   นัทลิน แลบัว                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226233 นางสาว                   สุดารัตน ก่ิงพิลา                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226234 นางสาว                   ชนิกานต บุญจริง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226236 นาย                      อภิสิทธิ์ สายแกว                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226237 นาย                      พุทธิพร โพธิ์ศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226238 นางสาว                   สุภาพร เหลาแค                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226239 นางสาว                   ศศิญา แกวพวง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226240 นางสาว                   รัตนา  ทุมทัน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226241 นางสาว                   คณิตตา บุญรินทร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226242 นางสาว                   จิรัชญา จันทมาศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226243 นางสาว                   ศิริพร วิเศษสังข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226244 นาย                      พงษพิพัฒน นันทิโค                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226245 นางสาว                   ปนมณี มาเจริญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226246 นาย                      นิพลฤทธิ์ ลีลาศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226247 นางสาว                   จารุณี สังขพงษ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226248 นางสาว                   อริสรา  แหวชาญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226250 นางสาว                   สุทธิดา สุขศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226251 นาย                      นิติพงษ นามมนตรี                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226252 นางสาว                   ธีรจุฑา แกวกัณหา                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226254 นาย                      โอภาส เสาเวียง                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226256 นางสาว                   สุภาพร  ระยับศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226257 นาย                      วุฒิไกร พันธุชาติ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226258 นาย                      อินทรีย บุญให                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226259 นาย                      ณัฐปคัลป ยาจิตร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226260 นาย                      ศาสตรตรา จันทา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226262 นางสาว                   ดวงใจ  เรือนชิน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226264 นางสาว                   ลลิตา  เจริญวิเชียรฉาย                  3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226265 นาย                      จักรพันธ  ทองปญญา                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226268 นาย                      ศักด์ิระพี  พลคํา                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102262 5910226273 นาย                      ฉัตรชัย  กอกหวาน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226302 นาย                      กฤษฎากร  ฉิมพาลี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226303 นาย                      เสรีพันธ พิมพทอง                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226304 นาย                      ชัชวัล วิเชียรรัมย                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226306 นาย                      สิงหราช บุญภักด์ิ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226307 นางสาว                   เมธิศา ศิรยาวรกุล                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226311 นาย                      เกียรติศักด์ิ ชัยสอน                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226312 นาย                      ทวีศักด์ิ ชิดชม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226313 นาย                      อาทิตย ทองสุทธิ์                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226314 นาย                      ณัฐกรณ    ประกอบแสง                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226318 นาย                      สมชัย ทองละมุล                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226319 นาย                      กิตติธัช ศรีคราม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226320 นางสาว                   สกลสุภา ชัยจํา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226321 นาย                      กาลตุลา เพ็งแจม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226322 นางสาว                   ศุภนิดา ทองศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226323 นาย                      ธนาวุฒิ แกวคํา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226324 นาย                      จิรานุวัฒน คําเอ่ียม                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226325 นางสาว                   อาภัสรา ประชุมวงษ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226328 นาย                      อลงกรณ สืบสิงห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226329 นาย                      ยุทธนา ยอดไม                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226330 นาย                      พัฒนะ แกวคํากอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226333 นาย                      พันธกานต กล่ินเพชร                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226335 นาย                      สุวัฒน พื้นพันธ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226336 นาย                      ศุรัฐภูมิ ชื่นใจ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226338 นางสาว                   หทัยภัทร พรมธร                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226340 นาย                      ปฎิพล ใบสี                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226341 นาย                      พัฒนศิลป พวงพันธ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226342 นางสาว                   กาญจนา แหวนวงษ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226343 นาย                      ณัชชนกฤช แจมใส                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226346 นาย                      กฤษณะ เวกสูงเนิน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226347 นาย                      ณัฐพล บุญขวาง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226348 นาย                      สมาพล  ไชยพันธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226351 นาย                      วิชชากร วรรณทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226352 นาย                      ทศพล พันคําภู                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226354 นาย                      อภิวัตร โสดาดวง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226357 นาย                      สุทัศน  ดวงแสง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226359 นาย                      เอกพจน  กองพงษ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226362 นาย                      ทัตพงศ  สุทาบุญ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226365 นาย                      ณัฐนนท  ศรีบุญเรือง                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226367 นางสาว                   ทินประภา  พอกพูน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226368 นางสาว                   รุงทิวา  สาสังข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226369 นาย                      สุริยา  พันโน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59102263 5910226372 นาย                      ศตวรรษ  ศรศิลป                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59122691 5912269104 นาย                      อัครพงษ  ปนเต็ม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59122691 5912269106 นาย                      อรรถพล อุนอบ                           3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59122691 5912269107 นาย                      ชัยณรงค ตะเคียนเกล้ียง                 3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59122691 5912269109 นางสาว                   อารียา ตะเคียนราม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59122691 5912269110 นางสาว                   มลทิรา พรหมบุตร                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59122691 5912269111 นาย                      ภัทรธร  บุญสะอาด                        3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ชนมน สุขวงศ                                      ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59122691 5912269114 นาย                      ธนภัทร  ศิริดล                          3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732102 นางสาว                   วิจิตตรา เสนนอก                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732103 นาย                      ไกรวุฒิ กายชาติ                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732104 นางสาว                   ศศินา สุภาวะหา                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732106 นาย                      สันติ โคตพันธ                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732107 นาย                      ชนาธิป แกวมะณีย                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732109 นาย                      วิทยา คําใส                              3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732110 นาย                      ณัฐภูมิ มั่นคง                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732111 นาย                      สุทิน ปยะวงค                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732113 นาย                      ภควัฒน ปยะวงษ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732114 นางสาว                   ทิพยสุคนธ พลโลหะ                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732115 นาย                      ตระการ ดวงพวง                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732116 นางสาว                   ณิชนันทน  หวงทิม                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732117 นางสาว                   พรนิภา เทียนแกว                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732118 นาย                      สุรศักด์ิ พานิช                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732119 นางสาว                   สุภาพร  สุขใส                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732120 นางสาว                   รัชนีกร สถานพงษ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732121 นางสาว                   วัลลิยา มุลกะกุล                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732122 นาย                      อัษฎาวุธ วรรณทวี                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732123 นาย                      สันติภาพ  ดวงธนู                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732124 นาย                      ศักด์ิอนันต สุตัญต้ังใจ                3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732126 นาย                      วีระพันธ บุญบุตร                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732127 นาย                      สิทธิคุณ  นาครินทร                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732128 นาย                       สุทธินัย  เสนคราม                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732129 นาย                      จิระพงศ ไพรบึง                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732130 นางสาว                   สลิลทิพย  บํารุงกิจ                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732131 นางสาว                   ลัดดาวัลย  ประมูลทรัพย                3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732132 นางสาว                   อาทิตยา  พิมพรัตน                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 อภิชาติ มุกดามวง                                 ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59127321 5912732134 นาย                      ธนชัย  บึงไกร                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866103 นาย                      ศราวุธ บุดโท                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866104 นางสาว                   อัญชุรีภรณ หาญหาว                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866105 นางสาว                   ขวัญชนก มณีจันทร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866106 นางสาว                   สุรีรัตน  นวลแสง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866108 นางสาว                   มลิษา สุภาพ                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866109 นางสาว                   จินดาภรณ สุวรรณศรี                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866110 นาย                      สราวุธ วงษเศษ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866113 นางสาว                   เบญจลักษณ นุศรีจันทร                  3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866114 นางสาว                   พัชรี จินาวัลย                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866117 นางสาว                   เมทิยา จารุมาศ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866119 นางสาว                   สุทิณี ศรีสวย                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866120 นาย                      ทักษิณ อูนอก                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866122 นาย                      กวีวัธน ศุภศร                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866125 นางสาว                   เกศิณีนารถ วงภักดี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866127 นางสาว                   รัติยากร พิมาทัย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866128 นางสาว                   เยาวภา สีดาแกว                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866131 นาย                      นัฐวุฒิ วัฒนพรไพบูลย                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866132 นาย                      พิทักษ ประเสริฐแกว                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866133 นางสาว                   พิมพพลอย วงสมัย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866134 นาย                      ชยากร นาศา                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866135 นาย                      จิรวัฒน บุญอินทร                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866136 นางสาว                   อรญา ตาอุดม                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866137 นางสาว                   ชมัยพร พรหมประดิษฐ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866138 นางสาว                   สุจิตรา หนองมวง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866139 นาย                      สราวุฒิ สาสังข                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866141 นางสาว                   เมจิรา  แกวพวง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866142 นาย                      สุทัตพงศ โพธิ์แกว                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866143 นาย                      นันทิพัฒน สีสัน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866144 นางสาว                   ชญานิศ สุวรรณพงษ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866145 นางสาว                   ปภัสศร สายลุน                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866146 นาย                      เอกชัย บุญเชิญ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866147 นาย                      ศราวุฒิ โสวรรณี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866148 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์ สาสังข                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866151 นางสาว                   กนกวรรณ กุลเกษ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866152 นาย                      ภานุมาศ ชิณวงษ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866154 นาย                      เสกสรรค อินทเสน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866155 นางสาว                   ปานตะวัน คงจันทร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866156 นางสาว                   สุวนันท สระแกว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866157 นาย                      ปรวัตร สวนหมาก                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866159 นาย                      ธเนศพล สาระชาติ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866160 นาย                      พลพรรธน คีตะพันธสังวรณ               3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866161 นางสาว                   วราพร  กลาหาญ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866165 นางสาว                   ดวงพร  สนมะเริง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866166 นางสาว                   สุพัตรา  ทวีโรจน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866167 นางสาว                   กันยารัตน  แกวไสย                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866171 นางสาว                   ธันยพร  มุขมณี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128661 5912866178 นาย                      วงศพัทธ ไชยปญญา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866201 นาย                      วิทวัส วงคพินิจ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866202 นางสาว                   กมลวรรณ แกวบัวดี                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866203 นาย                      อัษฎาวุธ หลาอามาตย                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866204 นางสาว                   นุชจรี เพ็งเพชร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866205 นางสาว                   ธิดารัตน แกนดี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866206 นางสาว                   จิตนภา สิงหเชื้อ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866207 นาย                      บรรหาญ เทพบํารุง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866209 นาย                      กรวิทย ไชยดํา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866210 นาย                      นายศุภกิจ ตามบุญ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866212 นางสาว                   จิราพร พิมพร                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866213 นาย                      ลิฟ ชุมแจม                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866214 นาย                      เกริกไกร มะลัย                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866216 นาย                      พีระณัฐ นามวิชา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866218 นางสาว                   ยุภาพร จิตมั่น                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866219 นาย                      รุงอนันต ทองแสง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866220 นางสาว                   ปานตะวัน พันธทอง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866221 นางสาว                   สุภาพร ราษีบุตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866222 นางสาว                   ดวงแข นามพรม                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866223 นาย                      อนุพล บุญราช                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866224 นาย                      ศฏายุ จารุจิตร                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866226 นางสาว                   อโณทัย ดาเหลา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866227 นางสาว                   ฐิตาพร บุดดา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866229 นาย                      สุทธิกานต  พิมพรัตน                  3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866233 นางสาว                     พิมพลดา ปนยานี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866234 นางสาว                   อรยา นันทา                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866235 นางสาว                   พิไลวรรณ สีกะหวัน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866236 นาย                      ธีรวัฒน มนทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866237 นาย                      ณัฐพล สุระชาติ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866238 นาย                      บุญเลิศ ธีระบุตร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866239 นางสาว                   ณัฐติยาภรณ ยานี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866240 นางสาว                   สุภาพร นันทชาติ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866241 นาย                      เจษฎากร หอมทรง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866242 นาย                      ธนพล เกษตานนท                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866243 นาย                      ชัยรัตน บัวจันทร                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866244 นางสาว                   เพ็ญโพยม กุลแกว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866245 นาย                      นันธวัฒน ศรีษาพุทธ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866246 นาย                      รัฐพล เน้ือทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866247 นาย                      พีรพันธ สุขประจํา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866248 นาย                      พงศกร ใสพรม                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866249 นางสาว                   ลักษิกา นิสวงค                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866250 นาย                      แสงสุรีย พิมพเพชร                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866251 นางสาว                   เพ็ญพร คําอุดม                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866252 นางสาว                   วรรณนิภา เชื้อนิล                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866253 นางสาว                   อทิตยา  ฉะออน                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866256 นาย                      บัญชา  มารวิชัย                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866257 นางสาว                   ปริญญาพร  เเกวคํา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866258 นางสาว                   สุภาภรณ  เตชะ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866259 นางสาว                   นงลักษณ  หมั่นสระเกษ                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866260 นาย                      ธีระยุทธ  วังเอก                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866262 นางสาว                   อรทัย  แกวเขียว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866263 นางสาว                   มณีรัตน  กําลังยิ่ง                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866264 นาย                      ปฎิพล  จิตรมั่น                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866265 นาย                      เฉลิมเกียรติ  อําไพ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866266 นางสาว                   ธิดารัตน  บัวเผือก                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866269 นาย                      สุขสันต  พงพิระ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866270 นางสาว                   อรไท  วันทา                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866271 นางสาว                   สุวนันท  ระวัง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866272 นาย                      ปกรณ  จันลา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866273 นางสาว                   ภาวินี  เทศราช                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866274 นาย                      สุรัตน  ผานผล                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866275 นาย                      อัมรินทร  หาดคํา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866276 นางสาว                   ภัทรวดี  บูรณเจริญ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ชนิดา ตันไพบูลย                                  ครุศาสตร                                    2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                                     59128662 5912866278 นาย                      ชัยวัตร  สติปญ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500102+ วิถีไทย                                                                         56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง                          1 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026101 นางสาว                   สุนันวดี โคตะมา                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026102 นางสาว                   พิมพชนก วิเศษชาติ                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026104 นางสาว                   ภาพิมล นารี                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026105 นางสาว                   กัญญารัตน สรอยจิตร                    3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026106 นางสาว                   อัญชลี ผูมีสัตย                       3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026107 นาย                      สมเกียรติ หวังฟงกลาง                   3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026108 นางสาว                   ผกามาศ เมืองจันทร                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026109 นางสาว                   สาวิตรี บังคม                           3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026110 นางสาว                   จุฑามาศ สวางภพ                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026113 นางสาว                   ปยวรา  ทองบาง                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026115 นางสาว                   อินทิราพร  ยอดพงษา                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100261 5910026116 นางสาว                   ลลิตวดี  สุระเสียง                      3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037101 นางสาว                   ดวงนภา เพียงตา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037102 นางสาว                   นัทธมล นันธิโค                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037103 นางสาว                   ชนาภรณ สิทธิบุตร                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037104 นางสาว                   นวรัตน วรรณวงษ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037106 นางสาว                   สุดารัตน มูลดับ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037107 นางสาว                   ปรียาเนตร สังขสาย                      3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037108 นางสาว                   วรัญญา นิยม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037108 นางสาว                   วรัญญา นิยม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037109 นางสาว                   พัชราภา ยอดแกว                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037110 นางสาว                   เสาวลักษณ ปดดี                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037111 นางสาว                   นวลฉวี  คําแกว                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037112 นางสาว                   จุฬาลักษณ สุขบท                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037113 นางสาว                   นํ้าฝน มะตูม                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037114 นาย                      พงษเทพ ขวาวงษ                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037115 นางสาว                   ธมลวรรณ พูนเสมอ                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037116 นางสาว                   กุลพร นพพิบูลย                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037117 นางสาว                   อมรรัตน เมฆสวาง                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037118 นางสาว                   พนิดา ศรีรัตน                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037119 นาย                      สุทธินันท แกวคะตา                     3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037120 นาย                      ศตวรรษ อุนจิตร                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037121 นาย                      ชัยมลล   ไกยชาติ                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037122 นางสาว                   สมใจ ธรรมชาติ                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037123 นางสาว                   รัตนา ธรรมชาติ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037124 นางสาว                   ดวงสุดา ปูพบุญ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037125 นางสาว                   พัชรีญา วงษญาติ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037126 นางสาว                   กาญนาจภรณ วันทา                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037127 นางสาว                   ณัฐริกา  บุญนํา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037129 นางสาว                   ศศิวิมล  พันธไผ                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037130 นางสาว                   อรชร  ระยับศรี                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037131 นางสาว                   วิพาลักษ  มะโนรัตน                    3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037132 นาย                      อมรเทพ  รุงคํา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037134 นาย                      ณัฐพล  ชินวงศ                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100371 5910037135 นาย                      โชติชญาน  บุญมาก                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068101 นาย                      สุรดิษ แตงมั่ง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068102 นาย                      กฤษฎา สาธร                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068103 นาย                      เมทนี ตึกรักษา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068104 นาย                      ชัยวิวัฒน สุวรรณสิงห                  3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068105 นาย                      ธีรพงษ เชื้อประทุม                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068106 นาย                      ทิวา นาคําโฮม                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068107 นาย                      อานุภาพ ลาวรรณ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068109 นาย                      ธัชนนท นิลพันธ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068110 นาย                      ธนศักด์ิ สิทธิศร                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068111 นาย                      สุริยา ไพละออ                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068112 นาย                      ศิริวัฒน หารบุรุษ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068113 นาย                      รัฐพร ดวงแสง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068113 นาย                      รัฐพร ดวงแสง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068114 นาย                      ปาริชาติ ธาตุทอง                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068115 นาย                      อนาวิล ไชยปญญา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068116 นาย                      ชัยพร บึงไกล                            3 สัปดาห พลศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068118 นางสาว                   สิริวรรณ โทนะพันธ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068119 นาย                      ธนพงษ วงศสุวรรณ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068120 นาย                      อุทัย มหิสยา                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068121 นาย                      เอเชีย กองวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068121 นาย                      เอเชีย กองวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068122 นางสาว                   กนกวรรณ อักษร                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068123 นาย                      นลธวัช โยธี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068124 นาย                      ไตรภพ สุระ                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068125 นาย                      ธนวัฒน แหวนเงิน                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068126 นาย                      กิตติพัฒน กอบเก้ือ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068127 นาย                      ปญญา สิงสุข                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068128 นาย                      พีรพล ทิพศร                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068129 นาย                      เมธิชัย ภิรมยตระกูล                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068130 นาย                      ปริญญา นุชเจริญ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068131 นางสาว                   อภัยพร  แสงวงษ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068131 นางสาว                   อภัยพร  แสงวงษ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068132 นาย                      ทรงพล  เปนไทย                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100681 5910068133 นาย                      องอาจ  สมพงษ                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068201 นาย                      จักรพันธ เผาพันธ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068202 นาย                      กิติพงษ นวนสีทอง                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068203 นาย                      ยงยุทธ คุปวานิชพงษ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068204 นาย                      ฐิติกร เกิดกลา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068205 นาย                      วิทยา ใจธรรม                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068206 นาย                      นพนัย ศิริ                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068207 นาย                      ปฏิพัฒน  ศรีสวัสด์ิ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068208 นาย                      จตุรพงษ มะเด่ือ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068209 นาย                      กิติพันธ สีภา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068210 นาย                      สราวุฒิ สุโข                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068211 นาย                      สันติพงษ ผิวออน                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068212 นาย                      สุริยัญ สีแก                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068213 นาย                      พรเทพ มะณีนวล                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068214 นาย                      ภูมิเดช สมบุตร                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068215 นางสาว                   สุภาวดี ชาญเชี่ยว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068215 นางสาว                   สุภาวดี ชาญเชี่ยว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068216 นางสาว                   วิลาวัณย   พูลแกว                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068217 นางสาว                   ปวีณา บุญสําเร็จ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068218 นาย                      กิตติศักด์ิ เตชะสถิตยกุล               3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068219 นาย                      ธนรัตน สุทา                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068220 นาย                      ภาณุพงศ อุปมัย                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068221 นาย                      ณัฐวุฒิ ศรีคําภา                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068222 นางสาว                   ปยนุช นาตพันธ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068223 นาย                      จารุพงศ วงศพิทักษ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068224 นาย                      สุริยา ทําแกว                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068225 นางสาว                   หทัยรัตน ทัพลือชัย                     3 สัปดาห พลศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068226 นาย                      สมชาย ปรือปรัง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068227 นางสาว                   พจนาฎ สมศรี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068227 นางสาว                   พจนาฎ สมศรี                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068228 นาย                      ชัชวาล สายแกว                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068229 นาย                      ณัฐชัย สุบิน                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068230 นาย                      ธนกฤต นรมาศ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068232 นาย                      สมพร  กาลจักร                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100682 5910068233 นาย                      นวพล  สีหบุตร                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068302 นางสาว                   ณิชากร สุธรรม                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068303 นางสาว                   บุษราคัม วงษขันธ                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068304 นางสาว                   พรทิพย พิมพลี                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068305 นางสาว                   ณัฐนรี จันต้ังอัด                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068306 นาย                      สุธรรม ทองกาล                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068307 นาย                      ฤทธิ์ณรงค พันธุลี                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068308 นางสาว                   หนูเพลิน ศรีคําภา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068309 นาย                      อนุรักษ มะเดือ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068310 นาย                      กฤษณะ สีวะจูม                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068311 นาย                      ธัญพิสิษฐ คุขะละโม                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068312 นาย                      อภิสิทธิ์  สุริเตอร                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068313 นาย                      กตัญุตา สาสาย                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068314 นางสาว                   อรปรียา  บุญรวม                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068315 นาย                      วุฒิศักด์ิ ดุงเนย                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068316 นาย                      นพรัตน เนาวะบุตร                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068318 นางสาว                   พรประภา วงษาเนาว                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068320 นางสาว                   วัชราภรณ บุญเลิศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068321 นางสาว                   นํ้าทิพย นนพิภักด์ิ                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068322 นาย                      ณัฐพงษ ภักดีวงศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068323 นาย                      ศุภกฤต พลหาญ                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068324 นางสาว                   กานดา ไพรบึง                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068326 นาย                      นิรุต  ปารถ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068329 นางสาว                   สุฐิชา สุขะ                             3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068330 นางสาว                   สุกัญญา  กลางประพันธ                   3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068330 นางสาว                   สุกัญญา  กลางประพันธ                   3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068331 นางสาว                   ศศิวิมล  เชื้อดี                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068331 นางสาว                   ศศิวิมล  เชื้อดี                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068332 นาย                      วีระพงษ  ทาเงิน                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068333 นางสาว                   ทัดดาว  ยานรัมย                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100683 5910068334 นางสาว                   อทิตยา  เสียงใส                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079101 นาย                      ศิรชัช สายสิน                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079102 นาย                      วัชรินทร  พาลี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079104 นาย                      คฑานน  นามวงษ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079104 นาย                      คฑานน  นามวงษ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079105 นาย                      ธีระพงศ ศรีมณี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079105 นาย                      ธีระพงศ ศรีมณี                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
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1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079106 นางสาว                   วราลักษณ ปจฉิม                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079107 นางสาว                   ปยเนตร กุลบุตร                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079108 นางสาว                   ปวีณา สะอาด                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079109 นาย                      เจษฎา คําภา                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079110 นางสาว                   มธุรส มณฑาทิพย                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079111 นาย                      ชนาเทพ  โสมาพิมพ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079113 นาย                      รัตนพล บุญกลาง                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079114 นาย                      พันธกร ใจออน                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079115 นาย                      พงษสิทธิ์ ถุงทรัพย                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079116 นาย                      อาทิตย วังทะพันธ                      3 สัปดาห  
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079119 นางสาว                   สุกัลยา แข็งแรง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079119 นางสาว                   สุกัลยา แข็งแรง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079120 นาย                      อนันทวัฒน คาแพง                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079121 นาย                      ธีรพงศ กรดเสือ                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079122 นาย                      บุญตา วงคแสง                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079124 นาย                      พุทธรักษ แซตัง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079125 นางสาว                   กัณหชรี โคตรสุข                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100791 5910079126 นาย                      แทนสุข  นอยมิ่ง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079202 นาย                      ธนพล พรมศักด์ิ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079203 นาย                      ธวัชชัย มโนธรรม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079205 นาย                      เศรษฐการ งามปญญา                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079207 นาย                      ศรชัย มะลิวงค                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079208 นาย                      สฤษด์ิ ดาวเรือง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079209 นาย                      พงศกร บุญสถิตย                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079210 นาย                      อโนชา  สมหมาย                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079211 นางสาว                   ศิริลักษณ นามฤทธิ์                     3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079212 นาย                      สุนันท สงจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079213 นางสาว                   พรสุดา หนองบัว                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079214 นางสาว                   ดวงฤทัย จันทะสนธิ์                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079216 นาย                      พศิน สีดารัตนิน                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079218 นางสาว                   ศิริกัญญา วงคศรี                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079219 นางสาว                   สิรารมย สรเเสง                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079220 นาย                      สุเทพ มานพ                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079221 นางสาว                   ภัทรสิริ เจนดานกลาง                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079222 นาย                      เสริมสุข ทินคาม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079223 นาย                      ทศพล  ยาตรา                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079224 นาย                      สุรเชษฐ  สน่ันเอ้ือ                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079225 นาย                      ธิติวุฒิ งามมาก                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079226 นางสาว                   นํ้าสม ศรีจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079226 นางสาว                   นํ้าสม ศรีจันทร                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079227 นาย                      ปฐมพงศ ดวงสิน                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079228 นาย                      ทินกร ทองขาว                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100792 5910079229 นาย                      ปริยวัฒน ออนแสง                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094101 นางสาว                   เกศสุดา รับขวัญ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
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1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094102 นางสาว                   สายสุดา สุมาลี                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094104 นางสาว                   สกุณา  เนียมหอม                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094106 นางสาว                   อธิติยา นภาวัฒนดํารงค                   3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094107 นางสาว                   ศิริปริญญา เมียดสีนา                    3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094108 นางสาว                   กนกพรรณ เครือทอง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094109 นาย                      ธุระกิจ หนองประทุม                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094110 นางสาว                   พัชรี มณีวงษ                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094111 นางสาว                   รุงฤดี สมใจ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094112 นางสาว                   จิรารัตน ไชยพันนา                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094113 นางสาว                   รัตติยากร ทําทวี                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094115 นางสาว                   กมลรัตน สาระพันธ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094116 นางสาว                   เพ็ญนภา ปราบวงศา                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094118 นางสาว                   สลิตตา บุญเครือ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094119 นาย                      เก้ือกูลชัย รินทชัย                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094120 นางสาว                   ชุลีพร เสาวัง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094121 นางสาว                   กนกวรรณ ทับทิม                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094123 นางสาว                   อรอนงค วรรณทวี                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094124 นางสาว                   จิราพร ศรีธรรมรัตน                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094125 นาย                      กฤตเมธ เปล่ียนสินชัย                    3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094126 นางสาว                   อรอุมา วงคทอง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094127 นางสาว                   จุฑามาศ ศรีทอง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094128 นางสาว                   ปาริสา โคตรปญญา                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094129 นางสาว                   วิชชุดา เล่ือมอรุณ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094130 นางสาว                   อรจิรา ไชยบุตร                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094131 นางสาว                   สุธินันท สังคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094132 นางสาว                   สุภาภรณ ราษี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094133 นางสาว                   พลอยไพลิน พัตรา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094135 นางสาว                   เสาวลักษ ศรีเนตร                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094136 นางสาว                   นุศรา สุขตะ                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094137 นางสาว                   นารีรัตน ลุนคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094138 นางสาว                   พรพิมล บุญขวาง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094139 นางสาว                   จารุณี สุวรรณคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094140 นางสาว                   ขวัญชนก  ตาดมวง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094142 นางสาว                   ดวงใจ สุภาพันธ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094143 นางสาว                   พัชริดา กึงไกร                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094146 นาย                      กวินเทพ เพ็งแจม                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094147 นางสาว                   จริญญา นารินทร                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094149 นางสาว                   กิตติยา สุรนารถ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094149 นางสาว                   กิตติยา สุรนารถ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094150 นาย                      ยุทธชัย สอนคําวงษ                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100941 5910094151 นางสาว                   อารียา  วันอุบล                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094201 นางสาว                   กุลปริยา มลใสกุล                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094202 นางสาว                   รพีพรรณ พรมสิน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094203 นางสาว                   จารุพิชญา พิลา                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094204 นาย                      กฤษฎา ตุมคํา                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094205 นางสาว                   ปริยากร ประการแกว                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094207 นางสาว                   ไพจิตร สมสราง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094208 นางสาว                   ปภิญญาภรณ เกาะอําไพ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094210 นางสาว                   สุฑาทิพย คงลอด                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094212 นางสาว                   พิชญาภัค ยืนยาว                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094213 นางสาว                   ลําไพ โสพันธ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094214 นางสาว                   จันทรนิภา บัวงาม                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094215 นางสาว                   รุงนภา สุวรรณรอด                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094217 นางสาว                   อุไรพร คูหา                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094218 นางสาว                   พัชรียา ตระกูลพงษ                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094219 นางสาว                   วิชุดา ทองเลิศ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094220 นางสาว                   จรัสศรี ไพรบึง                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094221 นางสาว                   หทัยชนก จักษุดํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094222 นางสาว                   กัญญารัตน  บุหงา                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094223 นางสาว                   มนทกานต มูลเเวง                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094224 นางสาว                   ชัชชนก อ่ิมสําอางค                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094225 นางสาว                   วันนิดา นาคดี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094226 นางสาว                   นภาพร แกวธรรมสอน                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094228 นางสาว                   สุนัญญา พุทธเสน                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094229 นางสาว                   จิรนันท งอมสงัด                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094230 นางสาว                   อุบลรัตน อานไธสง                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094231 นางสาว                   จริยา ชูกําแพง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094232 นางสาว                   ณัฐริกา เอกวงษา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094233 นางสาว                   วรัญญา นัยนิตย                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094234 นางสาว                   ปยะพร   สมภาวะ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094236 นางสาว                   ณัฐริกา เมืองอินทร                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094237 นาย                      ธันวศิลป อินทรศิริ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094238 นางสาว                   จารุณี แสงสุด                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094239 นางสาว                   วิไลวรรณ  ประจํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094240 นางสาว                   ทิพยสุดา กาฬภักดี                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094241 นางสาว                   สุวพัชร สุขบรรเทิง                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094242 นางสาว                   กฤษณา เมาหวล                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094243 นางสาว                   อรดี กายชาติ                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094244 นาย                      โศภณ สมพงษ                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094246 นาย                      ธนาวุฒิ  อสิพงษ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094247 นางสาว                   อภิญญา  ทองหิน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094248 นางสาว                   พิมพพลอย  สีชมภู                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094249 นางสาว                   ดรุณี  พงษวัน                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59100942 5910094251 นางสาว                   ธัญญารัตน  เกตุลํา                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207101 นางสาว                   รชนิชล พื้นสวรรค                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207102 นางสาว                   สุภาวดี สําราญ                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207104 นางสาว                   ธันยธร หอมแพง                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207105 นางสาว                   ดรุณี บาตสุวรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207106 นางสาว                   คณิตา สินธุวัตร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207106 นางสาว                   คณิตา สินธุวัตร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207107 นางสาว                   สุนิสา ศรีโยยา                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207108 นางสาว                   นํ้าผ้ึง แจมใสย                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207109 นางสาว                   วิชุดา ตาไวไธสง                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207110 นางสาว                   ศิริญญา หนาแนน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207111 นางสาว                   ศิริวรรณ  แกวกัญญา                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207112 นางสาว                   จิราพร ละมูล                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207113 นางสาว                   นุชจรี บุญมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207113 นางสาว                   นุชจรี บุญมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207115 นาย                      ทศพร ภูพวก                              3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207116 นางสาว                   ธิดารัตน นอยดํา                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207117 นางสาว                   มลิวัลย ศรีเลิศ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207118 นางสาว                   ขวัญฤดี เวียงคํา                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207119 นางสาว                   ธารารัตน กันตรง                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207120 นางสาว                   ภัทรานิศฐ กาละพัฒน                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207121 นางสาว                   ศิริลักษณ แกวละมุล                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207122 นางสาว                   นิภาพร งอนสวัน                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207123 นางสาว                   อลีนา บุญจูง                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207124 นาย                      ณปวร ไชยโคตร                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207125 นางสาว                   นํ้าทิพย จันทรยิ้ม                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207127 นางสาว                   ทับทิม   ออมชมภู                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207128 นางสาว                   ชุติมา ศิริพัฒนสารกิจ                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207129 นางสาว                   ปรัชญา รัตนวัน                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102071 5910207130 นางสาว                   ศรัญญา ศรีบัวบาน                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207201 นาย                      นพดล ควรชม                              3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207202 นางสาว                   ญาณิศา ไชยสุวรรณ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207203 นาย                      อรรถพล วิรุณพันธ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207205 นางสาว                   อังควรรณ   อุนทวง                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207207 นางสาว                   มนฤดี วงษวัง                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207208 นางสาว                   สุภัสสร สุพรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207209 นางสาว                   สุพัตรา สิทโท                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207210 นางสาว                   ประวีณา ทุมมา                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207211 นาย                      ศิริศักด์ิ คณาพันธ                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207212 นางสาว                   เกตุชนัตฎา ดวนใหญ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207213 นางสาว                   ภัทรา ศรีหาบัณฑิต                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207214 นางสาว                   อุไรรัตน เสนาภักด์ิ                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207215 นางสาว                   เบญจพร เคนมี                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207216 นางสาว                   นุชนารถ ไชยมาศ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207217 นางสาว                   วรรณศิริ แกวสีหาวงค                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207219 นางสาว                   สมฤทัย จันทรนอย                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207220 นางสาว                   ลินดา เรืองคํา                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207221 นางสาว                   ปยนุช อินทรแกว                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207222 นางสาว                   อาภาศิริ สุทธสนธิ์                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207223 นางสาว                   สุภิญญา แกวเคน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207224 นางสาว                   สริตา  แกวโสภา                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207225 นาย                      ประวิทย ประจักษจิต                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207226 นางสาว                   ฐิติกาญจน  จันละบุตร                   3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207227 นางสาว                   สุวนันท  ประทุมวัน                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207228 นางสาว                   ทัศสิณา  ธรรมโคตร                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59102072 5910207229 นาย                      อุดมศิลป  พันธุดี                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392102 นางสาว                   ศิริพร ปฎิเหตุ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392102 นางสาว                   ศิริพร ปฎิเหตุ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392103 นางสาว                   ดวงดาว แสวงทรง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392104 นาย                      ศักด์ิศรี บุรีแสง                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392105 นาย                      ธนากร ชาลี                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392106 นาย                      สรศักด์ิ มูลวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392107 นาย                      เทพปริญญา ประพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392108 นาย                      ชิณชาญ บุญเยี่ยม                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392109 นาย                      ทศพร  ยาตรา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392110 นาย                      ทัศพล วิลา                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392111 นางสาว                   นภาพร แกวพงงา                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392112 นาย                      ณัฐพงษ สุขลอม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392113 นาย                      วรวิทย หลงวิไล                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392114 นางสาว                   กมลพรรณ ดาวสี                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392115 นางสาว                   อันนา อินทรงาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392117 นางสาว                   วารีลักษณ โคตะสิงห                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392119 นางสาว                   ปยธิดา ภูพวก                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392120 นางสาว                   รัตนา มะโน                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392121 นาย                      กิตติพงศ เครือศรี                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392121 นาย                      กิตติพงศ เครือศรี                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392122 นาย                      ธนาวุฒิ บุตรพรม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392123 นางสาว                   กัลยา โยธา                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392124 นาย                      พงศธร ถนอมพงษ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392126 นาย                      จักรกฤษ บุญหาญ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392127 นาย                      นพดล วราพุฒ                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392128 นางสาว                   ณัฐริกา คําโสม                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392129 นางสาว                   จิตรลดา ทําใน                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103921 5910392130 นางสาว                   สุพัตรา สาลี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392201 นางสาว                   ศิริลักษณ ดวนใหญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392201 นางสาว                   ศิริลักษณ ดวนใหญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392203 นางสาว                   ดวงกมล ชราศรี                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392204 นาย                      ศักดินนท พิลาศาสน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392205 นาย                      วุฒิพงศ เทียระคา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392206 นางสาว                   ภารุณี โมลาศรี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392208 นาย                      พงศธร จอนโคกกรวด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392210 นางสาว                   จณิสตา วงเพ็ง                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392211 นาย                      พัฒนศาสตร แกวสมุทร                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
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1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392212 นางสาว                   จีรนันท คําคูณ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392213 นางสาว                   ปุณชรัสมิ์ ประดับศรี                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392214 นางสาว                   ฌาเลเต บุญศักด์ิ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392216 นางสาว                   ปวีณา กาบบัวศรี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392217 นางสาว                   เจนจิรา คําผง                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392219 นางสาว                   สุนิสา สุวรรณชาติ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392220 นางสาว                   อรอนงค นิวาท                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392221 นางสาว                   ปวีณา ทาประโคน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392223 นางสาว                   วัชรวดี สนิท                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392224 นาย                      สหรัฐ พรพันธ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392226 นางสาว                   จินดารัตน คนฉลาด                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392227 นางสาว                   วิชญาพร เวียงคํา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392228 นางสาว                   รัตนสุภาวดี บรรทะโก                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392229 นาย                      ธิติพันธ อ่ิมแกว                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103922 5910392230 นาย                      วรวุฒิ ดีเลิศ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103923 5910392301 นางสาว                   ชัชฎาพร วงศสุวรรณ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103923 5910392302 นางสาว                   อนงคนาฏ สิงหสาย                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103923 5910392303 นางสาว                   ปวีญาภรณ บุญตา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103923 5910392304 นาย                      ธนาโชค ชํานาญ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103923 5910392308 นางสาว                   อัจฉราภรณ สุขวงศ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103923 5910392309 นาย                      ธนภัทร ชุมวัน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59103923 5910392310 นางสาว                   ดารารัตน  สีหะวงษ                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403101 นางสาว                   ธิดารัตน เพ็งพันธ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403105 นางสาว                   อุษา บุญเจริญ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403106 นางสาว                   สาธินี คําเสียง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403107 นางสาว                   ภูสุดา ก่ิงวิชิต                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403109 นางสาว                   จินตนา  คาวี                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403110 นางสาว                   ชลาลัย พงษวัน                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403112 นางสาว                   เสาวลักษณ ปล้ืมใจ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403113 นางสาว                   นีรนุช โชติผล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403115 นางสาว                   ภัทราภรณ โพธิ์ศรี                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403116 นางสาว                   อรอนงค นรสิง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403117 นางสาว                   จิราภรณ เรืองคํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403118 นางสาว                   เกสรา  นวลคํา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403120 นางสาว                   เกศสุดา ปองสอน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403121 นางสาว                   อรทัย พงษสุวรรณ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403124 นางสาว                   ณัฐริกา อํ่าตํางาม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403125 นางสาว                   ธมนวรรณ จันครา                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403126 นางสาว                   กาญจนา ทองสาย                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403127 นางสาว                   สรัลพร อินทรตา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403128 นางสาว                   จุฑาทิพย แคนนอก                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403129 นาย                      เอกรัฐ ยังใจ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403130 นางสาว                   เมธินี พรมหมื่น                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403131 นางสาว                   ลัดดาวัลย ยอดโพธิ์                     3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403132 นางสาว                   พวงทอง ปรางคสุข                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403133 นางสาว                   ณัฐนิชา ชัยวิเศษ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403134 นางสาว                   กรรณิกา มะณีทอง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403135 นางสาว                   นันทนา รินรมย                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403136 นางสาว                   นัฐธิดา เทพวงษ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403137 นางสาว                   รัตชนก   สมบัติ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403138 นางสาว                   เยาวเรช มหามุข                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403139 นางสาว                   นันทนา นิยม                             3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403140 นาย                      ณัฐนัย คําตัน                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403143 นางสาว                   กิตติยากร ทีคําแกว                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403144 นางสาว                   มะลิวัลย สุภะโค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403145 นางสาว                   อุไรวรรณ มงคล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403146 นางสาว                   ทัศนีย สุริยันต                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403147 นางสาว                   นิตยา สุระ                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403148 นางสาว                   สุทธิดา  สายแพง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403150 นางสาว                   จินตนา ศิลาวงค                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104031 5910403152 นางสาว                   ปยะนุช  ทองทํามา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403201 นางสาว                   นฏกร หลักบุญ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403202 นางสาว                   ศรัญญา สาระมู                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403203 นางสาว                   จุฑามาศ แกวใส                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403204 นางสาว                   ชลดา เจียงวงค                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403205 นางสาว                   สุภาภรณ ศรีสุวรรณ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403206 นาย                      ภานุวัฒน สงวน                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403208 นางสาว                   วนิดา ธรรมทวี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403209 นางสาว                   สุภัตรา บุญขาว                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403210 นางสาว                   กาญดา  จันทะสุข                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403212 นางสาว                   ศิริญญาภรณ เรื่อเรือง                  3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403213 นางสาว                   เสาวลักษณ สีดํา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403214 นางสาว                   ดวงกมล มูลกระโทก                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403215 นาย                      ไพฑูรย สังขทอง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403216 นางสาว                   จิรนันท เวียงคํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403218 นางสาว                   หทัยรัตน  ขันธพันธ                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403219 นางสาว                   เสาวลักษณ คําแกว                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403220 นางสาว                   สุวรรณี ก่ิงบู                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403222 นางสาว                   พิไลวรรณ แสนทวีสุข                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403223 นางสาว                   นวรัตน ชมสมบัติ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403224 นางสาว                   สุภารัตน โพธิ์แกว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403225 นางสาว                   สุกัญญา สวัสดี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403226 นางสาว                   สุทธิดา ถิ่นนามน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403227 นางสาว                   วิลาวัณย พรหมสิทธิ์                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403229 นางสาว                   บุญรุง เชตะวัน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403230 นางสาว                   หน่ึงฤทัย พรมคําบุตร                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403231 นางสาว                   ศิริรัตน  แกวพวง                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403232 นางสาว                   จุฑามาศ คําเสียง                         3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403233 นางสาว                   ลักษมน พิลา                             3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403234 นางสาว                   กมลธิดา จรจันทร                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403235 นางสาว                   วริศรา ปดภัย                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403236 นางสาว                   อารีรัตน สองสี                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403237 นางสาว                   ธิดารัตน บุญเสริม                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403238 นางสาว                   นริศรา  วงษขันธ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403239 นางสาว                   เกษรา ทองไม                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403240 นางสาว                   สาวรี โนนสังข                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403241 นางสาว                   กัญญา จันทรสมุทร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403242 นางสาว                   หน่ึงฤทัย นัยวิกุล                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403244 นางสาว                   อัมพร ชนะมาร                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403245 นางสาว                   นิลาวัณย ใยนนท                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403246 นางสาว                   สตรีรัตน สงคราม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403247 นางสาว                   สุวรรณา  ศรีสังข                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403248 นางสาว                   เบญจมาศ คันธารัตน                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403249 นางสาว                   อรทัย บุตะเคียน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403250 นางสาว                   จรรยพร ดวงศรี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403251 นางสาว                   กาญจนาภรณ  อัมพรศรี                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403252 นางสาว                   กัญญาณัฐ  สิทโท                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104032 5910403253 นางสาว                   จิราพร  มูลทอง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403301 นางสาว                   ศุภกานต สมหมาย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403302 นาย                      วัชรพงษ นิยม                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403304 นางสาว                   เกษฎาภรณ ทองหลอม                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403305 นางสาว                   กาญจนา พงษสุระ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403307 นางสาว                   ศิริรัตน กุลวุฒิ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403308 นางสาว                   ภัทราพร จรสรชัย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403309 นางสาว                   เกศินี พรมแสง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403311 นางสาว                   จันทิดา ไชยสีหา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403312 นางสาว                   อาลดา แหวนหลอ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403314 นางสาว                   พณัตดา บุญชวย                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403315 นางสาว                   สุภาลักษณ อินทรตา                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403316 นางสาว                   วรรณิดา คําเหลือ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403317 นางสาว                   พัชรา ธาตุทอง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403318 นางสาว                   ณัฐกานต ก้ัวมาลา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403319 นางสาว                   ณัจฉรียา บุญปน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403320 นางสาว                   วรนุช คําตา                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403321 นางสาว                   จริยา วิสัชนาม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403322 นางสาว                   เบญญาภา สาลพล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403323 นางสาว                   พิชชญา ใจนวน                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403324 นางสาว                   มณีรัตน ใยอาจ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403325 นางสาว                   เจนจิรา บุญเรืองศรี                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403326 นางสาว                   จิราพร สายสมุทร                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403327 นางสาว                   ธัญสุดา สุคตะ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403328 นางสาว                   อัจฉริยา ผิวสวาง                       3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403329 นางสาว                   ชัชชญาภัค สุดาชาติ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403330 นางสาว                   สุภาวรรณ เกิดศิริ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403331 นางสาว                   วราภรณ ประมูลชาติ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403332 นางสาว                   เจนจิรา เชื้ออุน                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403333 นางสาว                   จิตธิดา ทวีศรี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403336 นางสาว                   จันทรวดี มณีดํา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403337 นางสาว                   พรพิมล พิมพสวัสด์ิ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403338 นางสาว                   วัลลภา ผิวละออ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403340 นางสาว                   ดาราวรรณ สมโภชน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403341 นาย                      ณัฐพงษ  เจนถูกใจ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403342 นางสาว                   นิรชา  บุญประกอบ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403343 นางสาว                   อัญญาลี  ศรีรักษา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403345 นางสาว                   สุธิดานันท  จันโท                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403346 นางสาว                   สุชาดา  วังทอง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403347 นางสาว                   ขวัญชีวา  ไชยนะรา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403348 นางสาว                   มุกดา  วงคคําจันทร                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403349 นางสาว                   ภัทรสุดา  มาลี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403351 นางสาว                   สุจิตรา  ประถม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104033 5910403352 นางสาว                   พลอย  ขันทอง                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414101 นาย                      ภาสกร เสนาซิว                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414103 นางสาว                   เบ็ญจมาพร โจมสติ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414104 นางสาว                   พัชราพร แสนทวีสุข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414105 นางสาว                   พิชญา ยอดจันทร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414106 นางสาว                   รัตนา ปะหละศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414108 นางสาว                   ศิริรุง กองทรัพย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414109 นาย                      ธนะวัฒน เกษเพชร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414111 นางสาว                   พรจันทร บุระเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414112 นางสาว                   มาวารี  อ่ิมนอย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414113 นางสาว                   สาวิตรี ใจทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414114 นางสาว                   บุตรธิดา ไชยคุณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414115 นางสาว                   กุสุมา ตองอบ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414116 นาย                      ณัชพล มะลิวัลย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414117 นางสาว                   วนิดา เข็มสี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414118 นางสาว                   ศิริมาศ มลทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414119 นาย                      วิทวัช สมบัติวงค                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414120 นางสาว                   วิไลวรรณ พลไชย                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414121 นาย                      ปฏิภาน อัปกาญจน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414122 นางสาว                   ธัญวรัชต ศรีโกศล                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414123 นางสาว                   เสาวภา อินทพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414124 นางสาว                   อาทิติญา กิติลาภ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414125 นางสาว                   มณิภา รินทะไชย                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414126 นาย                      วุฒิชัย มุทาพร                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414127 นางสาว                   นุชจรี นันทสิงห                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414128 นางสาว                   อาทิตยา วงษนิล                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414129 นางสาว                   สุพัตรา กัณหา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414130 นางสาว                   สุวนันท คําพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414130 นางสาว                   สุวนันท คําพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414131 นาย                      ธีรภัทร  นนทศิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414132 นางสาว                   พัชราภา  คําแพง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104141 5910414133 นางสาว                   ขนิษฐา  สอดศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414201 นางสาว                   กาญติมา สอนศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414203 นางสาว                   พลอยไพลิน ทัดเทียม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414204 นางสาว                   วิจิตรา สืบศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414205 นางสาว                   จิราภรณ ราชวัง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414207 นางสาว                   จิรดา กาญจนพัฒน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414208 นางสาว                   สุวรรณา ปะคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414209 นาย                      ณัฐพงค โพธิ์มินทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414209 นาย                      ณัฐพงค โพธิ์มินทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414210 นางสาว                   สุรัฐชา ขาวสะอาด                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414211 นางสาว                   นาถนที ดวนสูง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414212 นางสาว                   ฐิติมา   ดวงนิล                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414213 นางสาว                   นริศรา สาธุภาค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414214 นางสาว                    รัชฎาภรณ บัวสอง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414215 นางสาว                   ดวงหทัย  คําตา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414217 นางสาว                   นํ้าฝน ศรีบุญ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414218 นางสาว                   สุนิตา บุตรวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414222 นางสาว                   สุชาดา ไชยสุวรรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414224 นางสาว                   ภัคทิราภรณ จิตสําราญ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414225 นางสาว                   ทิพยประภาพร ภาดี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414227 นางสาว                   นฤมล มีดี                               3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414228 นางสาว                   ชลธิยา พรรณา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414229 นาย                      ชญานนท แกวเหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414230 นางสาว                   วลีวรรณ พรรณา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414231 นางสาว                   พัชราภา  ถูกศรี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414232 นางสาว                   อัญชญา  จันที                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414233 นางสาว                   สิรินญา  อินทรสอน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104142 5910414234 นางสาว                   มะลิวัลย  คํามาว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414301 นาย                      ธนพงษ  สุแกว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414303 นางสาว                   อรทัย ทวีศรี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414307 นางสาว                   สุภาภรณ แกวอาสา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414308 นางสาว                   อรทัย เอ้ือเฟอ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414309 นางสาว                   รุงฤดี อภัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414310 นางสาว                   ธนัญญา ทองมนต                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414311 นางสาว                   สุดารัตน  ศรีสุข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414313 นางสาว                   ณัฐธิดา ไชยสัตย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414314 นางสาว                   ทัชรินย ตรุณพิณย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414315 นางสาว                   ประกายมาศ สุภาพ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414316 นางสาว                   จันทิรา แกวธรรม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414317 นางสาว                   นิภาวรรณ สารพล                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414318 นางสาว                   กัลญา  บุญตา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414320 นาย                      วีระวุธ  กวางนอก                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414321 นาย                      อัฐชัย  ก่ิงแกว                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414322 นางสาว                   มยุรี  กําแกว                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414324 นางสาว                   เดือนฉาย  อินจําปา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414325 นางสาว                   เบญจมาศ  นามโคตร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414326 นางสาว                   ไอลดา  งามสาย                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414327 นางสาว                   เบญจมาศ  สมบูรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414328 นางสาว                   กมลรัตน  เดือนขาว                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414329 นางสาว                   อภิญญา  พันธวิไล                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414330 นางสาว                   จตุพร  รินทรทอง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414331 นางสาว                   ขนิษฐา  คําสุข                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414332 นางสาว                   รัชดาวรรณ  มิ่งเมือง                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชุติมา เมฆวัน                                     ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104143 5910414333 นางสาว                   พรวิภา  รมแกว                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488101 นางสาว                   ศุภรดา มุงหมาย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488102 นางสาว                   ชลิตา ชาญชิต                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488103 นาย                      ศฤงคาร จันทํา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488104 นางสาว                   ศุภกานต นาจาน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488105 นางสาว                   นุสบา คุณารักษ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488106 นางสาว                   จิดากาญจน สอนศรี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488107 นางสาว                   วิลาวัณย สีหา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488108 นางสาว                   พิมพชนก อาษา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488109 นางสาว                   ชวัลลักษณ บุญสัตย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488110 นางสาว                   ธิดา   เกษสุพรรณ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488111 นางสาว                   พัชรา สุบุญ                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488112 นางสาว                   อริศรา ไทรสงค                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488113 นางสาว                   เจนจิรา สายบุญสา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488114 นางสาว                   วัชรี พลคํา                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488117 นางสาว                   อาภัสรา ดอบุตร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488118 นางสาว                   ชฎาภรณ สมจันทร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488119 นาย                      ฤทธิชัย วงษศิริ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488120 นางสาว                   กนกวรรณ สมพานเพียง                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488121 นางสาว                   นรมน ชุบขุนทด                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488123 นางสาว                   กัญญารัตน ดาวใสย                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488124 นางสาว                   กัญญาณัฐ ถมทองทวี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488124 นางสาว                   กัญญาณัฐ ถมทองทวี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488125 นางสาว                   กณิศนันท บุญตระการ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488125 นางสาว                   กณิศนันท บุญตระการ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488126 นาย                      ปริญญา ฝงนิล                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488127 นางสาว                   ศศิวิมล เสาสา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488128 นางสาว                   นฤมล ขินทรมย                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488129 นางสาว                   กุลกันยา วงศอํามาตย                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488130 นางสาว                   พิชญานันท วิเศษหมื่น                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488132 นาย                      ชวัชชัย  วงษษา                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104881 5910488133 นางสาว                   วีรานันท  วชิระอัศวนนท                3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488201 นางสาว                   ปยาพร บุญมาก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488202 นางสาว                   พัชรีพร โพธิ์พุม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488203 นางสาว                   มณฑิฌา ธรรมนิยม                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488204 นางสาว                   จิราภรณ มะลิงาม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488205 นางสาว                   สุภาพร  สีดาทอง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488206 นางสาว                   สุนิสา คําแพง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488208 นางสาว                   รมณียา สมตน                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488209 นางสาว                   อัจฉรียา สํานักนิตย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488212 นางสาว                   ขวัญมณี นิยม                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488213 นาย                      อภิรักษ จิตวงศ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488214 นางสาว                   พิมพอักษร วรรณดี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488215 นางสาว                   กุลสตรี จารุภาค                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488216 นางสาว                   พิชญานิน ประดับศรี                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488217 นางสาว                   จิรวรรณ คุณแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488219 นางสาว                   อริสรา การุณ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488220 นางสาว                   ฐิติชญา ไชยคุณ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488221 นางสาว                   จันทกานต สุธาอรรถ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488222 นางสาว                   สิริญญา โสพิศ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488223 นาย                      วิศเรศ ศรีใสคํา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488224 นางสาว                   เพชรมณี มีสุข                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488226 นางสาว                   จุฑามาศ  ปญญาคม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488227 นางสาว                   จุฑาภรณ อุนออน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488228 นางสาว                   พนิดา หอมจิตร                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488229 นางสาว                   อุทัยวรรณ โมคศิริ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488230 นางสาว                   ภาษิตา  จันทรถา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488231 นางสาว                   สุพิชญา  พลฤทธิ์                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488232 นางสาว                   พรชิตา  แซเฮง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488233 นางสาว                   สุปรียา  จุลสมบัติ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104882 5910488234 นางสาว                   กนกวรรณ  จันทรสวาง                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488301 นางสาว                   กาญจนาพร บุญสมยา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488302 นางสาว                   ณัฐฐินันท  ชิณพันธ                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488304 นางสาว                   รัตนติพร พลแสน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488305 นางสาว                   กาญจนสุดา สุขมล                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488307 นางสาว                   นนทชา ไชยโกฏิ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488308 นางสาว                   สิริวิมล พรหมชาติ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488309 นางสาว                   อินธิรา  แพงมาก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488310 นาย                      ไพฑูรย ทิพนัด                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488311 นางสาว                   บุษบา โสภากุ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488312 นาย                      ณภัทร นารินทร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488314 นางสาว                   ปริชญา สําราญใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488315 นางสาว                   รุงสุดา ดําริห                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488316 นางสาว                   สิริญญา สวยสม                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488317 นางสาว                   วราภรณ คงกะเรียน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488318 นาย                      ณรงคฤทธิ์ นีระมนต                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488321 นางสาว                   ชิดชนก สืบสา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488323 นางสาว                   ณัฐวรรณ คงเจริญ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488324 นางสาว                   เพ็ญพิชชา ธานี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488326 นางสาว                   เกวลิน ศรีสะอาด                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488327 นางสาว                   อิงอร ทองปาน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488328 นางสาว                   ธนัญชกร สบายใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488329 นางสาว                   ณัฐสุดา  กองกาญจน                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488330 นางสาว                   สิราชิณี บุญเดช                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488331 นาย                      ณรงคกร  สุพรม                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488332 นางสาว                   ณิชาภา  พละราษฎร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59104883 5910488333 นางสาว                   สุพรรณี  จันทา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633101 นางสาว                   ณัฐวดี สระแกว                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633103 นางสาว                   สาวิณี โมลาศรี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633104 นางสาว                   ยลฤดี เอมโอษฐ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633105 นางสาว                   ณัฐนรี เรืองดี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633106 นางสาว                   ลีลาวดี ออนคํา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633107 นางสาว                   ศรีดา วงษขันธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633109 นางสาว                   อรพรรณ จันชาดา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633112 นางสาว                   อรญา บุตรธะนา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633113 นางสาว                   ขวัญฤดี วิลามาตร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633114 นางสาว                   มารียา บุญลา                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633115 นางสาว                   ณัฐริกา สุภาพันธ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633116 นาย                      เมธาวินท บุญรักษา                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633117 นางสาว                   สรอยฟา ชิดครบุรี                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633118 นาย                      ชัยชนะ บุญเลห                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633119 นางสาว                   อรญา บุตรตะ                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633121 นางสาว                   จิรนันท สีหันต                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633123 นางสาว                   สุดารัตน วรรณสุข                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633124 นางสาว                   จันจิรา ไชยโชติ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633125 นางสาว                   ชนกนันท พรมหลอ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633126 นาย                      ชนะศักด์ิ แสงสอน                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633127 นางสาว                   จิราพร สีหาพงษ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633129 นาย                      ศราวุธ ทาบุดดา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633130 นาย                      ณชพงศ วิเศษพงษ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633131 นาย                      อัษฎา  พันคําภา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633132 นางสาว                   นันทิยา  งอกงาม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633133 นางสาว                   ธัญญารักษ  เที่ยงแกว                  3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106331 5910633134 นาย                      วิทูรย พูลเอ่ียม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633201 นางสาว                   ผกาวรรณ บัวเขียว                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633202 นางสาว                   สุดาวรรณ นิลริ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633203 นางสาว                   ทรายแกว มาตาเดิม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633204 นาย                      ภูมินทร มั่นคง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633205 นางสาว                   ผองอําไพ  ทองอราม                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633206 นางสาว                   สาวิกาญจน ราชรินทร                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633207 นาย                      ทวีศักด์ิ สายบุญ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633209 นางสาว                   สุทินพิชญ เกษรสุก                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633211 นางสาว                   เสาวลักษณ   ศรีกุล                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633212 นางสาว                   สุดารัตน หนองไร                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633213 นางสาว                   ศิริรัตน ไกแกว                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633214 นาย                      ชัยนคร สงศรี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633215 นางสาว                   กาญจนา ฤทธิชิน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633216 นางสาว                   รัตนวดี ธนะภูมิชัย                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633217 นางสาว                   ศรุตา หลาคํา                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633218 นาย                      สืบสกุล  พิมพมาศ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633219 นางสาว                   สุนีรัตน คําขาว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633220 นางสาว                   ธิดารัตน นามวงค                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633221 นาย                      จักรกฤษณ พงอุดทา                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633225 นาย                      ภาณุวิชญ ศรีแกว                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633226 นางสาว                   จุฑามาศ เฮาหนู                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633227 นางสาว                   ดวงณภา  กาสีวงค                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633228 นางสาว                   สิริเกษ สุฤทธิ์                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633230 นางสาว                   ก่ิงแกว กะมณี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633231 นางสาว                   สุชาดา  สอนงาย                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106332 5910633232 นางสาว                   ชุติมา  เกษเมือง                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633301 นาย                      ปฤษฎางค สีดี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633301 นาย                      ปฤษฎางค สีดี                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633302 นางสาว                   ปภัสรา บุรัสการ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633304 นางสาว                   นริศรา บุญรินทร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633306 นางสาว                   ศิริภัสสร เลิศศรี                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633307 นางสาว                   ฐิติรัตน บุญขาว                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633308 นาย                      นัฐพล ไชยมี                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633309 นาย                      อานนท จันพวง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633310 นางสาว                   กิตติยา เพ็ญชาลี                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633311 นาย                      บุญญาวัฒน ก่ิงมณี                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633312 นางสาว                   กนกวรรณ พวงพุม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633313 นาย                      ชัยสิทธิ์ สายสินธุ                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633314 นาย                      อัมรินทร คําบุญ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633315 นางสาว                   จิตสุคนธ กอคุณ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633316 นาย                      พีรณัฐ พิมพพัฒน                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633317 นางสาว                   กนกวรรณ วงศโสม                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633320 นางสาว                   วราภรณ วันสุดล                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633321 นางสาว                   รุงอรุณ สอนบุญทอง                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633322 นาย                      นันทจักร   ปองแกว                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633323 นางสาว                   กมลวรรณ ศิริมาศ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633324 นางสาว                   อรญา พิมมาศ                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633325 นางสาว                   ประภัสสร มรกตเขียว                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633326 นางสาว                   สิรินยา พันธวงศ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633327 นาย                      อิสรานุวัฒน พรหมมา                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633328 นางสาว                   จณิสตา ชาติภูธร                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633329 นาย                      อุดมกิจ เจียงพงษ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633330 นางสาว                   สุธีรานันท ดาวเรือง                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633331 นางสาว                   จุฑาทิพย สุนทะมาตร                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59106333 5910633332 นางสาว                   ศิริลักษณ ทองดวง                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213101 นางสาว                   จิรสุดา จันทรา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213104 นางสาว                   สุพรรณี  ศรีโวหะ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213105 นางสาว                   ภรณทิพย หมื่นทอง                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213106 นางสาว                   ศศิวิมล เดิมพันธ                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213107 นางสาว                   เสาวลักษณ เจริญวัย                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213108 นางสาว                   วรรณนิภา วันทา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213109 นางสาว                   จุฑามาศ จําปาตน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213110 นาย                      พรพินิต แสนสัมฤทธิ์                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213111 นางสาว                   นงคลักษ เลิศรู                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213112 นางสาว                   นนทิยา สอนพินิจ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213114 นางสาว                   แสงระวี แกวพวง                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213115 นางสาว                   กัลยา ติระพงษ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213117 นาย                      จตุพล คําไพเราะ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213118 นางสาว                   สุพรรษา อินเเกว                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213120 นางสาว                   ศศิมาภรณ ไชยมงคล                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213121 นางสาว                   สิริยากร สวางโสดา                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213122 นางสาว                   กันยจิรา โทนะพันธ                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213123 นางสาว                   ศิริวรรณ ยืนยาว                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213124 นางสาว                   ศิริลักษณ   สิทธิ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213125 นางสาว                   นุชรินทร พลภักดี                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213128 นางสาว                   นวลมณี ลิลัน                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213129 นางสาว                   นริศรา พิมพเสน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213131 นางสาว                   ชญานี บุญเเกว                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213132 นางสาว                   ชญานิศ บุญเเกว                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213133 นางสาว                   ปวีณา โพธิ์ขาว                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213134 นางสาว                   ยุพา จันทะสุข                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213135 นางสาว                   วนิดา จันทรดวงศรี                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213136 นางสาว                   รัตนาวลี กรมนารถ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213137 นางสาว                   ศิริวรรณ มังษา                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213138 นางสาว                   พรวิภา ประดาศรี                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213139 นางสาว                   ยุพารัตน สีสัน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213140 นางสาว                   ปภัสสร สาระพล                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213141 นางสาว                   อินทิรา  ไชยยงค                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213142 นางสาว                   จันทรกาญจน ขุมเงิน                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213143 นางสาว                   จุรีภรณ ทาระ                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213144 นาย                      สุทัศน แกวใสย                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213145 นางสาว                   ศุภานิช ทองสิงห                        3 สัปดาห การจัดการ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213146 นาย                      เกียรติศักด์ิ   ศิลาโชติ                3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213147 นางสาว                   นิตยา พูลแกว                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213148 นางสาว                   ทุมวดี  สาระษี                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213149 นางสาว                   วิทยาพร  โพธิ์ขาว                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213150 นางสาว                   กาญจนา  แสงอรุณ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213152 นางสาว                   เพชรนภา  อรุณดง                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213155 นางสาว                   วรารัตน  บุญเทียน                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213156 นางสาว                   โสรญา  นนทะวงศ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213157 นางสาว                   จิราพร  ชุมจันทร                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213158 นางสาว                   สุพินดา  โยสีทา                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213159 นางสาว                   ศิรินันต  จันทริศิลป                  3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213160 นางสาว                   จารุวรรณ  ทองลอย                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213161 นางสาว                   ชนัญชิดา  โคตรทารินทร                  3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213162 นางสาว                   กาญจนา  หมีนหวัง                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213163 นางสาว                   อริสรา  ชมสมบัติ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122131 5912213164 นางสาว                   ประภัสสร  ขันทิพย                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236101 นางสาว                   กรรณิกา โลนุช                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236102 นางสาว                   ผกาพรรณ   วรรณโท                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236103 นางสาว                   ธีระดา มั่นชาติ                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236104 นางสาว                   ศุภิสรา ไชยพันธ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236105 นางสาว                   อารียา ทองจําปา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236106 นางสาว                   ณัฐภรณ เสนาพักตร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236107 นาย                      ฤทธิเกียรติ เทียมโคกกรวด                3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236108 นางสาว                   สุทธิดา บุญพา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236109 นางสาว                   กรวิภา บุตรให                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236110 นางสาว                   ปณิตา  ต้ังอุดมการณ                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236111 นางสาว                   พิจิตรา ธารสอาด                         3 สัปดาห  
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236112 นางสาว                   อภิญญา อุตมะ                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236113 นางสาว                   มนทิชา เคนสิน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236114 นางสาว                   ธิดาพร พรมศร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236115 นางสาว                   จิรารัตน แสนคํา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236116 นางสาว                   วิภาพร สายรอด                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236116 นางสาว                   วิภาพร สายรอด                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236117 นางสาว                   ศิริขวัญ ทองมี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236118 นางสาว                   ประภาพร ใจดี                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236119 นางสาว                   เบญญาภา แกนสาร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236120 นางสาว                   ปยพร ละศิลป                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236121 นางสาว                   นุสรา เทียมทนงค                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236122 นางสาว                   สุกัญญา แกวสงา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236123 นางสาว                   อนุสรณ พิมพกินรีย                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236124 นางสาว                   กรรณิการ บุญฟก                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236125 นางสาว                   ราตรี ศิลาคํา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236126 นางสาว                   ชนิตรา ลาลุน                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236127 นางสาว                   วิสสุดา  มีชัย                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236129 นางสาว                   ปนัดดา  บุตรโท                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236130 นางสาว                   อรุโณทัย บุญประชม                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236131 นางสาว                   ประภัสสร  โมหา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122361 5912236132 นางสาว                   วิชุดา  บุญคง                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236201 นางสาว                   พัชราภรณ ศรวิชัย                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236202 นางสาว                   พรชิตา คํามะกุล                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236203 นางสาว                   สุกัญญา มูลปราโมกย                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236204 นางสาว                   สุภาวดี ศรีโลห                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236205 นางสาว                   อรอนงค  สุภาพ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236206 นางสาว                   เบญจมาศ แสงพล                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236207 นางสาว                   กฤติกา เรืองดี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236208 นางสาว                   สุพรรณี ศรีภูมาตย                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236209 นางสาว                   สาวลักษ ธรรมวัตร                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236211 นาย                      ธีรวัฒน กันยาสาย                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236212 นางสาว                   นิติยา เรืองหงษา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236213 นางสาว                   นิสาชล ปญญา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236214 นางสาว                   ภริตา ปองกัน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236215 นางสาว                   วัชราภรณ ตันตุลา                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236217 นางสาว                   พุทธสรณ บุญเรือง                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236218 นางสาว                   รัชฎาภรณ บัวขันธ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236219 นางสาว                   กุลธิดา นามเจริญ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236220 นางสาว                   อาทิตยา  นคะศร                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236221 นางสาว                   สุวลักษณ ทองอินทร                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236222 นางสาว                   สุมาลี บุศรังศี                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236223 นางสาว                   สุวรรณา ประสาร                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236224 นางสาว                   อนันตญา ธรรมมา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236225 นาย                      วงศเฉลิม  ไชยสอน                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236226 นางสาว                   นริสรา มูลตระกูล                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236226 นางสาว                   นริสรา มูลตระกูล                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236228 นางสาว                   กัญญาณัฐ พรมจันทร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236229 นางสาว                   รัตนาพร สายกันยา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236230 นางสาว                   นันทิยา นากรณ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236231 นางสาว                   วิไลวรรณ  บุญเติม                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236232 นางสาว                   ศศิธร  จันปลิว                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122362 5912236233 นางสาว                   กรกนก  วงศสุวรรณ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236302 นางสาว                   สุธาทิพย แกวสนิท                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236303 นาย                      ภราดร เกษียร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236304 นางสาว                   สุรวดี ปะโมทะโก                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236305 นางสาว                   ดอกรัก เสนคําสอน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236306 นางสาว                   ศิริภา แกวคํากอง                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236307 นางสาว                   ปวีณา สมเพชร                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236308 นางสาว                   ศศิมาภรณ  บุษบงก                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236310 นางสาว                   ศรัญญา สุขศรี                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236311 นางสาว                   กนกอร ทองสุข                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236312 นางสาว                   เขมภัสสร ไชยทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236313 นางสาว                   นิธิภรณ ยะลา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236314 นางสาว                   ปฐมาภรณ สุพรรณ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236315 นางสาว                   ศิริญญา ธงศรี                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236316 นางสาว                   ลัทธวรรณ เคนประคอง                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236317 นางสาว                   สิรภัทร อินธิจักร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236318 นางสาว                   สาธกา เกรินเกริก                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236319 นางสาว                   ระวีวรรณ สัมฤทธิ์                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236320 นางสาว                   วิจิตรา ตามบุญ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236321 นางสาว                   นิศารัตน มัดหา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236322 นางสาว                   จุฑารัตน รัตนศรี                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236323 นางสาว                   เสาวลักษ ปรางศรี                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236324 นางสาว                   วิรัญยา แสงแดง                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236325 นางสาว                   ปริศนา ประทาน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236325 นางสาว                   ปริศนา ประทาน                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236327 นางสาว                   นุศรา พรมต้ือ                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236328 นางสาว                   เพียงฤทัย ทองจันดี                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236329 นางสาว                   เจนจิรา สิงหขร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236330 นางสาว                   ขวัญฤดี บุญวิลัย                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236331 นางสาว                   บัณฑิตา ศิลา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236332 นางสาว                   นวพร ใจศิลป                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122363 5912236333 นางสาว                   ปรารถนา  บุญสอน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247101 นาย                      ธีรเดช บุญจูง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247102 นางสาว                   พรนภา พันธแกน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247103 นางสาว                   จันทิมา บุญบํารุง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247103 นางสาว                   จันทิมา บุญบํารุง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247104 นางสาว                   วิจิตรา ภูทิพย                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247105 นางสาว                   มนิดา ศิลาวรรณ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247106 นางสาว                   ปวีณา วาพบ                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247107 นางสาว                   พิมณเรส ละครศรี                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247108 นางสาว                   ปนัดดา บาตสุวรรณ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247110 นางสาว                   ณัฐกุล อุนคํา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247111 นางสาว                   จิราภรณ เย็นกาย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247112 นางสาว                   อินธุอร ศรีพรม                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247113 นางสาว                   อรอุมา  นีละเสน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247114 นางสาว                   หทัยรัตน สุปตติ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247115 นาย                      วัชรินทร พิมพทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247116 นางสาว                   วรินญา พงษวัน                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247117 นางสาว                   จิรสุภา ทองรอง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247118 นาย                      จิระโชติ บุญศิริ                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247119 นางสาว                   ธัญสินี จันเทพา                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247120 นางสาว                   รัตติญา แสงมาศ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247121 นางสาว                   กฤติยา แสงฉาย                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247122 นางสาว                   อรทัย วงโสม                             3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247123 นางสาว                   พัชริดา ชารีกุล                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247124 นางสาว                   กนกวรรณ สุระพล                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247125 นางสาว                   เจนจิรา สุขลา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247126 นางสาว                   วิภาวัลย พันธเพ็ง                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247127 นาย                      โรจนณรงค  จําปาสี                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247128 นาย                      กองเกียรติ แกวก่ึงกรม                 3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247130 นางสาว                   เครือวัลย ประสงค                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247131 นางสาว                   ชนิดา  พิมพนนท                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247133 นางสาว                   ปวีณา  วงษมณี                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247134 นางสาว                   ดวงใจ  พรหมชา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122471 5912247135 นาย                      ชาญชวิศ  ทุมโมง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247201 นางสาว                   ศิรินยา กายชาติ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247202 นางสาว                   วิชญาพร แสงคํา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247203 นาย                      พันทวี วงศคําภู                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247204 นาย                      มเหศวร บัวจันทร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247205 นางสาว                   พรทิพย แดนดี                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247207 นางสาว                   นางสาวประภัสสร บัวเมือง                 3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247208 นางสาว                   มลพิลา มีศรี                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247209 นางสาว                   สุภาริณี แสงแกว                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247211 นางสาว                   หัสถยา คูซอด                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247212 นางสาว                   พรพิลัย จันดี                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247213 นางสาว                   ภารดา ดาสาย                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247214 นาย                      คาวี สีสังข                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247214 นาย                      คาวี สีสังข                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247215 นางสาว                   ละอองดาว คําอุดม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247216 นางสาว                   สุธาทินี สุโพธิ์                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247218 นางสาว                   ปรียากร แกนเกษ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247219 นางสาว                   อุบลวรรณ อินทรโสม                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247221 นางสาว                   รชตวรรณ เจียงเพ็ง                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247222 นางสาว                   เบญจพร จรลําโกน                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247223 นางสาว                   ชลิตา ศรีรักษา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247224 นางสาว                   อรัญญา  แซมรัมย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247225 นาย                      สําราญ ดําริห                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247226 นางสาว                   ภัสรา ประชาราษฎร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247227 นางสาว                   สาริณี ปากเมย                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247228 นาย                      จักรภัทร โยวาศรี                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247229 นาย                       ธนธรณ ศรกุพันธ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247230 นาย                      นิติธร เถาวรินทร                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247231 นางสาว                   เบญจรัตน  สมเพ็ชร                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247232 นาย                      รัฐสภา  ลูกบัว                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247233 นางสาว                   กิติยา  คงศิลา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122472 5912247234 นางสาว                   สุพัตรา  ประภาสัจจะเวทย                3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247301 นางสาว                   ดารัตน สุริยงคต                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247302 นางสาว                   ศศิวรรณ นามวงษ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247303 นางสาว                   เกณิกา วงษใหญ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247304 นาย                      กรวิชญ ไชยเอิก                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247305 นางสาว                   ดวงนภา การะเกษ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247306 นาย                      อานนท อุนเมือง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247307 นางสาว                   อําพร ดอกคํา                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247310 นางสาว                   ศิริลักษณ   กระจางจิตร                3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247311 นางสาว                   ชนากานต ทองคํ่า                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247312 นาย                      คชาภา  นามวงษ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247314 นางสาว                   ลลิตา พิมพจันทร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247315 นางสาว                   ศศิธร วันทา                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247316 นางสาว                   ธัชพรรณ มุงครอบกลาง                    3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247317 นางสาว                   กุลจิรา ขุขันธิน                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247318 นางสาว                   ธัญวรัตม บุญเฉลียว                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247319 นางสาว                   รัชนี ธรรมคุณ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247320 นาย                      ธนาโชติ นักรอง                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247321 นางสาว                   นุสรา หิมะคุณ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247322 นางสาว                   วิภาดา ปองสิงห                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247323 นางสาว                   ภทิชา สายวงศ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247324 นางสาว                   สมใจ ศิริญาณ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247325 นางสาว                   ขวัญฤดี ตอคุณ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247326 นางสาว                   ประภัสสร ปองออย                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247328 นางสาว                   กมลรัตน สุวรรณสิงห                    3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247329 นางสาว                   ธัญญรัตน มุงธรรม                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247330 นางสาว                   สุดาภรณ เวฬุวนารักษ                   3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247332 นางสาว                   รัตติยากรณ  แพงศรี                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247333 นางสาว                   เจนจิรา  โพธิ์ศรี                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122473 5912247334 นางสาว                   สรอยสุดา  ธาตุทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258102 นาย                      ธนวัฒน ก่ิงบุตรโคตร                    3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258103 นาย                      สมาน ไชยปญญา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258104 นางสาว                   วรรณภา หงษแกว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258105 นางสาว                   พลอยไพลิน กานแกว                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258106 นางสาว                   กันตวลัย สาธุจรัญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258106 นางสาว                   กันตวลัย สาธุจรัญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258107 นางสาว                   วราภรณ เฉลิมผะจง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258108 นางสาว                   ปภัสสร จักษุพันธ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258110 นางสาว                   เสริมสกุล สุกใส                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258111 นางสาว                   สาวิตรี ราชสาร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258112 นางสาว                   นิธัญญา ปานประชาติ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258113 นางสาว                   กาญจนา สมบัติวงค                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258115 นางสาว                   กมลนัทธ โตต้ิน                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258118 นางสาว                   เกศนภา เชื้อนิตย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258119 นาย                      สราวุธ บุญเกิด                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258120 นางสาว                   อรพรรณ ไชยคํา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258121 นางสาว                   จุฑามาศ วรรณพราหมณ                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258122 นางสาว                   จุฑามาศ โสดากุล                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258123 นางสาว                   รัตนาภรณ บุญเสริม                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258125 นาย                      ธนุศิลป พละชาติ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258126 นางสาว                   เนรัญชรา เพ็ชรคง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258127 นางสาว                   กฤติกาญจน ศรีรมย                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258128 นาย                      วัชระกร เกษกรณ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258129 นางสาว                   ณัฐสุดา นันทสิงห                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258130 นางสาว                   ปาริชาติ ยอดเพชร                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258131 นางสาว                   ณัฐชา  ผาหยาด                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258133 นางสาว                   กันตนา  วันดีรัตน                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258134 นาย                      เจตน  ศิลาวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258135 นางสาว                   อุไรพร  สายแวว                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122581 5912258136 นางสาว                   รจนา  แกวละมุล                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258201 นาย                      ธีรธวัช บริบูรณ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258202 นางสาว                   ปยธิดา สองวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258203 นางสาว                   ธิดารัตน สินชู                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258205 นาย                      วัฒนพงษ โปรงจิตร                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258206 นางสาว                   ลัดดา สําเภา                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258207 นางสาว                   นิศามณี แตะตอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258207 นางสาว                   นิศามณี แตะตอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258208 นางสาว                   สไบทิพย เครือสีดา                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258209 นางสาว                   อรทัย ใยอ้ิม                            3 สัปดาห  
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258210 นาย                      สุทิน  สิงหนา                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258211 นาย                      บดินทร  มานะวงศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258211 นาย                      บดินทร  มานะวงศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258212 นางสาว                   ปองนภา ชูกล่ิน                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258213 นางสาว                   พรรณทิพาพร จารุมาศ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258214 นาย                      สหรัฐ แสงทอง                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258215 นางสาว                   พลอยรัตนา สายที                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258216 นาย                      วัฒนา  แสงแดง                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258217 นางสาว                   ดาริณี ศรีอินทร                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258218 นางสาว                   จงจิตร  เมืองกลาง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258220 นาย                      วุฒิชัย ชัยบาล                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258221 นางสาว                   วิภาวรรณ สีหาบุตร                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258222 นางสาว                   นันทิชา นิติเศรษฐ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258224 นางสาว                   อรอนงค ผลชะอุม                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258225 นาย                      อาทิตย นามวงศ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258226 นาย                      พงศ เกษสุภะ                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258227 นางสาว                   บุษบา คําวิเศษ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258228 นางสาว                   ศิริวรรณ แดงทอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258229 นางสาว                   อมรรัตน วรสาร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258230 นางสาว                   เบญจมาศ องอาจ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258231 นางสาว                   สุภาวิตา  ศรีสุข                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258232 นางสาว                   กาญจนี  เสวะมาตย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258233 นางสาว                   ปฐมวดี  พันธศรี                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122582 5912258234 นาย                      ฉันทวัฒน  คาวี                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258301 นางสาว                   สกลวรรณ ออนทรวง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258302 นาย                      ปฏิพล ชิณวงษ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258303 นางสาว                   วรางคณา เฮงเจริญ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258305 นางสาว                   กาญจนา ขันไชย                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258307 นาย                      เจตนิพัทธ กุลบุตร                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258309 นาย                      จรัส คําศรี                              3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258310 นาย                      ณัฐนันท มีแกว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258311 นาย                      ปญญา ศรีลาชัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258312 นางสาว                   สุกัญญา สุดสุข                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258313 นางสาว                   สุทธิพร มีสําราญ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258314 นางสาว                   นิภาพร คณาพัฒน                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258315 นางสาว                   สุจิตรตรา สิงหสวัสด์ิ                 3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258316 นางสาว                   ปริฉัตร คําชู                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258317 นางสาว                   นํ้าฝน พวงมาเทศ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258318 นาย                      ประภัทพงษ ศรีรส                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258319 นาย                      อภิชัย สมบัติ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258321 นางสาว                   จารุวรรณ  สาริกา                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258322 นาย                      ปฏิพล แสนหยุด                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258323 นางสาว                   เพ็ญนภา การะเกษ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258324 นาย                      สราวุธ พรมาย                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258326 นางสาว                   ปวีณา อุทุมพันธ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258327 นาย                      วุฒิชัย สุภาพ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258329 นาย                      เอกพจณ  มาลีศรี                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258330 นาย                      ณัฐวัฒน  บําเพ็ญ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258331 นางสาว                   พรพิมล  รุจิตร                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258332 นาย                      อัครพล  จัตุลาเพศ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59122583 5912258333 นาย                      นายชัยชาญ  กลางนา                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314101 นางสาว                   สมฤดี ปสบาล                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314102 นางสาว                   สุภาวดี  มีวงษ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314104 นางสาว                   จันทิมา จักรคํา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314105 นางสาว                   กิริยา คันศร                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314106 นางสาว                   ญาดา  ศุภศร                             3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314107 นางสาว                   กานทิพย ชินวงษ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314109 นางสาว                   ภัทรวดี ถมคํา                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314110 นางสาว                   สุณิสา เลิกสวาง                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314111 นางสาว                   ธัญญารัตน เชื้อสาย                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314113 นางสาว                   อารียา ลอมตัว                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314114 นาย                      สิทธิกร อุธิโท                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314116 นางสาว                   นิสาลักษณ วราพุฒ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314117 นางสาว                   เกษสุดา นามวิชา                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314118 นาย                      ถนัดกิจ กอนทอง                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314119 นางสาว                   ขนิษฐา สวางภพ                          3 สัปดาห การตลาด 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314120 นางสาว                   จุฑาภรณ จันทะเสน                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314121 นางสาว                   ชลทิชา ชัยอาสา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314122 นางสาว                   รัตติยากร รุงแกว                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314123 นาย                      สุริยน สีฟา                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314124 นางสาว                   วิษา ทิพยสิงห                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314125 นางสาว                   วันศิริ อนันตา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314126 นาย                      นพรุจ นวลศรี                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314127 นางสาว                   วาริณี นามมนตรี                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314128 นาย                      อดุลวิทย บรรพชาติ                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314129 นางสาว                   ผกามาศ จันทรัตน                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314130 นางสาว                   เบญจวรรณ เพราะแกว                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314131 นางสาว                   เกษศิริน สะอาด                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314132 นางสาว                   หทัยรัตน ประสิทธิ์                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314133 นางสาว                   สุกัญญา ศรีสิงห                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314134 นางสาว                   กิตติยา หลาศรี                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314135 นางสาว                   นงลักษณ หิมคุณ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314136 นางสาว                   ทิพาภรณ ดวนใหญ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314137 นางสาว                   พัชรินทร สอนไชย                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314138 นาย                      ชัยวัฒน ลาลุน                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314139 นางสาว                   วิลาวัณย  นามสะพันธ                   3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314140 นาย                      ขจรเกียรติ ขจรจิตต                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314141 นางสาว                   กิตติยา สมวงค                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314142 นาย                      เกียรติศักด์ิ รุนแรง                    3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314143 นางสาว                   สุนิสา สุระโคตร                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314144 นางสาว                   กัญญารัตน จันทรเกษ                    3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314145 นาย                      วัชรนนท  ทรงกลด                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314149 นางสาว                   นิชรัตน  สุรนารถ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314152 นางสาว                   ปรียากร  สิมเสมอ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314153 นางสาว                   ทรัพยเจริญ  ดอกจันทร                  3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314154 นางสาว                   รุงทิวา  เขตตะ                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123141 5912314155 นางสาว                   จุฑามาศ  โคตรวงศ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325101 นางสาว                   ธนาภรณ ประสาร                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325102 นางสาว                   ชไมพร ทองบอ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325103 นางสาว                   ศุภลักษณ ศรีลาชัย                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325105 นางสาว                   จียาพร คํานึง                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325106 นางสาว                   สิริยากร ชูอาวุธ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325107 นางสาว                   นันทิกานต  ีเคาแคน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325107 นางสาว                   นันทิกานต  ีเคาแคน                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325108 นาย                      ภาสกร พลหาร                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325110 นางสาว                   ธนาวดี ดวนใหญ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325111 นาย                      เอกธนา วรรณวงษ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325112 นาย                      พิชัย ทองทับ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325113 นางสาว                   นัทลียา วันเพ็ง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325115 นางสาว                   จุไรรัตน งามโพธิ์                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325116 นาย                      ประทีป กาญจรัส                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325117 นางสาว                   พัฒนนรี  บุตรศรีวงค                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325118 นางสาว                   จันทรวิภา ผลเจริญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325118 นางสาว                   จันทรวิภา ผลเจริญ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325119 นางสาว                   ธิดารัตน ภิรมยไกรภักด์ิ               3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325120 นางสาว                   ปวีณา พรชัย                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325125 นางสาว                   จุฑามาศ เหงาโพธิ์                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325126 นางสาว                   ดาลุนี ใหญกระโทก                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325128 นาย                      อภิชาติ แกวนิล                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325129 นาย                      อดิศักด์ิ พิมพาพันธ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325130 นางสาว                   จามจุรี โนนสูง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325130 นางสาว                   จามจุรี โนนสูง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325131 นางสาว                   จุฑามาศ ราชประโคน                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325132 นาย                      ชัยชาญ ฉีมารัตน                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325133 นางสาว                   กันยารัตน บุญมา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325133 นางสาว                   กันยารัตน บุญมา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325134 นางสาว                   สุดารัตน พลซื่อ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325135 นางสาว                   ชไมพร สุภาพวง                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325136 นางสาว                   ประธิดา เศษศรี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325137 นาย                      ธนชัย อนันตนิธิชัย                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325138 นาย                      ณัฐพล สารสิทธิ์                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325139 นางสาว                   นิภาภรณ หอมสมบัติ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325140 นางสาว                   สุดารัตน สวางภพ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325142 นางสาว                   วณิชยา วงษแหวน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325143 นางสาว                   อภิญญา ศรีเลิศ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325143 นางสาว                   อภิญญา ศรีเลิศ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325144 นาย                      พิชชาโรจน สมภูงา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325145 นางสาว                   จิรัชญา นรดี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325145 นางสาว                   จิรัชญา นรดี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325146 นาย                      วทัญู  แกวประสิทธิ์                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325149 นาย                      กอสกุล ชูนาค                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325151 นางสาว                   ประเสริฐศรี  เรือนรส                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325152 นาย                      ณัฐพงศ  เสียงหวาน                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325153 นางสาว                   อําไพ  มะเด่ือ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325154 นางสาว                   ศิรินภา  มีศิลป                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325155 นางสาว                   วณัฐดา  เกิดโมลี                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325156 นาย                      รัฐเขตต  ปนะถา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325159 นางสาว                   ศิริวรรณ  ทาบุญเมือง                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325160 นาย                      สรรเพชญ  ทองจีนสังข                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พัชรา ปราชญเวทย                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59123251 5912325162 นาย                      อภิสิทธิ์  จุลเหลา                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721102 นางสาว                   ณิชากร เบาหลอ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721103 นางสาว                   อินทิรา ดาสันทัด                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721104 นางสาว                   พรพิมล บุญรอด                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721105 นางสาว                   นิรมล ทองคํา                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721107 นางสาว                   กุลจิรา ปรึกษาดี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721108 นางสาว                   รัตติญา ดวงนิล                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721109 นางสาว                   จารุณี ศรีบริบูรณ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721110 นางสาว                   ธิติยากร คอระอุด                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721111 นางสาว                   ทวินันท วรุณธรรม                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721112 นางสาว                   วิลัยกุล ต้ังสุข                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721113 นางสาว                   สาวิตรี กงแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721114 นางสาว                   ธิดารัตน หนันคําจร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721115 นางสาว                   ดวงเนตร บุทธนา                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721116 นางสาว                   ปฏิญญา อุนใจ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721117 นางสาว                   ชื่นกมล ประจันทร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721120 นางสาว                   พรปรียา ลายงาม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721121 นางสาว                   รันดา พิมศร                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721122 นางสาว                   พิติยา ลาโสพันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721123 นางสาว                   สุติญา ศิลาโชติ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721124 นางสาว                   ชนิดา สิงหันต                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721125 นางสาว                   จิราวรรณ สําโรงแสง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721126 นางสาว                   สุปรียา งามแสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721127 นางสาว                   เกษราภรณ ดวงแกว                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721128 นางสาว                   พรนภา ตราทอง                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721129 นางสาว                   วัชราพร มักสัน                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721130 นางสาว                   ณิชกานต เกิดกุล                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721131 นางสาว                   จุฑาทิพย  ไชยชนะ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721132 นางสาว                   อนงค  ศรีบูรณ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127211 5912721134 นางสาว                   สุธาวัลย  ไกยกิจ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721201 นางสาว                   ธนัญญา บุญญาสิทธิ์                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721202 นางสาว                   ดวงหทัย ทวีแสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721203 นางสาว                   นํ้าฝน  บุญโฮม                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721204 นางสาว                   เสาวลักษณ หาญบําราช                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721205 นางสาว                   ภัญธิภา เครือสีดา                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721206 นางสาว                   ฐานิกา ไกแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721207 นางสาว                   วรัตน พุฒพันธ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721208 นางสาว                   สุภาภรณ  แขงขัน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721209 นางสาว                   กัลยา เขียวออน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721210 นางสาว                   เบญจพร ดวงแกว                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721211 นางสาว                   ดารณี คงทน                              3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721212 นางสาว                   วิจิตรา โพธิชัย                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721214 นางสาว                   นงคเยา ฤทธิ์เดช                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721215 นางสาว                   นรีรัตน จันทรสมุทร                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721217 นางสาว                   สุดารัตน ชิณวงค                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721219 นางสาว                   จินตนา ทองคําวัน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721220 นางสาว                   ขวัญกมลใจ  เบาคําผุย                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721221 นางสาว                   นิรัฐฌา ทองกุล                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721222 นางสาว                   ไปรยา ปลูกพันธ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721224 นางสาว                   อินทรคํา ศรีหะบุตร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721225 นางสาว                   กาญจนา บุญเฟรือง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721226 นางสาว                   เพ็ญพิสุทธิ์ สองเมือง                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721227 นางสาว                   วาสนา เพ็ชรรินทร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721228 นางสาว                   หทัยทิพย บุดดี                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721229 นางสาว                   ณัฐมน ดวนใหญ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721230 นางสาว                   ธัญมน ชมภูพวง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721231 นางสาว                   วนิดา  มั่นคง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127212 5912721234 นางสาว                   สุวนันท  ดีราชรัมย                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721301 นางสาว                   กัญญารัตน มลิพันธ                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721302 นางสาว                   นิรัตศรัย ชัยเฉลิม                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721303 นางสาว                   ศศิประภา วงศสิงหงาม                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721304 นางสาว                   สรินยาภรณ พิมโคตร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721305 นางสาว                   นิลาวัลย กัญญาโพธิ์                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721306 นางสาว                   สุชานาฎ เจียตินะ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721306 นางสาว                   สุชานาฎ เจียตินะ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721308 นางสาว                   ชนาธิป แบบอยาง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721309 นางสาว                   ดาราวดี ศรีฉายา                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721310 นางสาว                   สิริวรรณ ขันวงษ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721311 นางสาว                   เบญจมาศ ศิริบูรณ                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721312 นางสาว                   กัญญารัตน มาลัยเนตร                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721313 นางสาว                   อัจฉรา ศรีมะเรือง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721314 นางสาว                   ภาวิณี ศิริพันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721315 นางสาว                   นภาพรรณ วรรณทอง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721316 นางสาว                   อัญญมณี พิมมัชฉา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721317 นางสาว                   วนิดา สะดวก                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721319 นางสาว                   อารยา คืนผล                             3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721321 นางสาว                   ดวงประภา ผาแกว                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721322 นางสาว                   อรณา สาระพงษ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721323 นางสาว                   หทัยชนก บุรกรณ                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721324 นางสาว                   จิรภรณ เรืองวิไลกฤตย                  3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721325 นางสาว                   จิตราภรณ โนนสูง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721326 นางสาว                   ใบเงิน จันทะสิทธิ์                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721327 นางสาว                   เพ็ญนภา ผมคํา                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721328 นางสาว                   วิฉิรา แพงศรี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721329 นางสาว                   วิไลพร สังวาลย                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721330 นางสาว                   ศิโรรัตน โพธิ์สาร                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721331 นางสาว                   วรัญญา  บุญโสม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721332 นางสาว                   สุภาภรณ  วังสาลุน                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721333 นางสาว                   อาทิติยา  กุลัพบุรี                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ชํานาญ โสดา+ประกาศิต อานุภาพแสนยากร                ครุศาสตร                                    2500102+ วิถีไทย                                                                         59127213 5912721334 นางสาว                   อรอุมา  เสาเวียง                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500102+ วิถีไทย                                                                         59127321 5912732134 นาย                      ธนชัย  บึงไกร                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175001 นางสาว                   กลีบแกว เขียวออน                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175002 นางสาว                   ณัฏฐณิชา อารีรําลึก                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175003 นางสาว                   กาญจนา ไชยภักด์ิ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175006 นางสาว                   จริญญา วันสุข                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175007 นางสาว                   พนิดา ภูมีสวย                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175008 นางสาว                   พัชรินทร ใจดี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175009 นางสาว                   สุทธิชา มาลีศรี                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175010 นางสาว                   พูนศิริ สุนทะมาศ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175011 นางสาว                   สุจิตรา โดดเด่ียว                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175012 นางสาว                   ชไมพร คําภารส                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175013 นางสาว                   ยุวดี วุฒิยา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175014 นางสาว                   สุนิตา จิตรแสวง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175015 นางสาว                   วิภาดา คํามาโฮม                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175017 นางสาว                   ธนยพร บุญนํา                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175018 นางสาว                   ธนิตา พันธแกน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175019 นางสาว                   กุลตลา โพธิ์ขาว                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175020 นางสาว                   อรุณี กานเพ็ชร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175021 นางสาว                   เพียงตะวัลย จันทะพันธ                 3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175022 นางสาว                   กาญจน หอมคมขํา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175023 นางสาว                   ณัฐริยา ดวงมาลา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175024 นางสาว                   จารุวรรณ ประสาร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175025 นางสาว                   จินดารัตน เพชรจิตร                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175028 นางสาว                   อภิญญา มานะพระ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101751 5810175030 นางสาว                   กมลวรรณ ฝอยทอง                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175032 นางสาว                   รัญชิดา เอ้ือวงศ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175033 นางสาว                   ลักขณากร บุญงาม                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175034 นางสาว                   ลัดดา วันเจริญ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175035 นางสาว                   สุริษา ภาระเวช                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175036 นางสาว                   จันทรสวาง วงคษา                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175038 นางสาว                   เพ็ญนภา สาลีนนท                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175039 นางสาว                   ปยะวรรณ อุไรวงษ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175040 นางสาว                   สิริวิภาวรรณ พากุล                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175041 นางสาว                   อัฐภิญญา ไหมพรม                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175042 นางสาว                   สิริมาศ บุตตะนิตย                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175043 นางสาว                   รุงอรุณ มลิพันธ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175044 นางสาว                   กรกนก สืบชาติ                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175046 นางสาว                   พิมพชนา มาโปรง                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175047 นางสาว                   ปยนันท บัณฑโก                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175049 นางสาว                   ปณฑารีย สีสะอาด                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175051 นาย                      ปรานตดนัย ศรีลา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175052 นางสาว                   นิโรบล คุณสวรรค                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175053 นางสาว                   วราภรณ กาวัลย                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175054 นางสาว                   ศุวณี บุตรวงษ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175055 นางสาว                   สุภาภรณ จันทรโคตร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175056 นางสาว                   เพชรรัตน ผันผอน                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175057 นางสาว                   วิยะดา ทองสะอาด                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101752 5810175058 นางสาว                   เขมจิรา ใจเย็น                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175061 นางสาว                   ธัญญลักษณ รับรอง                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175062 นางสาว                   สุวิภา เน้ือทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175063 นางสาว                   วาสนา พูนุภา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175066 นางสาว                   ชฎาพร ผาสุข                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175067 นาย                      อภิวัฒน กตะศิลา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175068 นางสาว                   ประภาสิริ สีหะวงษ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175074 นางสาว                   จุฑามาศ ศรีภูวงษ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175075 นางสาว                   วยุดา สูงสุด                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175078 นางสาว                   สินีนาฏ  ฝอยทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175079 นางสาว                   สาวิตรี สมอหอม                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175080 นางสาว                   กัญญารัตน ศรีสุพรรณ                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175082 นางสาว                   พจมาน บุดดี                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175083 นางสาว                   สุดารัตน สุขสําราญ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175084 นางสาว                   จารุวรรณ จรจันทร                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175085 นางสาว                   รัตนาภรณ ศรปญญา                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175086 นาย                      ศาสตราวุธ หนุนทรัพย                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175087 นางสาว                   นนทิยา ไพพะนา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58101753 5810175090 นางสาว                   สิรินยา ขันเงิน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271004 นางสาว                   ธนพัต เชื้อทอง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271005 นางสาว                   จิรวรรณ คําอุดม                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271008 นางสาว                   จินตนาพร ทองแสน                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271009 นางสาว                   สุนิตา วงษขันธ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271010 นางสาว                   วรรณิดา แสงเพ็ง                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271012 นางสาว                   ศิรินันท นิมนต                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271013 นางสาว                   เกตนนิภา พรมวรรณ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271014 นางสาว                   ธัญรัตน ศรีสัจจา                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271015 นางสาว                   เหมือนตะวัน อรัญโสติ                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271016 นางสาว                   อัจฉราภรณ สําแดงภัย                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271017 นางสาว                   นันทิดา วรรณา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271020 นางสาว                   เสาวนีย บุญนะรา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271021 นางสาว                   สุภาวดี ระยับศรี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271022 นางสาว                   วราพร บุญประสพ                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271026 นางสาว                   อัฐภิญญา บุญตะวัน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102711 5810271029 นางสาว                   ธิญาภรณ พรมสิงห                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271031 นางสาว                   วราภรณ ไชยนะรา                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271032 นางสาว                   มณีรัตน ลอยสง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271035 นางสาว                   รัชดากร สุขวงค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271037 นางสาว                   ยุพิน ใยอุน                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271038 นางสาว                   ดวงใจ สุทธิพงค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271039 นางสาว                   กัลยาณี สุทนต                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271040 นางสาว                   เจนจิรา คูหา                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271041 นางสาว                   มยุรินทร พงษทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271042 นางสาว                   อภิฤดี พูลประเสริฐ                      3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271043 นางสาว                   สุนันทา ประชา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271044 นางสาว                   พิสมัย พิมศร                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271045 นางสาว                   เจนจิรา อินทรโคตร                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271047 นางสาว                   ศรัญญา ผานคุลี                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271048 นางสาว                   เกษสุดาภรณ สาลี                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271049 นางสาว                   ลลิดา พลภักดี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271050 นางสาว                   นํ้าผ้ึง โสภาภาค                         3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271051 นางสาว                   ศิริลักษ ภูคําภา                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271052 นางสาว                   วิจิตรตรา แสงแกว                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271053 นางสาว                   ธัญญารัตน สิงหสวัสด์ิ                 3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271054 นางสาว                   วิจิตรา สาระ                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271056 นางสาว                   พรสุดา ดาวแดง                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271058 นางสาว                   พิมพณิภา พัฒนศิริโกมล                  3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102712 5810271060 นางสาว                   สุณี สัตพันธ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271061 นางสาว                   ศิริภรณ พิมพทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271063 นางสาว                   ปานฤทัย คูณแรง                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271064 นางสาว                   รัชนี ลอยปรีชากุล                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271065 นางสาว                   ศิริวิมล ใจดี                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271066 นางสาว                   วิไลลักษณ ศรีหาบุตร                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271067 นางสาว                   รัตนาภรณ เจียงอินทร                   3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271068 นางสาว                   จิรัชยา วงศาโรจน                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271069 นางสาว                   สุภาพร มะแพน                            3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271070 นางสาว                   อรยา แหวนเงิน                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271073 นางสาว                   ชลธิชา ไกยสิทธิ์                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271075 นางสาว                   เมทินี ทาสมบูรณ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271076 นางสาว                   ดลญา วงคคําตา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271078 นางสาว                   วรรณภา  เสนาจ                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271079 นางสาว                   อุไรวรรณ จันทมาศ                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271080 นางสาว                   วชิราภรณ เข็มทอง                       3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271081 นางสาว                   ปทมาภรณ วิลา                          3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271085 นางสาว                   พัชรีภรณ ไชยสิทธิ์                     3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271086 นางสาว                   นุจรี โกษากุล                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271087 นางสาว                   องคชนิตา ศิริป                        3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271088 นางสาว                   รุจิราภรณ เกลียวทอง                    3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271089 นางสาว                   อัมรา พวงเพชร                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58102713 5810271090 นางสาว                   วณิชยา คําเหมา                           3 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357002 นางสาว                   ณัฐริญา สุราวุธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357003 นางสาว                   ปรียา ดวงแกว                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357005 นาย                      ประชาบาล ภารการ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357006 นางสาว                   กาญจนาพร โทแกว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357007 นางสาว                   ฌัลลิกา พโยหา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357008 นางสาว                   อรัญญา ชาลี                             3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357009 นางสาว                   หทัยรัตน ก่ิงสีดา                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357011 นาย                      อุดมศักด์ิ มีศรี                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357012 นางสาว                   เมริยา มนทอง                            3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357013 นางสาว                   สุพิชฌาย สีชนะ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357014 นางสาว                   ปภาวรินทร ปณฑวังกูร                   3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357015 นางสาว                   มุฐิตา ทองทิพธี                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357017 นางสาว                   เสาวลักษณ บุญที                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357018 นาย                       อภิวัฒน  ไชยสาร                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357021 นาย                      จตุพล ถาวร                              3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357022 นางสาว                   อธิชนัน บุญสาร                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357023 นางสาว                   ณิชกานต เวียงรัตน                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357025 นางสาว                   กมลรัตน รักษาธนะรัตน                  3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357026 นางสาว                   ประภาภรณ กําแพง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357027 นางสาว                   สุธาวิณี กาญจนชาติ                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357028 นางสาว                   โชติกา พิมสมาน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357029 นางสาว                   ภริตา บานชื่น                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103571 5810357030 นางสาว                   ธิดารัตน ปกปอง                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357032 นางสาว                   กฤติยาภรณ ใจดี                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357034 นางสาว                   ธิดารัตน ตวงทรัพย                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357036 นางสาว                   นุสบา สิงหสา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357039 นางสาว                   ศศิประภา โสดาพรม                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357040 นางสาว                   ศันสนีย มณีนิล                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357041 นางสาว                   ชนพร ศรีเมือง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357043 นางสาว                   จุฑามาศ วิลาวรรณ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357044 นาย                      ฐาปกรณ พรมพุย                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357045 นางสาว                   วรรณารัตน ซึมรัมย                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357046 นาย                      ปฏิภัทธ นาครินทร                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357047 นางสาว                   พรชนก เชียงมา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357048 นางสาว                   ธนาภรณ พันทอง                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357049 นางสาว                   ธัญเรศ หนูพัด                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357051 นางสาว                   จุฑามณี หัสถา                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357052 นางสาว                   วัชราพรรณ ทีปเนตร                      3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357053 นางสาว                   กมลพรรณ ดาวงษ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357054 นาย                      เอกสรัญ ประจง                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357055 นางสาว                   จันทิมาพร อุตะมะ                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357056 นางสาว                   วรัทยา ทองคําวัน                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357057 นางสาว                   พรสุดา การบรรจง                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357058 นางสาว                   โสมฤดี ชุมจันทร                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357059 นาย                      กันตภณ พวงพันธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357060 นางสาว                   ติยาวรรณ ศรีสุทโท                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357061 นางสาว                   ศิริภัค พลบําเรอ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103572 5810357062 นางสาว                   พิจิตรา สุภาพ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357064 นางสาว                   หัทยา มิ่งขวัญ                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357065 นาย                      วัชระ กุลศิริ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357066 นางสาว                   จันทรจิรา บุญลอยสง                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357067 นางสาว                   อรทัย แกนแกว                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357068 นางสาว                   กัณฑิมา ศรีโคตร                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357069 นางสาว                   ณัฐฌา อินทรขาว                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357070 นางสาว                   ธัญวรัตย แสงแยม                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357071 นางสาว                   ชลิตา วงศสงา                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357072 นางสาว                   ปภัสรา งามเทศ                           3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357073 นาย                      อานนทร คีรีวรรณ                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357074 นางสาว                   ปรางทิพย กาญจนพันธ                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357075 นางสาว                   ศศิธร เกษี                              3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357078 นางสาว                   กาญจนาพร สืบสิมมา                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357080 นางสาว                   ศิริรุง บุระณะ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357082 นาย                      สุชาติ เกษีสังข                        3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357083 นางสาว                   มาลา เพ็ชรัตน                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357084 นางสาว                   สุดาพร โพธิ์กระสังข                    3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357085 นางสาว                   สรอยสุดา รัตนพันธ                     3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357086 นาย                      พรรณนุวัช สิทโธ                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357088 นางสาว                   อภิญญา บุดดาลี                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357089 นางสาว                   ฐิติพร ชินวงค                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357090 นางสาว                   ระพีพร พระมะโส                          3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357091 นางสาว                   จุฑารัตน บุญหวาน                       3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103573 5810357092 นางสาว                   วิภารัตน มะตัน                         3 สัปดาห คณิตศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380002 นางสาว                   ทิพวรรณ พันธแกว                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380003 นางสาว                   ศิริรัตน แกแสง                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380005 นาย                      สถิตย จอมใส                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380007 นาย                      อรรถพล อะเพื่อนรัมย                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380008 นาย                      สุริยา กอนคํา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380009 นางสาว                   วิลาวรรณ พิมประสงค                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380010 นาย                      ธรรมจร โสดา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380011 นาย                      นภดล ณ อุบล                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380014 นาย                      ณรงคชัย ตนสิน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380015 นางสาว                   กัญญาณัฐ ชัยนาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380017 นางสาว                   ผกาวรรณ โกศล                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380018 นางสาว                   ศิริพร ปาปะใน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380019 นาย                      พูนสุข   ปรางศรี                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380020 นางสาว                   รัตนากร สาลีวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380021 นางสาว                   รัชนีกร สาลีวงษ                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380024 นางสาว                   พิมพพร ทะสี                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103801 5810380026 นาย                      กังวาน สุวรรรพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380027 นาย                      ไชยยงค แกนเกษ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380028 นางสาว                   ชฎารัตน แซอุย                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380029 นางสาว                   วิรากานต หวงทิม                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380030 นาย                      ธิระ อุตระวงษ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380032 นางสาว                   พัชรี วิเศษชาติ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380033 นางสาว                   ศศิธร ศิริคํา                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380034 นางสาว                   สุชีรา  เรียบผา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380035 นางสาว                   สิราวรรณ ยุวะบุตร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380037 นางสาว                   ประภาพรรณ งามดี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380038 นางสาว                   เยาวลักษณ  ซีกงูเหลือม                 3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380039 นางสาว                   นัทนรินทร อินทรนอก                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380041 นางสาว                   อัจฉราพันธ ไชยเทพา                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380042 นางสาว                   วรตี มะณีลํ้า                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380043 นางสาว                   นิศานาถ จงใจงาม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380044 นางสาว                   อมรทิพย ภูรุง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380045 นางสาว                   จินดา เลิศลน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380046 นาย                      ทัตปพงศ วงคผัดศ                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380047 นางสาว                   จันทรจิรา ศรีปราชญ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380048 นาย                      พัชรพล  อินตา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380050 นาย                      วัฒนา รัตนวัน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380051 นางสาว                   สมิดา พินธุ                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103802 5810380052 นาย                      ณัฐพันธ ประชาราษฎร                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380053 นาย                      กองเกียรติ แสงดี                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380055 นางสาว                   จินตนัย สะใบ                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380056 นาย                      ธีรวิทย แกวใส                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380057 นางสาว                   สุดารัตน รัตพันธ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380061 นางสาว                   สิริฉาย ประจํา                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380062 นางสาว                   สุวรินทร  บุญเอนก                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380064 นางสาว                   ยุภา พรชัย                              3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380065 นาย                      ปริญญา เปรื่องปราชญ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380066 นางสาว                   อาทิตยา พงษปลัด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380067 นางสาว                   ธันทิชา สายพิณ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380068 นางสาว                   กัญญานัฐ คําจันทร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380069 นาย                      อภิวุฒิ เมษาดี                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380071 นางสาว                   กัญญณัช สาลีเกิด                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380072 นางสาว                   พรธิดา ศาลางาม                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380073 นางสาว                   อุไรรัตน ชานนท                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380074 นาย                      ปญญา  ลาพรม                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58103803 5810380078 นางสาว                   อรยา อินทนา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473001 นาย                      อดิเทพ สีสุชาติ                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473005 นาย                      อวิรุทธิ์ พิมพออน                     3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473008 นางสาว                   สุนันธินี จะรินรัมย                    3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473009 นาย                      ทินวัฒน  อัศพิมพ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473010 นาย                      จักรกฤษณ ประทุมมา                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473011 นาย                      นพรัฐ ปรุงหอม                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473014 นาย                      มนัสนันท ขุนพันธ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473015 นาย                      ปฏิภาณ ก่ิงมิ่งแฮ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473017 นาย                      ทศพล สิงขรณ                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473018 นาย                      เกียรติศักด์ิ พันธศรี                  3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473020 นาย                      ศาสตรา คําชมภู                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473021 นาย                      วรวุฒิ  แกวกันหา                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473022 นางสาว                   อภิรดี กอนทอง                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473025 นาย                      ภานุพัฒน คงเจริญ                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473026 นาย                      ศุภชัย สมัครสมาน                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104731 5810473028 นางสาว                   นันทนา นามวิชา                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473032 นาย                      สุทธิพงษ ทองบุราณ                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473036 นางสาว                   ภัทรีญา บุญเกิด                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473037 นาย                      อธินาม อินทรนาม                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473040 นางสาว                   ศรสวรรค คําศรี                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473044 นาย                      สิทธิชัย สงเหลา                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473045 นางสาว                   ชลธิชา โคจร                             3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473046 นาย                      กรกฤช สุวรรณพงศ                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473047 นาย                      นําพล สุวรรณศรี                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473049 นาย                      วรากร นรดี                              3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473050 นาย                      ธวัชชัย  บุงทอง                        3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473051 นางสาว                   ณัฐธิดา นารารัตน                       3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473053 นาย                      วัชรพล แสงละออ                          3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473054 นาย                      ธนกร ทิพยมณี                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473057 นาย                      ศตวรรษ ไชยพัฒน                         3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473060 นาย                      ตอม นีระมนต                           3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473061 นาย                      กฤษณ ทรงศรี                            3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58104732 5810473063 นาย                      ธิติวุฒิ  ไชยรัตน                      3 สัปดาห ดนตรีศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677004 นาย                      วันเฉลิม สารคาม                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677005 นาย                      พิทยาธร พรมมา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677012 นาย                      เกียรติศักด์ิ พรมพันธ                  3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677015 นาย                      ณัฐกิตต พรหมมาดวง                      3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677016 นาย                      จุมพจน ชินคํา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677017 นาย                      สนธยา เนินทอง                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677018 นาย                      ธีรศักด์ิ ฝงนิล                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677019 นางสาว                   ลลิตา ศรปญญา                           3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677024 นาย                      กาญจณวิชญ เหรียญดียิ่ง                 3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677028 นางสาว                   ลัดดา  วงศเพ็ง                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106771 5810677030 นาย                      สยามรัฐ ลําเฟอย                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106772 5810677034 นาย                      ศุภกิจ พิมศร                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106772 5810677036 นาย                      ดนัย ศรศรี                              3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106772 5810677037 นาย                      วิศวะ สุทธวี                            3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106772 5810677038 นาย                      อิทธินันท จันทา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106772 5810677048 นาย                      ธรรมมนูญ กาหลง                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106772 5810677050 นาย                      ธันยบูรณ อาษา                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106772 5810677053 นาย                      โสภณ พันธแกน                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677062 นาย                      ศุภกิตต์ิ กาบบัว                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677063 นาย                      ยศรินทร อินอุนโชติ                    3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677066 นาย                      ชินวัฒน ศรีคราม                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677069 นาย                      ปยะณัฐ ธนะศรี                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677070 นาย                      วัชรินทร คําจันทร                      3 สัปดาห พลศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677071 นาย                      ยุทธจักร รวมวงศ                       3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677072 นาย                      สวรินทร เรืองคํา                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677075 นาย                      สรรพสิทธิ์ มาพบ                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677078 นาย                      กบิน แสงใสแกว                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677079 นาย                      วุฒิชัย  งวงชาง                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677085 นาย                      นิรันดร นามวงศ                        3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677086 นางสาว                   สุภาวดี ชูกล่ิน                         3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677094 นาย                      รังสิมากูร ประณมศรี                     3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58106773 5810677095 นาย                      ชญตน วีระวงศ                          3 สัปดาห พลศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756002 นาย                      ปรเมศ เทวา                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756003 นางสาว                   อภิญญาภรณ ศรีสุข                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756005 นางสาว                   สุภาพร กุลโชติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756006 นางสาว                   ธิดารัตน สอนสั่ง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756007 นางสาว                   ภริตา พรหมคุณ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756008 นางสาว                   ปวีณา สะอาด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756009 นางสาว                   ปรียาพร กาญจนะชาติ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756010 นางสาว                   วรญา หลาแหลง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756013 นางสาว                   ประสิตามาส สมานมิตร                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756014 นางสาว                   ทัศวรรณ จันทิพย                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756015 นางสาว                   วิวัฒนวดี กมล                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756016 นางสาว                   อรุษยา อัดโท                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756019 นางสาว                   ศิริลักษณ สมร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756020 นางสาว                   นันทกานต  ปองอุตทา                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756021 นางสาว                   เนตรชนก วงศศรีแกว                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756024 นาย                      ฉัตริน วรรณทวี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756025 นาย                      ณัฐพงษ รุงเรือง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107561 5810756027 นางสาว                   ปยธิดา ทิพยรักษา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756033 นางสาว                   ณัฐรินทร พันธจันทร                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756035 นางสาว                   สายฝน สวัสด์ิ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756036 นางสาว                   จุฑามณี พรมดวงดี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756037 นางสาว                   วิชญาพร แกวฤทธิ์                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756038 นาย                      ทรงพล   คชแพทย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756039 นางสาว                   อรอุมา มัฆวิมาลย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756040 นางสาว                   กนกวรรณ อภัยพันธ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756041 นางสาว                   จามจุรี ผลจันทร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756042 นางสาว                   เบญจพร ศรชัย                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756043 นางสาว                   ปุณญพร บุญชูวิสิฐ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756045 นาย                      สุธินันท ศรีออน                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756046 นางสาว                   วรพรรณ โปริสา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756048 นาย                      ศักด์ิดา แกวดวงงาม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756049 นางสาว                   ภรภัทร คําพอง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756050 นางสาว                   กมลชนก คชสาร                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756052 นางสาว                   นัชชามล แสงสุข                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756053 นางสาว                   เมธาวี ศรีเมือง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756055 นางสาว                   กุลนิษฐ จันทรหงษา                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756056 นางสาว                   พรพิมล มิตสีดา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756059 นาย                      ทิฆัมพร จิรานันทสิริ                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756060 นางสาว                   ณัฐวรรณ ทันตา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107562 5810756061 นางสาว                   สุธัญวรัตน ผิวงาม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756064 นางสาว                   อุดมลักษณ กลวยนิจ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756067 นาย                      ตันติกร สีหะวงษ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756068 นาย                      ธีรภัทร ธรรมสัตย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756069 นาย                      จิรายุ อสิพงษ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756071 นางสาว                   วาเลน ทําคําทอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756074 นางสาว                   ณัฐกาญจน ตนศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756075 นางสาว                   กุลณัฐ บุญกอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756076 นางสาว                   ไพลิน ผานพินิจ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756079 นางสาว                   สิริยากร มะรุรส                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756080 นาย                      เกรียงไกร ทองเรียม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756081 นางสาว                   ธันยมัย พากเพียร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756082 นางสาว                   อรุณรัศม สงเสริม                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756083 นางสาว                   จิราภรณ  บุญมี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756084 นางสาว                   กัญญาณัฐ คํานึง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756085 นางสาว                   พรพรรษา รักใครกลาง                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756087 นางสาว                   พิมลอมร พงษวัน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756089 นางสาว                   รัตนาภรณ บุดดี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756090 นางสาว                   วรุฬยุภา ดีลน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756091 นางสาว                   กาญจนา อินทรโสม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756092 นางสาว                   สุภาภรณ ใจศรี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756093 นางสาว                   กฤติยา อินมะโรง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107563 5810756094 นาย                      ยงยุทธ ในทอง                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787001 นางสาว                   พิมพจันทร กันยามา                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787003 นางสาว                   ธัญญารัตน พุฒหอม                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787004 นางสาว                   ธารศิรา แพงอก                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787005 นางสาว                   เจนจิรา แทงทอง                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787007 นาย                      วิทวัส พรรณา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787008 นางสาว                   กาญจนา โทบุดดี                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787009 นางสาว                   วิชสุดา ศิริยา                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787011 นางสาว                   กัญญลักษณ จั่วจันทึก                   3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787012 นาย                      ชัยศิริ ตุมคง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787014 นางสาว                   วนิดา หลักบุญ                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787015 นางสาว                   ขวัญชีวา บุญลพ                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787017 นาย                      นัทธพงศ  เฉลิมพงษ                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787018 นาย                      สัณฐิติ ไชยงาม                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787019 นางสาว                   อนาวิลา ศรีคราม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787020 นางสาว                   เบญจวรรณ ศิริพูล                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787021 นางสาว                   ปยะรัตน ไชยโคตร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787022 นางสาว                   พัชรี สายสมบัติ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787024 นางสาว                   ศิรประภา โสดา                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787026 นางสาว                   ชลิตา กลมเกล้ียง                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107871 5810787027 นาย                      ธวัชชัย อินธศร                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787031 นางสาว                   กรรณิการ กอนทอง                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787032 นางสาว                   ณัฐกานต สมัครสมาน                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787034 นางสาว                   ชุติมา แตมทอง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787036 นางสาว                   จุฑามาศ บุญเลิศ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787037 นางสาว                   สุรางคนาง สุมทุม                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787039 นางสาว                   ธดาภรณ รอดคําทุย                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787040 นางสาว                   เจนจิรา บัวใหญ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787041 นางสาว                   ศรีแพ กงแกว                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787043 นางสาว                   อินทุอร ภักพวง                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787045 นางสาว                   นิธินัฏ สีหะวงษ                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787046 นางสาว                   ดวงมณี ปฐมา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787047 นางสาว                   ลลิตา ยืนยาว                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787048 นางสาว                   ฐิติพร จันทา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787049 นางสาว                   ปราณิสา มณีสาย                          3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787050 นางสาว                   เยาวเรศ เตชะ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787053 นางสาว                   แพรวพรรณ บัวขาว                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787054 นางสาว                   อัญมณี รักศิลป                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787055 นางสาว                   จันทรจิรา ทศถวิล                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787056 นางสาว                   วรรณวิภา เนานวน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787057 นางสาว                   รัชนีกร ใจสาหัส                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787058 นางสาว                   วริศรา รองทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787059 นางสาว                   วิภาดา แสงศร                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787060 นางสาว                   อรวรรณ หาญพิทักษ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107872 5810787061 นางสาว                   ชนกชนม โสพันธ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787062 นางสาว                   ยลดา ทิมเทศ                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787063 นางสาว                   กัลยสุดา   ผกาแดง                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787064 นางสาว                   ก่ิงแกว นิลสุข                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787065 นางสาว                   พริม เพชรเอ่ียม                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787066 นาย                      นันทวัฒน สืบบุตร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787069 นางสาว                   ชนกนันท ศรีเนตร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787070 นางสาว                   ชุติมา ศิลาวงศ                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787071 นางสาว                   คุณากร จันทะสอน                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787072 นางสาว                   เจตสุภา ไชยพรรณา                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787073 นางสาว                   วริศรา ดอกบัว                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787074 นางสาว                   โสมสุดา จิบจันทร                       3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787075 นางสาว                   จีระนันท ขวัญออน                      3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787076 นาย                      พงศธร สองสี                             3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787077 นางสาว                   สิรินยา แกวอุดร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787079 นางสาว                   พรนภา ลาภา                              3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787080 นางสาว                   ขนิษฐา แสงคํา                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787081 นางสาว                   รวีวรรณ ขวัญพินิจ                       3 สัปดาห ภาษาไทย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787082 นางสาว                   เบญจมาศ ทองบุตร                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787083 นางสาว                   เมทินี ฝอยทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787085 นางสาว                   ขวัญฤทัย ชางสาร                        3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787086 นางสาว                   ภัทราภรณ ศิริบูรณ                     3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787088 นางสาว                   สุนันทา กรินชัย                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787089 นางสาว                   เนตรยา ดะรุญ                            3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58107873 5810787091 นาย                      ธวัชชัย ใหญรัก                         3 สัปดาห ภาษาไทย 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941001 นางสาว                   พัชรมล สุขชาติ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941002 นางสาว                   บุปผา สมบูรณพันธ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941003 นาย                      ศฤงคาร บุญมา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941004 นางสาว                   จิราภรณ จันทํา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941005 นางสาว                   พัชรพร ตริตรองรัมย                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941006 นาย                      พันลพ บุญปญญา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941007 นางสาว                   ศศิวิมล จันทรเทพ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941008 นางสาว                   สิรินุช บรรจงขจรบุญ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941009 นางสาว                   กฤษณา พงษสุระ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941010 นางสาว                   วราพร ศรีกระหวัน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941011 นางสาว                   สายสุดา พรมนะรา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941012 นางสาว                   ธนาพร พรมดวง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941013 นางสาว                   นัทวรรณ บุญพา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941014 นาย                      สุรวุฒิ เครือเสน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941018 นาย                      เกริกไกวัล ดวงมณี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941020 นางสาว                   ศิริรัตน ธรรมนิยม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941021 นางสาว                   นาตาชา สุเทวา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941022 นางสาว                   รุงทิพย   ทวงที                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941023 นาย                      อนุชิต วงคณิต                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941025 นางสาว                   สุมินตรา ละนาม                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941027 นาย                      ชัยมงคล ศรีดา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109411 5810941030 นางสาว                   นันทนา ปยะวงษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941032 นางสาว                   อรุณกมล ต.ประดิษฐ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941039 นางสาว                   โยทกา ทวีเกิด                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941043 นางสาว                   อริศรา ผกาแดง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941044 นางสาว                   เปรมฤดี หมื่นสีพรม                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941048 นางสาว                   กนกวรรณ ดีสนิท                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941049 นางสาว                   สุทธิดา จันทสุข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941050 นางสาว                   ปรารถนา เรียนพงศชัย                    3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941051 นางสาว                   กล่ินขจร บุญเชิญ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941052 นางสาว                   เบญจมาศ ทาเงิน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941053 นางสาว                   สุรีรัตน มัคนา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941054 นางสาว                   หนูทิพย นันทะพันธ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941056 นางสาว                   อัญชนา วงศคง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941059 นางสาว                   ยุวรินทร หลงชิน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941060 นางสาว                   สุภาพร หัสคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109412 5810941061 นางสาว                   ธัญญลักษณ ใยขันธ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941062 นางสาว                   เพ็ญประภา รุงหิรัญ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941063 นางสาว                   เจนจิรา ทาศิริ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941064 นางสาว                   ศิริรัตน ศรจิตร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941065 นางสาว                   ชุติกาญจน ตรีแกว                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941066 นางสาว                   พัชนิดา ดวงคํานอย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941068 นางสาว                   จรัญญา แสวงวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941069 นาย                      ธีรภัทร นวลศิริ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941076 นาย                      ชิษณุพงศ พลสมบัติ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941078 นางสาว                   ภรณทิพย คําภา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941079 นางสาว                   ปนสุธา จารัตน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941080 นางสาว                   ขวัญณิภา เสียงออน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941083 นางสาว                   ประทุมรัตน เบ็ญมาศ                     3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941084 นางสาว                   รินรดา อยูคง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941086 นางสาว                   อรทัย  ขาวสะอาด                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941088 นางสาว                   กานตติมา สมโภชน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58109413 5810941090 นางสาว                   ศศิวิมล ปสสาสุ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149003 นางสาว                   ปภาวี ศรีดาพรหม                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149005 นางสาว                   นิรนุช ไชยนา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149008 นางสาว                   ณัฐกานต ดวงแกว                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149009 นางสาว                   อรอนงค วิจิตร                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149011 นางสาว                   ฐิติวรดา เจริญยิ่ง                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149012 นางสาว                   วลัยพร สมนึก                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149013 นาย                      สมเกียรติ จันดี                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149014 นางสาว                   รัตนา บุตรเลิศ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149015 นาย                      นายณปภัช   เหลาสี                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149016 นางสาว                   รตนพร กลวยนิจ                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149017 นางสาว                   สุรัตนติกาญน อนุสนธ                  3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149018 นางสาว                   ศิริลักษณ สังกา                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149019 นางสาว                   ณภัชชา สารบุญ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149021 นาย                      ชาญวิทย สายเมฆ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149023 นางสาว                   วาสิตา ชื่นจําปา                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149026 นางสาว                   จุฑามาศ โคสารคุณ                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149029 นางสาว                   นิติพร พิมพทอง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149030 นางสาว                   ภานุมาส ปดถา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149031 นางสาว                   ณัฐณิชา สุดไชย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111491 5811149032 นางสาว                   ทัศไนย ยอดสงา                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149034 นางสาว                   เปรมอนันต มะโนชัยกุลศิริ               3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149035 นางสาว                   กชกร ทองสุ                              3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149037 นาย                      ธนากร มูลเหล็ก                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149038 นางสาว                   นภาพร พระชนะสงคราม                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149039 นางสาว                   มณีรัตน นวนแสง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149041 นางสาว                   วราภรณ ก่ิมเกล้ียง                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149045 นาย                      กชกร เวียงคํา                            3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149046 นาย                      เจนณรงค แสงตะวัน                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149047 นางสาว                   กนกวรรณ คําศรี                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149048 นาย                      นพณัฐ เบาทอง                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149052 นางสาว                   ผกามาศ  ทองชั่ง                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149053 นางสาว                   ภัชรา ชมบูรณ                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149054 นาย                      ฉันทวัฒน ทานะมัย                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149055 นางสาว                   นภาลัย วิถี                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149056 นางสาว                   สุกัญญา คุณนา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149057 นางสาว                   ธิดารัตน จิตสําราญ                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149058 นาย                      สิริชัย ศรีชัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149059 นางสาว                   สุนิษา  สีวะเสาร                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111492 5811149062 นางสาว                   ภัทราลักษณ  เดชชัย                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149063 นางสาว                   พิชยา จันทํา                             3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149066 นางสาว                   นันทิยา วันคํา                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149067 นางสาว                   ธัญญารัตน จันทรโคตร                    3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149069 นางสาว                   ศศิประภา  สมชัย                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149070 นางสาว                   วัชรินทร มิสละ                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149072 นาย                      สิทธิพงษ มณีวรรณ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149074 นางสาว                   สุธิดา สวายประโคน                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149076 นางสาว                   อวัชฎา เหมือนทอง                        3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149078 นางสาว                   ณัฎฐวรรณ รอดเจริญ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149079 นางสาว                   สุภาวิมล วองไว                         3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149080 นางสาว                   ณิชากร สุดไชย                           3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149081 นาย                      ณัฐกร  มาละนัย                          3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149082 นางสาว                   เสาวนีย ศรีเหน่ียง                     3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149084 นางสาว                   โชติกานต แทนทอง                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149091 นางสาว                   อุบลวรรณ พันธวิไล                      3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58111493 5811149092 นาย                      สมยงค เชื้อพันธ                       3 สัปดาห สังคมศึกษา 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765001 นางสาว                   พัชรี พันธแกน                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765002 นางสาว                   ธัญลักษณ การสมทบ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765003 นางสาว                   กมลรัต พิทักษ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765005 นางสาว                   มุกดา นรากูล                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765007 นางสาว                   กนกพร อุปมัย                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765010 นางสาว                   บัณฑิตา พลเมือง                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765012 นาย                      ฤทธิชัย  เเกวละมุล                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765013 นางสาว                   รัตนาวดี สีทับทิม                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765014 นางสาว                   กัญญารัตน ยิ้มสมบุญ                    3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765015 นางสาว                   อรญา บุรกรณ                            3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765016 นางสาว                   เสาวลักษณ คําแพง                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765017 นางสาว                   พัชรพร เมืองจันทร                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765022 นางสาว                   สิริรัตน บุญสะอาด                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765023 นางสาว                   สุรัชนก ไกแกว                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765024 นางสาว                   กนกวรรณ พันธชาติ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765027 นางสาว                   ธัญญา ธีระศรานนท                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765028 นางสาว                   พรพิมล คะสุวรรณ                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137651 5813765029 นางสาว                   วรรณภา ภูมิลักษณ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765032 นางสาว                   นัทภรณ จันทิมาลย                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765033 นางสาว                   รสสุคนธ นามวงษ                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765034 นางสาว                   สุธิดา เดชสันเทียะ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765035 นางสาว                   ปรีชญา อริพงศ                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765036 นางสาว                   มาริษา ดวงคําดี                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765037 นางสาว                   สุดารัตน โคนาบาล                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765038 นางสาว                   สโรชา วงศนิล                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765039 นางสาว                   ยุวกร ไชยโคตร                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765040 นางสาว                   เนตรติยากร อัยพงษ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765041 นางสาว                   พรรณทิพา บุตรวงษ                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765043 นางสาว                   วชิราภรณ ศรีลาชัย                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765044 นางสาว                   ปานตะวัน บรรเทิงสุข                     3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765046 นาย                      ชัยวัฒน แหวนเงิน                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765048 นางสาว                   วราภรณ ไชยสนาม                         3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765049 นางสาว                   วาสนา พิลาทอน                           3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765050 นางสาว                   วราภรณ อารีรมย                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765051 นางสาว                   อาทิตยา กรีสวาสด์ิ                      3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765053 นางสาว                   ปาณิศรา กลมประโคน                       3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765057 นางสาว                   พลอยจีลิน สาลี                          3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร+ครุศาสตร                                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58137652 5813765060 นางสาว                   ภานุมาศ สมจันทร                        3 สัปดาห การสอนภาษาจีน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060004 นางสาว                   ปยากาญจน  โทวาท                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060005 นาย                      ธนภัทร  ถิระคุณไพศาล                    3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060006 นาย                      นรวัฒน  สมใจ                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060007 นางสาว                   พัชรนันท  จําปาหอมกุลพัฒน              3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060008 นาย                      เมธีนันท  จําปาหอมกุลพัฒน              3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060009 นาย                      ถิร  จันทรมณีเลิศ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060010 นางสาว                   รมิลตา  ยัพไพศาลกุล                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060014 นาย                      ถาวร  เผือกพันธ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060015 นาย                      ปรัชญา  อุนแกว                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060016 นาย                      พรเทพ  ณ เมืองลักษ                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060019 นางสาว                   วรกาญร  บุญพิมนต                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060020 นางสาว                   ศยามล  อุนคํา                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060021 นาง                      พิชญสินี  จิระดํารงวรากุล               3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060022 นางสาว                   อังคะนา  บํารุง                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060023 นาย                      จักรพงษ  วังนันท                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060024 นางสาว                   อสมา  พัวไพศาล                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060027 นางสาว                   รัสรินทร  ศุภกุลนิธิพัฒน              3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060028 นางสาว                   รวินทนิภา  สุนิพัฒน                   3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060030 นางสาว                   พวงผกา  รุงเรือง                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58200601 5820060031 นางสาว                   ปณิชา  ชาญชิตธนคงชัย                    3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162001 นางสาว                   เมธิตา  ตามภานนท                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162002 นางสาว                   จิระนันท  วันคํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162006 นางสาว                   เพ็ญประภา  แสงทอง                       3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162007 นางสาว                   ทัศนันท  ขุนหมื่น                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162008 นางสาว                   มณีรัตน  คําเหล่ียม                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162010 นางสาว                   ศศิมา  วงษสินชัย                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162011 นางสาว                   อมรรัตน  โทแกว                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162012 นางสาว                   มลธิรา  บุตเคียน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162013 นางสาว                   พิจิตรา  พาหา                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162016 นางสาว                   ศิรินทรา  งามเอ่ียม                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162018 นางสาว                   เดือนเพ็ญ  เทาศิริ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162019 นางสาว                   ศิริยากรณ  ขุนแกว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162020 นางสาว                   ทิวาพร  คําบาง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162021 นางสาว                   กานตสินี  มีดี                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162022 นางสาว                   ภริตา  จอมขวัญ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162023 นางสาว                   อุมาภรณ  สิงหชาติ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162028 นางสาว                   จุฑารัตน  จันทาทอง                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162033 นางสาว                   มลิดา  บุญตา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162037 นางสาว                   อารียา  ประถมภาส                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162038 นางสาว                   นิตยา  บุญสง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58201621 5820162049 นางสาว                   พนิดา  สมคณะ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208001 นางสาว                   วรรณพร  อินทรพิมพ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208002 นาย                      คัมภีร  แกวศรีนนท                    3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208003 นางสาว                   รุงทิพย  วงศประเทศ                   3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208004 นางสาว                   ลดาวัลย  พรมโสภา                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208005 นางสาว                   โสรยา  สุดา                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208007 นางสาว                   สุวรรณ  บุญยอ                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208009 นาย                      อาทิตย  สูสุข                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208010 นาย                      สุริยา  บุญมา                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208012 นาย                      วัชรินทร  สิมณี                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208015 นางสาว                   เยาวลักษณ  หลักบุญ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208017 นาย                      อนุรักษ  แกวสาย                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208019 นาย                      ปยวัช  ดาวเรือง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208021 นาย                      ขวัญชัย  บุญเสนอ                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208023 นางสาว                   อนันตพร  ดอนภิรมย                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208026 นางสาว                   พัชชา  โพธิ์ชัยโถ                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208027 นางสาว                   อภิชญา  ศรีพูล                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208028 นาง                      ยุพาภรณ  จุลพล                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208030 นางสาว                   ชุติพร  โพธิ์คํา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58202081 5820208033 นาย                      ปติพงษ  ติละบาล                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547002 นาย                      ไพสิทธิ์  อัคภาร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547005 นาย                      เกียรติศักด์ิ  นารี                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547006 นาย                      พรทวี  จันตะ                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547007 นาย                      กิตติพงษ  กลมเกลียว                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547009 นาย                      อาทร  ปาปะเค                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547012 นางสาว                   นันทพัฒน  เข็มทอง                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547014 นาย                      คํานวณ  สามัญ                            3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547022 นาย                      ทิวา  บุญสม                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547024 นางสาว                   นันทนภัส พรหมทา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547032 นาย                      ภูมิสิทธิ์  ชนะพันธ                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58205471 5820547033 นาย                      ชาตรี  ไชยสุกา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58207581 5820758004 นางสาว                   ชลธิชา  ทองไทย                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58207581 5820758006 นาย                      วีรภัทร  ทองบอ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58207581 5820758008 นางสาว                   โชติกา  สีหะวงษ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58207581 5820758011 นาย                      ธัชพล  วรโยธา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58207581 5820758013 นางสาว                   สรียา  อุสาหรัมย                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58207581 5820758017 นางสาว                   ณฐินี  สุพรรณรัตน                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58207581 5820758021 นางสาว                   ปยะมาศ  สอนพินิจ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58207581 5820758024 นางสาว                   นุชจรี แมคเควด                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835001 นางสาว                   รัตติญา  ทองคํา                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835004 นางสาว                   สุนิษา  ปนหอม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835005 นาย                      สุริยะ  กาลพัฒน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835007 นาย                      สัญญา  จันทรเพชร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835008 นาย                      กิตติธัช  เห็มภูมิ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835009 นางสาว                   อนัญญา  เรืองวิไลกฤตย                  3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835014 นาย                      เอกพจน  หลวงศรี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835015 นางสาว                   คัมภีรพรรณ  ธรรมนิยม                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835016 นาย                      ชาญณรงค  ดวงแกว                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835019 นาย                      สมพร  ศรีสมบัติ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835020 นางสาว                   หน่ึงฤทัย  ทวงที                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835021 นาย                      ธนพล  ทศคุย                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835022 นางสาว                   รัชนีกร  พิศิลป                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835023 นาย                      ราเชน  จุดาบุตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835027 นางสาว                   ปณฑิตา  ตะเคียน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835029 นาง                      สังเวียน  เด็งค                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835033 นาย                      พรหมพิทักษ  จันเลาะ                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835035 นาย                      เกียรติศักด์ิ  คณากัน                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835040 นางสาว                   ฐิติกานต  ผองราศรี                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835043 นาย                      ยุทธนา  ทองปญญา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835044 นาย                      อัมรินทร  ไชยทอง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835045 นาย                      วีระพงษ  ปญญาคม                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835046 นางสาว                   มินตรา  ทองละมุล                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835049 นางสาว                   นิพาดา  หาสีโน                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208351 5820835050 นางสาว                   พิชญสินี โสวรรณี                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837001 นางสาว                   สุภรักษ  พรมพุย                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837003 นาย                      สุริยา  ศรีมงคล                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837004 นาย                      วรพงษ  วงศสุวรรณ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837005 นาย                      อาทิตย  นิยม                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837006 นาย                      เศรษฐวัฒน  นามวงษ                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837009 นางสาว                   ชนากานต  ผาธรรม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837010 นางสาว                   กรวิภา  สังขขาว                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837012 นางสาว                   อัญชลี  นากรณ                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837013 นาย                      สุรชาติ  ดวงตา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837014 นาย                      พัฒนชัย  พรมทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837017 นาย                      วิชยุตม  แสนทวีสุข                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837020 นาย                      วรพงษ  ศรีลาชัย                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58208371 5820837022 นาย                      สําเภา  ทองคํา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58214231 5821423001 นาย                      วศิน  จันทรมณี                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58214231 5821423004 นาย                      ศักรินทร  ใจเปน                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58214231 5821423007 นาย                      วีรชัย  ออนมณี                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58214231 5821423010 นางสาว                   รุงจิตรา  มวงศรี                      3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58214231 5821423013 นางสาว                   ธิดารัตน  คําจันทร                     3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58214231 5821423014 นางสาว                   รุงทิพย  รมโพธิ์                     3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58214231 5821423015 นาย                      กิตติ  ซาสังข                          3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58214231 5821423017 นางสาว                   กชกร  นาศา                              3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020002 นางสาว                   สุภาวิณี  ใจดี                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020005 นางสาว                   วรรณกร  พรมศรี                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020006 นางสาว                   ลลิตา  บุดดาห                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020007 นาง                      ประทุม  อะศิพงษ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020008 นาย                      ไชยยศ  สีคังไพ                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020009 นางสาว                   นัฐมล  ธาตุทอง                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020012 นางสาว                   พิมลทยา  แสงทอง                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020013 นางสาว                   ลัดดา  บัวลอย                           3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020014 นางสาว                   จินตนา  ออนขาว                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020015 นางสาว                   ลลิตตา  แซอุย                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020017 นาย                      จิระศักด์ิ  ราชชมภู                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020019 นางสาว                   สไบภรณ  อักโข                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220201 5822020020 นาย                      ประมวล  สีแสง                           3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023006 นาย                      นิรุตต  มีวงศ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023008 นางสาว                   บุญธรรม  ยอดทอง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023009 นางสาว                   สุภาพร  แกวจันทร                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023010 นางสาว                   กานตพิชชา  หิรัญคํา                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023012 นาย                      ประสิทธิ์  เทศนา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023014 นาง                      ขวัญจิตร  ปยะวงษ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023015 นาย                      ศุภกานต  สระแกว                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023021 นางสาว                    ศันสนีย  ศิริจันทร                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023022 นางสาว                   อัญชนา  สระทอง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023023 นางสาว                   ประกายแกว  นาคสิงหทอง                 3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023024 นางสาว                   วรรณภา  เซตะวัน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023025 นางสาว                   นิตยา  พวงเพ็ชร                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023029 นาง                      ณภัชณันท  บุตรไชย                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58220231 5822023031 นางสาว                   นริศรา  จินดาวุฒิกุล                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58221191 5822119004 นาย                      สนธยา  สุขปรีชา                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58221191 5822119005 นาย                      อภิชัย  วิลัยเลิศ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58221191 5822119007 นางสาว                   ประภากร  เจริญอาจ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58221191 5822119008 นาย                      อรรถสิทธิ์  ฉัตรทันต                   3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58221191 5822119011 นาย                      นิรวิทธ  จิตรเปรมวณิชย               3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58221191 5822119013 นาย                      ไตรภพ  พันธุชาติ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58221191 5822119019 นาย                      ณัฐวุฒิ  บุญพอ                          3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58232061 5823206002 นาย                      อภินันท  รงแสง                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58232061 5823206003 นางสาว                   กิติยาพร  อาจอินทร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58232061 5823206005 นางสาว                   เพียงนภา  นิลวรรณาภา                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58232061 5823206012 นางสาว                   ยุวพา  ปราบภัย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58232061 5823206013 นางสาว                   วนิดา  สมศรี                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58232061 5823206017 นาง                      นงเยาว  หาระสาย                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 กณิชฑ ธีรสิทธางกูร                               มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    58232061 5823206020 นางสาว                   บุญญาพร  ประมวล                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500107 อาเซียนศึกษา                                                                    59223251 5922325107 นางสาว                   วรรณิกา  ศรีบัว                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          56127033 5612703310 นาย                      ธนากร ชิณศรี                            1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          56127035 5612703534 นาย                      ชนาวุธ จุดมี                            1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014104 นางสาว                   ญาสุมินทร  ตําหนง                       3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014106 นาย                      ธนบดินทร บุญนาค                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014107 นาย                      ธนบัตร ทาเสด็จอํานวยโชค                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014108 นาย                      สุรชัย ทองแสง                           3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014109 นาย                      ธนากร ชูรัตน                           3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014110 นาย                      ธนัญชัย สิทธิกุล                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014112 นาย                      วิศวุฒิ อําพันลา                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014113 นาย                      เกริกเกียรติ มั่งมี                     3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014114 นาย                      สิทธิพร  เมยมงคล                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014115 นาย                      ไชยวัฒน  มะเด่ือ                       3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100141 5910014116 นาย                      กานตศักด์ิ  เที่ยงธรรม                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048101 นางสาว                   มนฤดี อุตสาหะ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048102 นางสาว                   นิโรบล ธงชัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048103 นาย                      สมชาย นํ้าเกล้ียง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048105 นาย                      นัฐพงษ ปญญาวรรณ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048106 นาย                      ชาลี เดชศิริ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048108 นาย                      พันธวัช เกาะนํ้าใส                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048109 นาย                      ทินกร ผาลา                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048111 นาย                      พงศธร   บรรเดาะ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048112 นาย                      พีระพล พิลากรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048113 นางสาว                   สุพรรณี บุญสุข                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048115 นาย                      พัทธวัชร สุขจินดา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048117 นางสาว                   จิดาภา ธีระบุตร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048118 นางสาว                   สุพิชญา เบ็ญมาศ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048119 นาย                      วัฒนชัย ชิณวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048120 นาย                      วีรชาติ มะปราง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048121 นาย                      อัสนี อินธิเดช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048122 นาย                      บดิภัทร เทศชัย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048123 นางสาว                   ศุภดา คูณตุม                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048124 นาย                      อธิบดี บุตรเพชร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048125 นาย                      เจษฎา มังษา                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048126 นาย                      นิพนธ จรรยา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048127 นาย                      นาย กฤษณะ   สุเรรัมย                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048129 นางสาว                   กัลยรักษ ศรีสุข                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048130 นางสาว                   กันยาวีร วารี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048131 นางสาว                   กุลณัฐ สงเสริม                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048133 นาย                      สุริยา ขันวงษ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048134 นาย                      เกียรติศักด์ิ ศรีแสงจันทร              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048135 นางสาว                   วิไลพร กํ่าแกว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048138 นางสาว                   กุลธิดา แกนจันทร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048139 นาย                      ฌัฐวุฒิ  ศรีลาชัย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048140 นาย                      ภัคพงษ  กาละพัฒน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048141 นาย                      อภิชาติ  โชติเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048141 นาย                      อภิชาติ  โชติเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048142 นาย                      นพดล  ทองมาก                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048143 นางสาว                   ทศพร บุญวัน                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048143 นางสาว                   ทศพร บุญวัน                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048144 นาย                      ธวัชชัย ใจใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048144 นาย                      ธวัชชัย ใจใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048146 นาย                      อภิชาติ ภูมี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048150 นางสาว                   รัตนาพร จักสาน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048152 นางสาว                   วิลัยวรรณ บุญทูล                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048153 นาย                      สันติสุข สายบัวตอ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048154 นาย                      ณรงคชัย เครือบุตร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048155 นาย                      ณัฐพล ฤาชัย                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048156 นางสาว                   อมรทิพย บุญพบ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048157 นาย                      วิสันต โฮเม                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048159 นาย                      จักรพงศ ศรีวัง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048162 นาย                      ธนโชติ  แหวนเงิน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048163 นาย                      ชาญวิทย  อินธิยาย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048164 นางสาว                   พิมพกา  สิงขรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048166 นางสาว                   สุภาพร  แยมยิ้ม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048167 นาย                      วรกิจ  รัศมี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048168 นาย                      ภัสกร  สายทากุล                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048169 นางสาว                   รัชนี  ศรีบุญเรือง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048170 นางสาว                   ผกามาส  เสวะนา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048171 นาย                      วรเพชร  แวววงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048173 นาย                      สิทธิโชค  วรเลิศ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048175 นาย                      สกุลเกียรติ  พันธมาศ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048176 นาย                      นันทวัฒน  บุญเสริม                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100481 5910048179 นาย                      ธนัญชัย ทองออน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048201 นาย                      ธราวุธ รองสุพรรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048202 นาย                      จักรพงศ คลากระโทก                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048204 นาย                      ยุทธนา บุญญา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048205 นางสาว                   กรรณิการ พรรษา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048206 นาย                      ทองกรณ อูบคํา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048207 นาย                      วรุฒ ภูมูล                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048208 นางสาว                   วราพร นิยม                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048209 นางสาว                   วิลัยพร มิตราช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048210 นาย                      เชษฐา  อุทิศาวงษ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048212 นาย                      อภิชาติ  สมวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048213 นาย                      สุภชัย วณานิชย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048214 นางสาว                   รุงฤดี บัวพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048216 นาย                      ธนคุปต   นามปญญา                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048217 นาย                      ศตวรรษ  แกวพวง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048218 นางสาว                   ชุติตา ขันทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048219 นางสาว                   ณิชนันทน แสนคํา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048221 นาย                      อดิศร สุพงษ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048222 นาย                      ธนพงษ ทาทอง                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048225 นาย                      ชิณวัตร ชิณวงษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048228 นาย                      เกียรติศักด์ิ เสวยสุข                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048229 นาย                      ณัฐพล กําแพงใหญ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048230 นางสาว                   จิราพร   ทองเติม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048233 นาย                      เอกราช ตะริการ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048234 นาย                      ธนาพงศ เพ็งพันธ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048235 นางสาว                   จิรวรรณ กองบุญ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048236 นาย                      อธิป สดับสาร                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048237 นาย                      สุรศักด์ิ บุญเหลือ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048240 นาย                      แสงสุรีย ศรีแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048241 นางสาว                   นํ้าฝน คําดี                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048242 นาย                      อภิสิทธิ์ บึงแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048243 นาย                      วัชรพร สมบัติวงศ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048244 นาย                      ประวิทย พิมมะเส็ง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048245 นาย                      สรวิศ แสวงผล                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048246 นาย                      ชัยอนันต พรมโส                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048247 นาย                      อภินันท เกิดกลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048248 นาย                      ศักด์ิชัย ปานทอง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048249 นางสาว                   นิภาพร พระสวาง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048250 นางสาว                   เพ็ญนภา สถานพงษ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048251 นาย                      ธนรัฐ ยอดพงษา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048252 นาย                      วราวุฒิ  อุนแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048253 นาย                      สุริยา  จันทะมุท                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048254 นาย                      วุฒิพงษ  กุลเกษ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048256 นาย                      ดนุสรณ  ศรีสุข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048259 นาย                      ธีระพงษ  สาลีงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048261 นาย                      วัฒนา  พรหมทา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048263 นาย                      ธีรเจต  หมอแกว                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048264 นางสาว                   ณัฐธยาน  คงคา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048265 นาย                      เอกพล  สายสังข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048266 นาย                      พัลลภ  ประจญ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048267 นาย                      บุริมนาถ  วามะลุน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048268 นาย                      ภูมิสิทธิ์  ทวะลี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048270 นาย                      ผลทวี  ดวนใหญ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048271 นาย                      วุฒธิพงษ  แกวพวง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048274 นาย                      ภานุวัฒน  สมสอน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048275 นาย                      ปยะณัฐ  ปราศจาก                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048276 นาย                      คฑาวุฒิ  ศรีโวหะ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048277 นาย                      ดวง  หงษอินทร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100482 5910048278 นาย                      อนันต  สีสมโยค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059102 นางสาว                   ภาวิตา มีชัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059103 นางสาว                   ดารณี แยมใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059104 นางสาว                   กาญจนา เชื้อพันธ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059105 นางสาว                   ปยะวรรณ โคตรหลักเพ็ชร                  3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059106 นางสาว                   พรหมพร แพทยนาดี                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059107 นางสาว                   อนามิกา พันยา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059108 นางสาว                   ธิดา บุญกวาง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059109 นางสาว                   สุทธิดา  ปูพบุญ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059110 นางสาว                   สกาวเดือน คํานึง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059112 นางสาว                   กฤษณา อินธิเดช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059114 นางสาว                   สรนันท สุขจันทร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059115 นางสาว                   พิมชนก บุสดี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059116 นางสาว                   ศันสนีย สิมุฒิ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059117 นางสาว                   รังสิมา สิงหเชื้อ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059118 นางสาว                   เตือนใจ ผิวออน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059119 นางสาว                   พัชรพร มณีจันทร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059120 นางสาว                   สุมิตรา ขิมอาภรณ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059122 นางสาว                   กัลยาณี ลันดา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059123 นางสาว                   ณัฐธิดา คําใสย                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059124 นางสาว                   ปยาไทย ผูมีสัตย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059125 นางสาว                   อมลธีรา โพธิราช                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059126 นางสาว                   จิรารัตน สมบัติวงค                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059127 นางสาว                   พรวิลัย  ดีเสมอ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059128 นาย                      ธนพงศ  มุกดาหาร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059129 นางสาว                   ธัญญา  ตนโพธิ์                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059130 นางสาว                   พรนภา  แกวกัณหา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059131 นางสาว                   ธัญญารัตน  บุญสง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059132 นางสาว                   เกตนศิรี  บัวสอาด                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059133 นางสาว                   บุษยา  วอนสมดี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059134 นางสาว                   วิไลพร  พรมตา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059135 นางสาว                   จันทิมา  คําปอง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059136 นางสาว                   ศศิธร  สายสม                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100591 5910059137 นางสาว                   กตัญชลี  คําผิว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100721 5910072101 นางสาว                   ศิริญาดา ศรีนนท                        3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100721 5910072103 นางสาว                   กนกวรรณ โพนปลัด                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100721 5910072105 นางสาว                   ปานรดี แตมทอง                          3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100721 5910072106 นางสาว                   ญาณิกา อะชวยรัมย                      3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100721 5910072107 นางสาว                   ธัญลักษณ นนทศิลา                      3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100721 5910072108 นางสาว                   ลาวัลณ แกวมุกดา                       3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100721 5910072109 นาย                      ศาทูล  บุญชู                            3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100721 5910072110 นางสาว                   ธานีรัตน  ชัยชนะ                       3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073101 นาย                      สุรัตน ใยคํา                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073102 นาย                      ประวิทย คําปว                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073108 นาย                      ภาณุวัฒน สัมนา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073109 นาย                      ณัฐพล สนับหนุน                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073110 นางสาว                   ศิริรัตน บุญศิริ                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073111 นางสาว                   ณัฐนิช พงษสุวรรณ                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073112 นาย                      สุริยา ไชยโชติ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073113 นาย                      สุรชัย ศรีแกว                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073114 นางสาว                   จุฑามาศ แกวชัย                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073116 นาย                      ธนวัฒน บุดศรี                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073117 นาย                      สุริยา  มวงออน                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100731 5910073118 นาย                      อธิชัย  ยอดไฟอินทร                     3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083101 นางสาว                   ศศิณา  แดงเจริญ                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083104 นาย                      ธนวัฒน สายสงค                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083104 นาย                      ธนวัฒน สายสงค                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083106 นางสาว                   อุมาพร ยอดสิงห                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083107 นาย                      ธีรวัต บัวบาล                           3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083108 นางสาว                   ปฐมาวดี บุตะเคียน                       3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083109 นางสาว                   ปฏิมากรณ นามปญญา                      3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083110 นางสาว                   ชลากร พละราษฎร                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083111 นาย                      กฤษฎาพงษ สุวะ                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083112 นางสาว                   ณภัทรวรัณย  สายแกว                    3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083115 นาย                      ปารมี  มาตยคํา                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083118 นางสาว                   มนพกานต  คําเหลือ                       3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100831 5910083122 นางสาว                   ทิพยภาดา  กันยาโพธิ์                   3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084102 นางสาว                   ชมัยพร แหลงหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084102 นางสาว                   ชมัยพร แหลงหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084103 นางสาว                   สุวรรณา เล่ือนลอย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084104 นางสาว                   วรรณี ปองทรัพย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084105 นางสาว                   หน่ึงฤทัย พวงบุตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084106 นางสาว                   เชษฐสุดา ทองยัง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084108 นางสาว                   สุภัทตรา นมัสสิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084108 นางสาว                   สุภัทตรา นมัสสิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084110 นางสาว                   วิภาพร สายคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084111 นางสาว                   กัลยา สีสันต                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084112 นางสาว                   จารุนันท  บัวงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084112 นางสาว                   จารุนันท  บัวงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084113 นางสาว                   ขวัญฤทัย มุละสีวะ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084114 นางสาว                   ชัลญา ชาติวงค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084115 นาย                      ภาสกร บุตรจินดา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100841 5910084117 นางสาว                   เบญจมาศ ทองพาด                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095101 นาย                      อนุชา พรมดี                             3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095102 นางสาว                   นริสา แกวเหลา                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095103 นาย                      สุระชัย พวงจําปา                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095105 นางสาว                   อภิลักษณ โพธิ์ศรี                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095106 นาย                      ปรมินทร หวยจันทร                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095107 นาย                      สหโชค โพนปลัด                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095110 นางสาว                   สุภาพร พิลัย                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095111 นาย                      ยศพร แกวพวง                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095112 นาย                      อนุชา หมื่นสุข                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095113 นาย                      สิทธิโชค วิมาร                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095114 นางสาว                   ร งทอง เกษอินทรษา                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095116 นาย                      วุฒิชัย แกนคํา                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095117 นาย                      ธนพล ศรีรักษา                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59100951 5910095118 นางสาว                   วิไลพร  พวงเสียง                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106101 นางสาว                   มณฑธิดา สงพิมพ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106103 นางสาว                   อิสริยาภรณ โคตรมนตรี                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106105 นางสาว                   จิรติกาญ พวงวงศ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106106 นางสาว                   ชุดา  โสดทิพย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106107 นางสาว                   ปริญญา ขึมสันเทียะ                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106109 นางสาว                   สุภาพร ถ้ําทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106110 นางสาว                   ดรุณี อินสุวรรณ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106113 นางสาว                   ปทุมวดี นิลทัย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106114 นางสาว                   สุวิกานต แกวบริบัตร                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106115 นางสาว                   กนกอร นวลมณีย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106116 นางสาว                   นิตยา บัวเชย                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106117 นางสาว                   สุวนันท แกวละมุล                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106118 นางสาว                   ศิรินยา เนียนแนบ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106119 นางสาว                   พรจิตร อวนแพง                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106120 นางสาว                   ฐิติมา สมพงษ                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106121 นาย                      อทิการ สุขภาค                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106122 นางสาว                   สมฤดี แสนทวีสุข                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106123 นางสาว                   เกษศิริ นงคสันเทียะ                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106124 นางสาว                   นันทิชา อรทัย                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106126 นางสาว                   โชติมณี แทนศรีลา                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106127 นาย                      ฉัตรชัย กล่ินจันทร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106128 นางสาว                   กานตติมา ใสศรีจันทร                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106129 นางสาว                   สุภรัตน มะโนชาติ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106130 นางสาว                   ลักษิกา ตาชั่ง                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106131 นางสาว                   ขนิษฐา สังวัง                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106132 นางสาว                   สุดาทิพย โพธิบุตร                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106133 นางสาว                   อาธิยา ขันติวงค                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106134 นางสาว                   เวลลินี จักสาร                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106135 นางสาว                   สุวิภาชิณี เหลียวสูง                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106136 นางสาว                   จินดารัตน ปรางคศิริ                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106137 นางสาว                   อังคณา ธนะศรี                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106139 นางสาว                   สุรัญญา แกวคํา                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106141 นางสาว                   ขนิษฐา ลําดวน                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106142 นางสาว                   ศศินภา รัตนพันธ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106143 นางสาว                   ธัญญารัตน บุตทองทิม                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106144 นางสาว                   เดือน พลอาจ                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106145 นางสาว                   ภัทรวดี ใจศรี                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106146 นางสาว                   ชรัณรัตน วิลาศรัตนโยธิน                3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106147 นางสาว                   ปนัดดา เหล็กดี                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106148 นางสาว                   จารุวรรณ จุยพงษ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106149 นาย                      จักรพันธ  จันทะสิทธิ์                  3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101061 5910106150 นางสาว                   ณัฐริยา วันทา                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106202 นางสาว                   มะลิวัลย อินตะพันธุ                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106203 นางสาว                   ประทุมวรรณ ไชยเทพ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106205 นางสาว                   ฐานมาศ ปองออย                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106206 นาย                      ปยวัฒน ทองปญญา                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106207 นางสาว                   สุภาพร วันทิสุทธิ์                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106208 นางสาว                   ทิวากรณ ทองชุบ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106210 นางสาว                   จิตรลัดดา มีผล                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106212 นางสาว                   จุฑามาศ  แซพัว                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106216 นางสาว                   สุภาพร  สารชาติ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106221 นางสาว                   กันติชา อางคําหงษ                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106222 นางสาว                   ปรียาภรณ อําพร                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106223 นางสาว                   สุกัญญา มังคละพลัง                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106224 นางสาว                   ภัทราพร  ศรีโท                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106225 นางสาว                   นิพาดา  จักรเทพวงค                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106226 นางสาว                   ชลิตา  เทศราช                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106227 นางสาว                   อัมพร  เภาแกว                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106229 นางสาว                   สุกัญญา  กุดประทาย                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106230 นางสาว                   ภูริดา  วุฒิยา                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106231 นางสาว                   อัญธิกา  อสิพงษ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106232 นางสาว                   อรณิชา  โคษา                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106233 นางสาว                   ธิดารัตน  วิวาสุข                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106234 นางสาว                   อาทิตยา  ยอดแกว                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106236 นางสาว                   ปยนุช  วงคหาญ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106238 นางสาว                   วรรณวิภา  คันทา                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59101062 5910106239 นางสาว                   ละมัย  พะลัน                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226102 นางสาว                   จรรยา วิเชียรภักดี                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226103 นาย                      วิทธวัช ไกรศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226104 นาย                      ณัฐพล ศิริพันธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226105 นางสาว                   อนุสรา บุญลา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226106 นาย                      ดนัย จันทะประสาร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226107 นาย                      พีรพล ทองมาก                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226109 นาย                      ฤทธิรงค บุษบา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226110 นาย                      นลธวัช ดอนตาชิต                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226114 นาย                      นิวัฒน ศรีสวัสด์ิ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226115 นางสาว                   ศุลีพร พรมสุวรรณ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226116 นางสาว                   ภัสสชนัญญ ศรีลาชัย                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226117 นางสาว                   จิราภรณ  โนนนอย                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226118 นางสาว                   ปวีณา ศรีรักษา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226119 นางสาว                   จริยา  โพธินา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226120 นาย                      เศรษวัฒน บุษบงก                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226123 นาย                      เดชา จันทร                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226124 นาย                      ปกรณ มะโนชัย                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226125 นางสาว                   ก่ิงแกว โสภากุล                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226126 นางสาว                   ขันธทอง แพงศรี                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226127 นางสาว                   ปยะดา ดีดานคอ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226128 นาย                      อภิชาติ ศรีลาชัย                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226129 นาย                      ชุติเดช ทองเปลว                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226130 นางสาว                   ขนิษฐา แกวหาวงษ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226131 นางสาว                   สุมิตรา สุขใส                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226133 นางสาว                   สันทนา ดวงตา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226134 นางสาว                   ธิดารัตน  จันดี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226135 นางสาว                   อาทิตยา ศรีสุธรรม                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226136 นางสาว                   สุภัชชา เรืองศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226137 นางสาว                   นัฐพร อ่ิมรักษา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226138 นาย                      ปยชาติ สุราวุธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226139 นาย                      ภานุพงศ ลําภา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226141 นาย                      ชรินทร คุณสิงห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226142 นางสาว                   อมรรัตน มนตรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226143 นางสาว                   อภัสริน  ศรีภูทอง                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226144 นางสาว                   สุปราณี สมศรี                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226146 นางสาว                   อรญา อัมภรัตน                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226147 นาย                      ยศกร จันทร                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226149 นาย                      เพิ่มภูมิ ประจวบสุข                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226150 นาย                      อมรเทพ ปยะวงศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226151 นาย                      สุภรัตน   พรมต้ือ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226152 นางสาว                   อนุธิดา แกวเกลา                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226153 นางสาว                   ดวงแกว ทองเติม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226154 นาย                      จักรฑาวุฒิ นฤเบศร ณ รังษี              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226155 นาย                      วีรภัทร อุตสาห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226156 นาย                      วันเฉลิม สุขประเสริฐ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226157 นางสาว                   ชลิดา อุนจังหาร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226158 นาย                      ขวัญชัย คําโสภา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226159 นางสาว                   จิราวรรณ พันธวิไล                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226160 นาย                      เจริญพงศ พรมสิทธิ์                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226161 นางสาว                   ชลิยา  ชมภูวงศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226162 นางสาว                   พิมพา  แกวมงคล                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226163 นาย                      จักรี  พรมภักดี                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226164 นางสาว                   รวีวรรณ  ชิณวงศ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226168 นางสาว                   กัลยรัตน  พรหมรินทร                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226169 นาย                      เกรียงสิทธิ์  แกวพวง                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102261 5910226170 นาย                      เกรียงศักด์ิ  แกวพวง                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226202 นาย                      ณัฐภูมิ อ่ิมเต็ม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226203 นาย                      ธนบัตร สยุมพร                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226204 นาย                      เจตนชานน ไชยศรีษะ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226205 นางสาว                   ดารณี ศรีมณี                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226206 นางสาว                   ณัฐสุดา แกวกัณหา                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226207 นาย                      ภาณุพงศ อ่ิมเต็ม                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226208 นางสาว                   ศุภานัน แกวกลาง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226209 นาย                      อนุพงษ ทองเบา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226210 นางสาว                   ธมลวรรณ จันทสนธ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226211 นางสาว                   รัชนีกร โตมร                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226212 นางสาว                   อุทัยวรรณ ลุกลาม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226213 นาย                      ประเสริฐศักด์ิ แกวพรม                  3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226216 นางสาว                   ระพีพรรณ โพธิวัฒน                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226217 นางสาว                   อินทิรา ไรกลาง                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226218 นาย                      อดิเรก รุงเเสง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226221 นาย                      อดิศักด์ิ ผมหอม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226222 นางสาว                   มาลินี แกวพิลา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226223 นางสาว                   ปราณี พิลาดี                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226227 นางสาว                   กานตทิตา พรมวันดี                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226228 นางสาว                   จิราภรณ พรหมประดิษฐ                   3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226229 นางสาว                   โสภา สีดาชาติ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226230 นางสาว                   อารียา  ศรีมารักษ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226232 นางสาว                   นัทลิน แลบัว                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226233 นางสาว                   สุดารัตน ก่ิงพิลา                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226234 นางสาว                   ชนิกานต บุญจริง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226236 นาย                      อภิสิทธิ์ สายแกว                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226237 นาย                      พุทธิพร โพธิ์ศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226238 นางสาว                   สุภาพร เหลาแค                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226239 นางสาว                   ศศิญา แกวพวง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226240 นางสาว                   รัตนา  ทุมทัน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226241 นางสาว                   คณิตตา บุญรินทร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226242 นางสาว                   จิรัชญา จันทมาศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226243 นางสาว                   ศิริพร วิเศษสังข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226244 นาย                      พงษพิพัฒน นันทิโค                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226245 นางสาว                   ปนมณี มาเจริญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226246 นาย                      นิพลฤทธิ์ ลีลาศ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226247 นางสาว                   จารุณี สังขพงษ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226248 นางสาว                   อริสรา  แหวชาญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226250 นางสาว                   สุทธิดา สุขศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226251 นาย                      นิติพงษ นามมนตรี                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226252 นางสาว                   ธีรจุฑา แกวกัณหา                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226254 นาย                      โอภาส เสาเวียง                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226256 นางสาว                   สุภาพร  ระยับศรี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226257 นาย                      วุฒิไกร พันธุชาติ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226258 นาย                      อินทรีย บุญให                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226259 นาย                      ณัฐปคัลป ยาจิตร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226260 นาย                      ศาสตรตรา จันทา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226262 นางสาว                   ดวงใจ  เรือนชิน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226264 นางสาว                   ลลิตา  เจริญวิเชียรฉาย                  3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226265 นาย                      จักรพันธ  ทองปญญา                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226268 นาย                      ศักด์ิระพี  พลคํา                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102262 5910226273 นาย                      ฉัตรชัย  กอกหวาน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226302 นาย                      กฤษฎากร  ฉิมพาลี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226303 นาย                      เสรีพันธ พิมพทอง                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226304 นาย                      ชัชวัล วิเชียรรัมย                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226306 นาย                      สิงหราช บุญภักด์ิ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226307 นางสาว                   เมธิศา ศิรยาวรกุล                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226311 นาย                      เกียรติศักด์ิ ชัยสอน                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226312 นาย                      ทวีศักด์ิ ชิดชม                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226313 นาย                      อาทิตย ทองสุทธิ์                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226314 นาย                      ณัฐกรณ    ประกอบแสง                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226318 นาย                      สมชัย ทองละมุล                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226319 นาย                      กิตติธัช ศรีคราม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226320 นางสาว                   สกลสุภา ชัยจํา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226321 นาย                      กาลตุลา เพ็งแจม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226322 นางสาว                   ศุภนิดา ทองศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226323 นาย                      ธนาวุฒิ แกวคํา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226324 นาย                      จิรานุวัฒน คําเอ่ียม                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226325 นางสาว                   อาภัสรา ประชุมวงษ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226328 นาย                      อลงกรณ สืบสิงห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226329 นาย                      ยุทธนา ยอดไม                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226330 นาย                      พัฒนะ แกวคํากอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226333 นาย                      พันธกานต กล่ินเพชร                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226335 นาย                      สุวัฒน พื้นพันธ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226336 นาย                      ศุรัฐภูมิ ชื่นใจ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226338 นางสาว                   หทัยภัทร พรมธร                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226340 นาย                      ปฎิพล ใบสี                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226341 นาย                      พัฒนศิลป พวงพันธ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226342 นางสาว                   กาญจนา แหวนวงษ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226343 นาย                      ณัชชนกฤช แจมใส                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226346 นาย                      กฤษณะ เวกสูงเนิน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226347 นาย                      ณัฐพล บุญขวาง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226348 นาย                      สมาพล  ไชยพันธ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226351 นาย                      วิชชากร วรรณทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226352 นาย                      ทศพล พันคําภู                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226354 นาย                      อภิวัตร โสดาดวง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226357 นาย                      สุทัศน  ดวงแสง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226359 นาย                      เอกพจน  กองพงษ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226362 นาย                      ทัตพงศ  สุทาบุญ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226365 นาย                      ณัฐนนท  ศรีบุญเรือง                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226367 นางสาว                   ทินประภา  พอกพูน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226368 นางสาว                   รุงทิวา  สาสังข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226369 นาย                      สุริยา  พันโน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59102263 5910226372 นาย                      ศตวรรษ  ศรศิลป                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512102 นางสาว                   ฉวีวรรณ พลภักดี                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512104 นางสาว                   เกศมณี คําวงศ                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512105 นางสาว                   กัญญาวีร อุปมัย                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512106 นางสาว                   ลักขณา รองเมือง                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512107 นางสาว                   ลักษณา แกวกัญญา                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512108 นาย                      พิศิษย สอนสอาด                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512109 นางสาว                   กานดา จวงจันทร                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512110 นางสาว                   กนกวรรณ นันทะแพทย                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512111 นางสาว                   ธิดารัตน แสงมาศ                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512111 นางสาว                   ธิดารัตน แสงมาศ                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512112 นางสาว                   เบญจวรรณ เดือนขาว                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512113 นางสาว                   สุภาพร ราชธานี                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512114 นาย                      ศักด์ิบดี อนุพันธ                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512115 นางสาว                   ติยาพร   ฤกษดี                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512118 นางสาว                   ศรัญญา หาญพรมมา                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512119 นางสาว                   กัญญารัตน แซอุย                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512120 นางสาว                   วริศรา สุจันทา                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512121 นางสาว                   กาญจนา สุดา                             3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512122 นาง                      ละอองดาว  แสงสกุล                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512123 นางสาว                   สุมิตรา รัตนะ                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512124 นาย                      ธีรพัฒน พันธสําโรง                     3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512125 นางสาว                   เสาวนีย แกนเมือง                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512126 นางสาว                   จิราวรรณ แขมคํา                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512127 นาย                      วิศวกร แกวหลา                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512129 นาย                      ณัฐชนน คงวิมล                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512130 นางสาว                   กัญญา เพ็ชรก่ิง                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512132 นางสาว                   สุนันทา  สิงหทอง                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512133 นางสาว                   แพรวพรรณ  ไชยสุวรรณ                     3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59105121 5910512134 นางสาว                   รัตนาพร  เสาศิริ                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983101 นาย                      สุรชัย กระสังข                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983102 นางสาว                   ทรายทอง มาตาเดิม                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983103 นาย                      นที  กลีบฉวี                            3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983104 นางสาว                   พัชรินทร เพชรดี                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983105 นาย                      จักรกฤษณ กมล                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983106 นาย                      อาชวิน ทองสวัสด์ิ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983107 นางสาว                   ปทมา จันทรพุฒ                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983108 นางสาว                   ทิพวรรณ คําผง                            3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983109 นางสาว                   ศิริลักษณ สิทธิ์ตา                     3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983110 นาย                      ณัฐวุธ มาตผาง                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983112 นางสาว                   แคทติญา พลสวัสด์ิ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983120 นางสาว                   กิตติยา พิมาทัย                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983121 นางสาว                   สุพัตรา  เทนโสภา                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983122 นางสาว                   วนัสนันท มีพันธ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983123 นางสาว                   วรางคณา เลิศลํ้า                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983124 นางสาว                   อารีรัตน เจริญธรรม                     3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983125 นางสาว                   พรสุดา บรรชิต                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983126 นางสาว                   สุพรรณ บุญขาว                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983127 นางสาว                   มัณฑนา อุฤทธิ์                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983128 นางสาว                   กาญจณา จันละออ                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983129 นาย                      อภิสิทธิ์ วรรณทวี                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983130 นาย                      กิตติศักด์ิ ทามล                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983131 นาย                      ณัชนนท  เจริญบุญ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983132 นาย                      ถาวร  ศรีจักร                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983133 นางสาว                   นางสาวสุนิตา  รอบคอบ                    3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983134 นาย                      วุฒิเดช  สุพรรณ                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59109831 5910983135 นางสาว                   พัชราภรณ  พุมงาม                      3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506103 นางสาว                   ภีรดา ชํานิกุล                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506104 นางสาว                   ธิดารัตน แกวรักษา                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506105 นางสาว                   สุมิตตรา โพธิ์ทา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506108 นาย                      สราวุธ ศุภศร                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506111 นางสาว                   วราภรณ ขวานทอง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506111 นางสาว                   วราภรณ ขวานทอง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506112 นาย                      เกียรติศักด์ิ ทาวสิงห                 3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506114 นางสาว                   ภาณุมาส ศรีจักร                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506115 นางสาว                   ศศินา ศรีทินัน                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506116 นางสาว                   สิริกัญญา สีชนะ                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506117 นางสาว                   อิสริยาภรณ โพนปลัด                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506118 นางสาว                   สมฤดี คันศร                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506119 นางสาว                   ยุพารัตน ดวงมาลา                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506121 นางสาว                   กาญจนา ลุนสิน                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506124 นางสาว                   ณัฐพร จันทเสน                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506125 นางสาว                   ปรียาภรณ  สมแพง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506125 นางสาว                   ปรียาภรณ  สมแพง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506126 นางสาว                   สาธิดา แสงชมภู                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506127 นางสาว                   กาญจนา ภาพิมพ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506128 นางสาว                   จิราภรณ บุสรินทร                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506129 นางสาว                   จันฒิภัณท ก่ิงสกุล                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506130 นางสาว                   สุจิณณา กอนคํา                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506131 นางสาว                   ชุดาภา พันธมาศ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506132 นางสาว                   วาสนา กิจอินทรีย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506132 นางสาว                   วาสนา กิจอินทรีย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506133 นางสาว                   เสาวลักษณ โสภารักษ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506134 นางสาว                   เสรีย บุญจูง                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506135 นางสาว                   ณัฐภรณ แซวรัมย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506137 นางสาว                   วิภาวรรณ บังศรี                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506138 นางสาว                   ลลิตา  สมบูรณ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506139 นางสาว                   ภัทรภร เข็มทอง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506140 นาย                      คุณากร จันทรจิตร                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506141 นางสาว                   สุดาภรณ พวงบุตร                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506143 นางสาว                   ทิพยอุบล อุปแกว                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506144 นางสาว                   วรรณยุภาพร พุดทา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506145 นางสาว                   อินทิรา เรืองฤทธิ์                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506146 นางสาว                   วรรณภา ธรรมชาติ                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506148 นางสาว                   เปรมฤดี วะรงค                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506149 นางสาว                   ลัญจกร  พงษจันโอ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506150 นางสาว                   วิภาพร วงษสุข                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506151 นางสาว                   รจนา  สรอยสนธิ์                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506152 นางสาว                   กานติมา  ตะเคียนเกล้ียง                 3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506154 นางสาว                   สุทธิยา  ประสาทพันธ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506155 นางสาว                   อารีรัตน  โสภาลี                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506157 นางสาว                   มนรดา  นามจันทึก                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506158 นางสาว                   ธารารัตน  ศิรินัย                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115061 5911506159 นางสาว                   ชลธิชา  ศิรินัย                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506201 นางสาว                   ศุภาภรณ สุภาพ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506202 นางสาว                   วรรณวลี บุญหนัก                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506203 นางสาว                   สุรภา มณีวงษ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506204 นางสาว                   สุภาพร พลนํา                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506205 นางสาว                   พนิตนาฏ ภูมิภักด์ิ                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506207 นางสาว                   ดวงพร  สัมฤทธิ์                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506208 นางสาว                   อรทัย แกวแสนไชย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506209 นางสาว                   กมลวรรณ  ศรีจวน                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506210 นางสาว                   วิจิตรา ชิงชัย                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506211 นางสาว                   รัตตะวัน ชัยบํารุง                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506213 นาย                      สุรชัย อินทะนา                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506214 นางสาว                   สุชาดา ศรีมูล                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506215 นางสาว                   สุภาวินี  สายเมืองใจ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506216 นางสาว                   สุดารัตน ถาพันธ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506217 นางสาว                   หฤทัย  วงษเขียว                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506218 นางสาว                   ศิริลักษณ มังษา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506219 นางสาว                   สุจิตรา ประวิง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506220 นางสาว                   ภรวี ศรีรักษา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506222 นางสาว                   อุไรรัตน พงคพันเทา                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506224 นางสาว                   ศศินาภา สิงหทอง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506226 นางสาว                   กมลพรรณ คูณมา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506227 นางสาว                   ภาคินี นิลจํารัส                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506228 นาย                      วีรยุทธ แสงทอง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506229 นางสาว                   กัลยา ดวงดี                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506230 นางสาว                   ปวีณา สระแกว                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506231 นางสาว                   อินทุอร บุญเหลา                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506232 นางสาว                   ดวงกมล ประพาฬ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506233 นางสาว                   ณิชกานต ชุมภู                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506234 นางสาว                   กัญญารัตน บุญออน                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506235 นางสาว                   ธนาวัลย ใจเพ็ง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506237 นางสาว                   เจนจิรา ลิลาชาติ                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506238 นางสาว                   อนัญพร อินธิเดช                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506239 นางสาว                   ชบาไพร สายแกว                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506240 นางสาว                   นิตยา มณีวงษ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506241 นางสาว                   สิรีธร สงนอก                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506242 นางสาว                   กาญฎา แหวนหลอ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506243 นางสาว                   ธัญญลักษณ สีดา                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506244 นางสาว                   สุดารัตน สอนไชย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506245 นางสาว                   ปรียานุช มังสุลัย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506246 นางสาว                   รัตนาภรณ ปองภัย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506248 นางสาว                   ณัฐนันท พิมพวัน                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506249 นางสาว                   นภาพร  สิทธิพร                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506250 นางสาว                   วิไลลักษณ  บุญเชิญ                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506251 นางสาว                   เจนจิรา  เบ็ญมาส                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506253 นางสาว                   สายฝน  กุหลาบกุลี                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506254 นางสาว                   ก่ิงแกว  บุญเคลา                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506256 นางสาว                   ธิตติยา  ยาวิชัย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506257 นางสาว                   ลลิตา  มะลิลา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59115062 5911506258 นางสาว                   สิริยากร  อัมพรศรี                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59122691 5912269104 นาย                      อัครพงษ  ปนเต็ม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59122691 5912269106 นาย                      อรรถพล อุนอบ                           3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59122691 5912269107 นาย                      ชัยณรงค ตะเคียนเกล้ียง                 3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59122691 5912269109 นางสาว                   อารียา ตะเคียนราม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59122691 5912269110 นางสาว                   มลทิรา พรหมบุตร                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59122691 5912269111 นาย                      ภัทรธร  บุญสะอาด                        3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59122691 5912269114 นาย                      ธนภัทร  ศิริดล                          3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732102 นางสาว                   วิจิตตรา เสนนอก                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732103 นาย                      ไกรวุฒิ กายชาติ                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732104 นางสาว                   ศศินา สุภาวะหา                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732106 นาย                      สันติ โคตพันธ                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732107 นาย                      ชนาธิป แกวมะณีย                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732109 นาย                      วิทยา คําใส                              3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732110 นาย                      ณัฐภูมิ มั่นคง                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732111 นาย                      สุทิน ปยะวงค                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732112 นาย                      จักรวาล ชมน่ิม                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732113 นาย                      ภควัฒน ปยะวงษ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732114 นางสาว                   ทิพยสุคนธ พลโลหะ                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732115 นาย                      ตระการ ดวงพวง                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732116 นางสาว                   ณิชนันทน  หวงทิม                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732117 นางสาว                   พรนิภา เทียนแกว                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732118 นาย                      สุรศักด์ิ พานิช                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732119 นางสาว                   สุภาพร  สุขใส                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732120 นางสาว                   รัชนีกร สถานพงษ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732121 นางสาว                   วัลลิยา มุลกะกุล                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732122 นาย                      อัษฎาวุธ วรรณทวี                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732123 นาย                      สันติภาพ  ดวงธนู                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732124 นาย                      ศักด์ิอนันต สุตัญต้ังใจ                3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732126 นาย                      วีระพันธ บุญบุตร                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732127 นาย                      สิทธิคุณ  นาครินทร                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732128 นาย                       สุทธินัย  เสนคราม                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732129 นาย                      จิระพงศ ไพรบึง                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732130 นางสาว                   สลิลทิพย  บํารุงกิจ                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732131 นางสาว                   ลัดดาวัลย  ประมูลทรัพย                3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732132 นางสาว                   อาทิตยา  พิมพรัตน                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127321 5912732134 นาย                      ธนชัย  บึงไกร                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743101 นางสาว                   อมรรัตน กระจายแสง                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743102 นางสาว                   ธนพร ทรงกรด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743104 นางสาว                   กมลรัตน ชุมจันทร                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743105 นางสาว                   เมธินี โพธิ์นิล                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743106 นางสาว                   นันทนภัส  ชมไพศาล                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743107 นางสาว                   ทิพวรรณ ทองนาค                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743108 นางสาว                   มนพชร แกวสาย                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743109 นาย                      ชินวัตร สุดนอย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743110 นางสาว                   สาณิยา เที่ยงธรรม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743111 นางสาว                   สุภัศศร อุปสัย                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743114 นาย                      ยอดชาย สอนสิงห                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743115 นางสาว                   กุลนัดดา คําพินิจ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743116 นางสาว                   ศิริลักษณ แสงสุข                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743117 นางสาว                   อภิญญา พัวเพิ่มพูลศิริ                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743118 นางสาว                   ศศิชานันท มะโนชัยกุลศิริ               3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743119 นางสาว                   พิมพนภา สุทธปญญา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743121 นางสาว                   จุฑามาศ  เสนคราม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743122 นางสาว                   ชลธิชา แกวคํากอง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743123 นางสาว                   นภัสสร สิงหแกว                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743124 นาย                      อรรถสิทธิ์ สีเขียว                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743125 นางสาว                   กานตพิชชา ดวงอาจ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743126 นางสาว                   อรอนงค อามาตยภักดี                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743130 นางสาว                   พิชามญชุ  รางสถิตย                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743134 นางสาว                   ชมัยพร  บุตรสยาตรัส                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743137 นาย                      อนุสิทธิ์ วงษทิพย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743138 นางสาว                   ณัฐกานต สาภัยพร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743139 นางสาว                   ผกาวดี ศรียันต                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743140 นางสาว                   กัญยาณี สุรางคดิลกกุล                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743141 นางสาว                   สิลีนาฏ ใสเหล็ก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743141 นางสาว                   สิลีนาฏ ใสเหล็ก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743142 นางสาว                   จิราวรรณ รํามะศักด์ิ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743145 นางสาว                   รพิพรรณ มะลิงาม                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743147 นางสาว                   สุภาภรณ ศรีหวาด                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743148 นางสาว                   อารีรัตน อินโสภา                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743149 นางสาว                   มัณฑิญา คําใบ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743151 นางสาว                   กัญญณัช อินธิมาศ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743152 นางสาว                   สุนานันท พิมพโคตร                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743153 นางสาว                   มณีรัตน สุดทอง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743155 นางสาว                   รมณี สมนึก                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743157 นางสาว                   ปรางทิพย จันแสง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743158 นางสาว                   มีนาพร เมืองแสน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743159 นางสาว                   ดวงกมล สมบัติ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743161 นางสาว                   วิภาวี  ไชยอินทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743162 นาย                      วรพล  วิมลสุข                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743165 นาย                      จิรวัฒน  นอยหนองหวา                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743167 นางสาว                   ณัฐราวดี  ศรีวิชัย                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127431 5912743168 นาย                      เนตินัย  ออนเกษ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743201 นางสาว                   ชลันดา ชัยรัก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743202 นางสาว                   สิรินดา บุญสาง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743203 นางสาว                   กัลยรัตน สาลี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743204 นางสาว                   ดาริกา ไชยอุดม                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743205 นาย                      เอกมล ศรีกะชา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743206 นางสาว                   อรุณทิพย ศรีสิงห                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743208 นางสาว                   ปยะนุช จันทะศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743212 นางสาว                   ธัญชนก ประคอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743213 นาย                      ธีระพงษ ใบแสง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743215 นางสาว                   อทิตยา โนนสังข                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743217 นางสาว                   มัลลิกา บัวจันทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743218 นางสาว                   สุดารัตน มะณีรัตน                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743219 นางสาว                   ชอผกา สรายทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743219 นางสาว                   ชอผกา สรายทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743220 นางสาว                   นฤวรรณ  พรมโลกา                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743221 นาย                      ชาตรี รุงแสง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743222 นางสาว                   วรรณภา พรมลา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743223 นางสาว                   ปวีณา ธรรมชาติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743224 นาย                      สุทัน บุญสอน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743225 นางสาว                   เจนจิรา เต็มโคตร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743230 นางสาว                   สุนิสา วงภักดี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743232 นางสาว                   จิตรกัญญา เรือนรส                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743233 นางสาว                   จุฬาลักษณ อินสา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743234 นางสาว                   นิลวดี รักชาติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743236 นางสาว                   สุภาพร เข็มทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743238 นางสาว                   อุมาพร ฝอยทอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743240 นางสาว                   สุกัญญา ศรีรอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743241 นางสาว                   กนกวรรณ ก่ิงเกษม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743242 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์  หลงนอย                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743244 นางสาว                   นิศารัตน เพ็ชรเภา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743246 นางสาว                   สุทธาทิพย  บุญธรรม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743248 นาย                      ธนภัทร  ทองภู                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743249 นางสาว                   กัญญนัช  บุญเย็น                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743250 นางสาว                   ณวิชศรา  ปญญาคม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743251 นางสาว                   นฤมล  มัชฌิมะบุระ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743252 นางสาว                   สุภาดา  กองแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743253 นางสาว                   วิภาดา  ทองเรือง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743256 นางสาว                   จินตจุฑา  วิสุทธิประภา                 3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743257 นางสาว                   นิภาวดี  ยอดจักร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743258 นาย                      พีรพิชญ  แพทยกลาง                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743259 นางสาว                   ธัญญา  นาโนน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743260 นาย                      อมรพงษ  คําแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743261 นางสาว                   สุนิตา  ไชยสิงห                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743262 นางสาว                   วิภาดา  แสงเพ็ง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743264 นางสาว                   จันจิรา  ปลังนวน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127432 5912743267 นางสาว                   อิสรีย  คํ่าคูณ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754101 นาย                      ธีรพงศ อูบคํา                           3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754104 นางสาว                   ศิริลักษณ สุขอวน                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754105 นาย                      สุรศักด์ิ หนองยาง                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754106 นาย                      สหรัฐ ใจดี                              3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754107 นางสาว                   ศุภดา ใจมนต                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754108 นาย                      ณัฐวุฒิ บุมาพรหม                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754109 นาย                      ปริพนธ พันธวิไล                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754112 นางสาว                   รัชฎาภรณ สมบัติ                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754113 นาย                      ทศพร เวียงคํา                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754115 นาย                      รัตนชัย แกวพวง                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127541 5912754121 นาย                      พรประสิทธิ์  รจนัย                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127551 5912755102 นางสาว                   รัตนา ตุลาเนตร                          3 สัปดาห เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127551 5912755103 นางสาว                   จุลทรัพย บุตรโคตร                      3 สัปดาห เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756101 นาย                      ณรงคฤทธิ์ แกลวเกษตรกรณ               3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756104 นาย                      จตุพล เจริญศรี                          3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756105 นาย                      อภิสิทธิ์ ไกรยา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756106 นาย                      ยงยุทธ นามปญญา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756107 นาย                      กําพล โสดาธาตุ                           3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756108 นาย                      เกษฎากร ตะเคียน                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756109 นาย                      กฤษณชัย แพงยา                           3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756111 นาย                      จิรพงศ ประมวล                          3 สัปดาห  
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756112 นาย                      จิรวิทย  จารุวงษเสถียร                3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756114 นาย                      วรวุฒิ แวนแกว                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756115 นาย                      พงศกร เพิ่มบุญ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756116 นาย                      ภานุพงศ ผากกิจ                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756117 นาย                      ศักด์ิสกุล ตูมหอม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756118 นาย                      อภิชาติ  คํานอย                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756120 นาย                      สิทธินนท  หอมจันทร                    3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756121 นาง                      กฤษณะ  วงศพินิจ                        3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756122 นาย                      โกวิทย  เดือนเพ็ง                      3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756123 นางสาว                   ณัฐนิชา  ไชยหนองบัว                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756124 นางสาว                   จุตินันท  สัพทานนท                    3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ธัญวรัตน แจมใส+คณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127561 5912756125 นาย                      สิริชัย ธรรมบุตร                        3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798101 นางสาว                   อาภาศิริ ดารากร                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798102 นางสาว                   พริมา  ทวารทอง                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798104 นางสาว                   ภริตา ประเสริฐชาติ                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798105 นางสาว                   กนกพิชญ กําเนิดสิงห                    3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798106 นาย                      ภูวนาท  แคนนํ้า                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798107 นาย                      ธนากร คนมาก                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798111 นางสาว                   วลีพร แซจึง                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798112 นาย                      เสรี ศรีกุล                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798113 นางสาว                   เมทิณี ทุมมากุล                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798116 นางสาว                   จันจิรา กุลบุตร                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798117 นาย                      วรรณทวี ไชยขันตรี                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798118 นาย                      ชัยณรงค ประมวล                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798119 นางสาว                   วรรณวิสา ศิรินัย                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798120 นางสาว                   สุภาวรรณ สิงหซอม                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798121 นางสาว                   อภิญญา  สะดวก                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798122 นางสาว                   สุณัชชา แกวละมณ                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798123 นางสาว                   รัชนีพร แหลมงาม                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798124 นางสาว                   วินิตา ศิลาเลิส                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798125 นางสาว                   รัชนีกร ทุมมา                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798126 นางสาว                   จริญญา มังษา                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798127 นางสาว                   มะณีรัตน แกวแจม                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798128 นาย                      ณัฐพล  พูนพิพัฒน                       3 สัปดาห ภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798129 นางสาว                   วิยะดา หงไชยคํา                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798132 นางสาว                   สุกัญญา  จรจัด                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798133 นางสาว                   ศุภนิดา  แกนทิศ                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798134 นางสาว                   ภัสสร  โพธิ์ศรี                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798135 นางสาว                   รัชนีกร  บุญเรือน                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798136 นางสาว                   กัญญาณี  สิงขร                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798138 นางสาว                   แสงเดือน  คําหอม                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127981 5912798139 นางสาว                   จันทรจิรา  นรดี                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798201 นางสาว                   วราภรณ พยุงศิลป                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798202 นาย                      สุนันท มะลิลํา                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798203 นางสาว                   พีรยา บุญราช                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798204 นางสาว                   อุบลวรรณ  อรรคบุตร                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798205 นางสาว                   เยาวรัตน สวางภพ                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798206 นางสาว                   ครองขวัญ สิงหกาล                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798207 นาย                      สุรชัย โพธิวัฒน                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798209 นางสาว                   จุฑามาศ  วรรณา                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798210 นางสาว                   บุษยา ก่ิงเพ็ง                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798211 นางสาว                   สุภาวรรณ บุญขาว                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798212 นางสาว                   นิติยา วงคคํา                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798213 นางสาว                   พรนิภา วงศพรมมา                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798214 นางสาว                   วริษฐา ภูมี                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798217 นาย                      พงศธร ทองสา                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798219 นางสาว                   จิรนันท พรหมภักด์ิ                     3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798220 นางสาว                   สุพรรษา มะณี                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798221 นางสาว                   รัตนาพร พรมเฮียง                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798222 นาย                      วาที คณาทรัพยทวีสุข                    3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798223 นางสาว                   สุดารัตน เปนสุข                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798226 นาย                      จรูญศักด์ิ ศรีระษา                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798227 นางสาว                   อรอุมา กาบก                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798228 นางสาว                   พรวิภา พิทักษวงษ                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798229 นางสาว                   เกตุวดี บุญปก                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798230 นางสาว                   ศิรินภา  บุญชวย                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798231 นางสาว                   ศิริลักษณ  พิมพทอง                    3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798232 นางสาว                   ธิดาพัฒน  ทองใบ                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798234 นางสาว                   ฐาปนี  ปนปน                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798235 นางสาว                   สิริยากร  เสาศิริ                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798236 นางสาว                   นรมน  ศรีเสริม                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59127982 5912798238 นางสาว                   อัจฉราวรรณ  วงเมาะ                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855101 นาย                      ศักดินนท ประสาร                        3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855102 นาย                      ธราเทพ สมเผา                           3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855104 นาย                      คุณานนต จันทรสิงห                    3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855105 นางสาว                   อาทิตยา คําดี                            3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855107 นางสาว                   วรัญญา สงคราม                           3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855108 นางสาว                   ศิริวรรณ พลธรรม                         3 สัปดาห นิเทศศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855109 นาย                      รณชัย ลาลุน                             3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855110 นางสาว                   สุนิสา อินธิเสน                         3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855111 นาย                      สุริวงค ชานนทวงศ                     3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855113 นาย                      ภานุ ดวงตา                              3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128551 5912855114 นาย                      ศิรภพ  ตนะบุตร                          3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866103 นาย                      ศราวุธ บุดโท                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866104 นางสาว                   อัญชุรีภรณ หาญหาว                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866105 นางสาว                   ขวัญชนก มณีจันทร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866106 นางสาว                   สุรีรัตน  นวลแสง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866108 นางสาว                   มลิษา สุภาพ                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866109 นางสาว                   จินดาภรณ สุวรรณศรี                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866110 นาย                      สราวุธ วงษเศษ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866113 นางสาว                   เบญจลักษณ นุศรีจันทร                  3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866114 นางสาว                   พัชรี จินาวัลย                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866117 นางสาว                   เมทิยา จารุมาศ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866119 นางสาว                   สุทิณี ศรีสวย                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866120 นาย                      ทักษิณ อูนอก                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866122 นาย                      กวีวัธน ศุภศร                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866125 นางสาว                   เกศิณีนารถ วงภักดี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866127 นางสาว                   รัติยากร พิมาทัย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866128 นางสาว                   เยาวภา สีดาแกว                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866131 นาย                      นัฐวุฒิ วัฒนพรไพบูลย                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866132 นาย                      พิทักษ ประเสริฐแกว                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866133 นางสาว                   พิมพพลอย วงสมัย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866134 นาย                      ชยากร นาศา                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866135 นาย                      จิรวัฒน บุญอินทร                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866136 นางสาว                   อรญา ตาอุดม                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866137 นางสาว                   ชมัยพร พรหมประดิษฐ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866138 นางสาว                   สุจิตรา หนองมวง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866139 นาย                      สราวุฒิ สาสังข                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866141 นางสาว                   เมจิรา  แกวพวง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866142 นาย                      สุทัตพงศ โพธิ์แกว                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866143 นาย                      นันทิพัฒน สีสัน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866144 นางสาว                   ชญานิศ สุวรรณพงษ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866145 นางสาว                   ปภัสศร สายลุน                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866146 นาย                      เอกชัย บุญเชิญ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866147 นาย                      ศราวุฒิ โสวรรณี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866148 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์ สาสังข                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866151 นางสาว                   กนกวรรณ กุลเกษ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866152 นาย                      ภานุมาศ ชิณวงษ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866154 นาย                      เสกสรรค อินทเสน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866155 นางสาว                   ปานตะวัน คงจันทร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866156 นางสาว                   สุวนันท สระแกว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866157 นาย                      ปรวัตร สวนหมาก                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866159 นาย                      ธเนศพล สาระชาติ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866160 นาย                      พลพรรธน คีตะพันธสังวรณ               3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866161 นางสาว                   วราพร  กลาหาญ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866165 นางสาว                   ดวงพร  สนมะเริง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866166 นางสาว                   สุพัตรา  ทวีโรจน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866167 นางสาว                   กันยารัตน  แกวไสย                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866171 นางสาว                   ธันยพร  มุขมณี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128661 5912866178 นาย                      วงศพัทธ ไชยปญญา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866201 นาย                      วิทวัส วงคพินิจ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866202 นางสาว                   กมลวรรณ แกวบัวดี                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866203 นาย                      อัษฎาวุธ หลาอามาตย                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866204 นางสาว                   นุชจรี เพ็งเพชร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866205 นางสาว                   ธิดารัตน แกนดี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866206 นางสาว                   จิตนภา สิงหเชื้อ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866207 นาย                      บรรหาญ เทพบํารุง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866209 นาย                      กรวิทย ไชยดํา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866210 นาย                      นายศุภกิจ ตามบุญ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866212 นางสาว                   จิราพร พิมพร                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866213 นาย                      ลิฟ ชุมแจม                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866214 นาย                      เกริกไกร มะลัย                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866216 นาย                      พีระณัฐ นามวิชา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866218 นางสาว                   ยุภาพร จิตมั่น                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866219 นาย                      รุงอนันต ทองแสง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866220 นางสาว                   ปานตะวัน พันธทอง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866221 นางสาว                   สุภาพร ราษีบุตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866222 นางสาว                   ดวงแข นามพรม                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866223 นาย                      อนุพล บุญราช                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866224 นาย                      ศฏายุ จารุจิตร                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866226 นางสาว                   อโณทัย ดาเหลา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866227 นางสาว                   ฐิตาพร บุดดา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866229 นาย                      สุทธิกานต  พิมพรัตน                  3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866233 นางสาว                     พิมพลดา ปนยานี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866234 นางสาว                   อรยา นันทา                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866235 นางสาว                   พิไลวรรณ สีกะหวัน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866236 นาย                      ธีรวัฒน มนทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866237 นาย                      ณัฐพล สุระชาติ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866238 นาย                      บุญเลิศ ธีระบุตร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866239 นางสาว                   ณัฐติยาภรณ ยานี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866240 นางสาว                   สุภาพร นันทชาติ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866241 นาย                      เจษฎากร หอมทรง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866242 นาย                      ธนพล เกษตานนท                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866243 นาย                      ชัยรัตน บัวจันทร                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866244 นางสาว                   เพ็ญโพยม กุลแกว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866245 นาย                      นันธวัฒน ศรีษาพุทธ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866246 นาย                      รัฐพล เน้ือทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866247 นาย                      พีรพันธ สุขประจํา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866248 นาย                      พงศกร ใสพรม                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866249 นางสาว                   ลักษิกา นิสวงค                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866250 นาย                      แสงสุรีย พิมพเพชร                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866251 นางสาว                   เพ็ญพร คําอุดม                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866252 นางสาว                   วรรณนิภา เชื้อนิล                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866253 นางสาว                   อทิตยา  ฉะออน                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866256 นาย                      บัญชา  มารวิชัย                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866257 นางสาว                   ปริญญาพร  เเกวคํา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866258 นางสาว                   สุภาภรณ  เตชะ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866259 นางสาว                   นงลักษณ  หมั่นสระเกษ                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866260 นาย                      ธีระยุทธ  วังเอก                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866262 นางสาว                   อรทัย  แกวเขียว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866263 นางสาว                   มณีรัตน  กําลังยิ่ง                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866264 นาย                      ปฎิพล  จิตรมั่น                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866265 นาย                      เฉลิมเกียรติ  อําไพ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866266 นางสาว                   ธิดารัตน  บัวเผือก                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866269 นาย                      สุขสันต  พงพิระ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866270 นางสาว                   อรไท  วันทา                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866271 นางสาว                   สุวนันท  ระวัง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866272 นาย                      ปกรณ  จันลา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866273 นางสาว                   ภาวินี  เทศราช                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866274 นาย                      สุรัตน  ผานผล                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866275 นาย                      อัมรินทร  หาดคํา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866276 นางสาว                   ภัทรวดี  บูรณเจริญ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128662 5912866278 นาย                      ชัยวัตร  สติปญ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877103 นางสาว                   ลัดดาวัลย ทิพยพันดุง                  3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877104 นางสาว                   ดวงกมล มาศกุล                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877105 นางสาว                   ธารารัตน พรมลังกา                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877106 นางสาว                   รวิสรา ผิวงาม                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877109 นางสาว                   นิตยา ทอนทองแดง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877110 นาย                      จีรนันท บูรพา                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877112 นางสาว                   อาริศรา พลรักษา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877114 นาย                      วัฒนา ประเทืองไทย                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877116 นางสาว                   สุนิสา อรรคบุตร                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877118 นางสาว                   เบญญา สมดอกแกว                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877119 นางสาว                   บวรลักษณ สะโสดา                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877121 นางสาว                   ทิพวรรณ ศรีเมือง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877122 นาย                      ธวัชชัย ใจศรี                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877123 นาย                      สุรเชษฐ ทุมพัฒน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877124 นางสาว                   พิมพฤดี แสนพิมพ                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877125 นางสาว                   สกาวเดือน จันทรกอน                    3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877126 นางสาว                   จิตรลดา เพ็ชรรินทร                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877127 นางสาว                   ปริมล แกวสวาง                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877128 นาย                      ธเนศพล สารพล                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877129 นาย                      แสงชัย สุภาพ                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877130 นางสาว                   สุธิวรรณ นามจิตร                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877131 นางสาว                   ศศิธร พิมพา                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877132 นางสาว                   อรษา ทุวัน                              3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877134 นาย                      นาย ฉันทวัฒน  ทรจักร                   3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877136 นางสาว                   พิราอร ใจเต็ม                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877143 นาย                      จิรวัฒน หลาวทอง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877144 นางสาว                   รสรินทร อินตะแกว                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877145 นาย                      จรัสรวี ศรีแกว                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877146 นาย                      อภิศักด์ิ สารพล                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877148 นาย                      อําพล วงคนาม                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877149 นาย                      สหรัฐ สวางพื้น                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877151 นางสาว                   สุนี  แกวนารี                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877154 นาย                      สุรนันท  อินทรคํา                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877156 นาย                      ธนากร  อินทะนา                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877157 นางสาว                   กนกวรรณ  ภูมิสถาน                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877159 นางสาว                   วนิดา  บุตรสา                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877160 นาย                      จิรวัฒน  กรไกร                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงม+ีคณะ คณะ                          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128771 5912877163 นางสาว                   สุธิดา  ก่ิงวิชิต                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888101 นาย                      อภิสิทธิ์ พิมพสมาน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888102 นาย                      อัครพงศ บุญตระการ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888105 นางสาว                   ยุดารัตน ศรีสิงห                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888106 นางสาว                   สุดารัตน  คิงคํา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888107 นาย                      สมพร จันทรสาร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888108 นาย                      รัฐพงษ แกวเกิด                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888110 นาย                      อดิศกด์ิ ผองพุฒ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888111 นาย                      กฤตภาส อินทรบุตร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888112 นาย                      อนุชิต ไวมงคุณ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888113 นาย                      จิรวัฒน ประสิทธิ์                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888114 นาย                      ประกาศิต มูลบุรีย                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888116 นาย                      ณัฏฐพันธ  ปญจะทิพรส                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888117 นางสาว                   รัตติกาล อาวะริ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888118 นาย                      จิรเดช คําสี                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888119 นางสาว                   นิตยา  เคนวงษา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888121 นางสาว                   อมรรัตน วันเจริญ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888125 นางสาว                   รพีพร แกววงค                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888127 นาย                      ชาตินันท เทานันท                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888128 นาย                      ปราบปราม แสนจันดี                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888129 นาย                      ปรมัต อุจฉกรรณ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888130 นาย                      สุขวิทย ขันติวงศ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888131 นาย                      ดุสิต มงคลคูณ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888132 นาย                      วชิราวุธ ออนศรี                        3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888133 นางสาว                   พัชรีภรณ ธรรมเจริญ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888134 นาย                      ดวงประทีป เครื่องจันทร                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888135 นาย                      ภาณุพงศ  ผะกาแดง                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888137 นาย                      กชพงศ วงเวียน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888138 นาย                      อิศรา ธนะศรี                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888140 นาย                      มงคล พันมาตร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888141 นาย                      สราวุธ สอนเกิด                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888143 นาย                      สิริศักด์ิ แกววงษ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888145 นางสาว                   สุกัญญา แกวสา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888146 นาย                      ณัฐวุฒิ ขันเสน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888149 นาย                      ณรงคศักด์ิ  อินธรรม                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888151 นางสาว                   ทิพวรรณ  ปญญาแกว                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888152 นาย                      สรศักด์ิ  ปางสุข                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888153 นางสาว                   นิรชา  สายสุด                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888154 นาย                      กิตติศักด์ิ  มะลิ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888155 นาย                      กมลสิทธ  ไชยศรีษะ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888157 นาย                      ปราโมทย  ภูมี                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888158 นาย                      ชัยวัฒน  พันตัน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128881 5912888160 นาย                      วสันต  มณีวงษ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888201 นาย                      สุรนันท มูฮําหมัด                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888203 นาย                      กฤษณพล ไชยพิมพ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888204 นางสาว                   ฤดี สุพงษ                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888205 นาย                      วัชรินทร บุญรัตน                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888206 นางสาว                   ธาวินี สมประเสริฐ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888207 นางสาว                   วรงครัตน คํานึง                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888208 นาย                      วีระศักด์ิ เพ็งแจม                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888209 นาย                      สันติชน ปดชา                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888210 นาย                      เอกภพ แสงสกุล                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888211 นาย                      ทชา  โตสินธุ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888212 นาย                      เสกสรรค นาพะพล                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888214 นางสาว                   ธัญญลักษ สีนา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888215 นาย                      กิตติคุณ บุตตะวงศ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888217 นาย                      วุฒินันท ขันตี                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888218 นางสาว                   ปภาวดี เสนคราม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888219 นางสาว                   นิตยา วิรุณพันธ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888220 นางสาว                   ธนาภรณ เอ่ียวธนโชติกุล                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888222 นางสาว                   ปณิตา โชติบดินทรวงศ                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888224 นาย                      ณัฐวุฒิ โพธิ์แสน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888226 นาย                      คณพศ พรรษา                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888228 นาย                      ธนพล เทนโสภา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888229 นาย                      อนุมาส สมาน                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888230 นาง                      นันธิดา นาวา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888231 นางสาว                   สุพรรษา ภาชู                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888232 นางสาว                   ตีรณา ตีระพงษ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888233 นางสาว                   ธัญญารัตน วันประดิษฐ                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888234 นางสาว                   กศิตา บุญทาทอง                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888235 นางสาว                   ภัคจิรา พิมสมานฐิติกุล                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888236 นาย                      สมพงษ รารัตน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888237 นาย                      นายบุรัสกร รักษคง                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888238 นาย                      วุฒิชัย นามัย                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888239 นางสาว                   สาวิณี พลแกว                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888240 นาย                      นายชัยนันท  พันธนาม                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888242 นางสาว                   อารญา วงศประเทศ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888244 นาย                      วัชรพงษ ประถมภาส                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888245 นาย                      รัตนะเทพ พรหมพิลา                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888246 นาย                      พีระพงษ  พันธแกน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888247 นาย                      ชินดนัย พานจันทร                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888248 นาย                      ภาณุวัฒน จันทรอินทร                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888249 นางสาว                   วรางคณา วรรณวงศ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888250 นาย                      อนุชิต โสพัฒน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888251 นางสาว                   วัชรี จันทร                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888253 นาย                      นันทวุฒิ  ยวงทอง                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888254 นางสาว                   ศุภัสษร  หลายพา                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888255 นาย                      ธีรภัทร  นาคโทน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888256 นางสาว                   กนกวรรณ  ทองประจักษ                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888257 นาย                      สิริยนต  จันทสิงห                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888258 นางสาว                   พัทธวรรณ  แกวพวง                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888259 นาย                      ฉลองภพ  รวมจิตร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888260 นาย                      อมรเทพ  จันหอม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888261 นางสาว                   เหมือนฝน  สังขฤดี                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 วิไลรัตน รัตนเจริญมิตรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง                   2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง                                                          59128882 5912888262 นางสาว                   อภิฤดี  พิมพัก                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            53222521 5322252104 นาย                      ธรรมรัฐ  บุญหนุน                        1 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            56120013 5612001312 นางสาว                   รัตนา รัตนะวัน                          1 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            57121191 5712119101 นาย                      ศรศักด์ิ เคลาสุข                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            57121191 5712119102 นาย                      สมชาย พิลา                              3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            57121191 5712119104 นาย                      วิวัฒน ธรรมนิยม                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            57121191 5712119108 นาย                      สุประดิษฐ ยอยอด                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            57121191 5712119110 นาย                      มงคล จักรทอง                            3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            57121191 5712119113 นาย                      บวรเทพ  อรุณพงษ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            57121191 5712119115 นาย                      พงษศักด์ิ  นวลวัน                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            57121191 5712119117 นาย                      วีรพล  เสาเวียง                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            58128151 5812815003 นาย                      ปรีชา นากอก                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            58128151 5812815006 นางสาว                   สุภวรรณ โลนุช                           3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            58128151 5812815007 นางสาว                   ขวัญจิรา มนสิมา                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            58128151 5812815010 นางสาว                   สุนิษา สมาน                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048101 นางสาว                   มนฤดี อุตสาหะ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048102 นางสาว                   นิโรบล ธงชัย                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048103 นาย                      สมชาย นํ้าเกล้ียง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048105 นาย                      นัฐพงษ ปญญาวรรณ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048106 นาย                      ชาลี เดชศิริ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048108 นาย                      พันธวัช เกาะนํ้าใส                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048109 นาย                      ทินกร ผาลา                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048111 นาย                      พงศธร   บรรเดาะ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048112 นาย                      พีระพล พิลากรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048113 นางสาว                   สุพรรณี บุญสุข                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048115 นาย                      พัทธวัชร สุขจินดา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048117 นางสาว                   จิดาภา ธีระบุตร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048118 นางสาว                   สุพิชญา เบ็ญมาศ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048119 นาย                      วัฒนชัย ชิณวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048120 นาย                      วีรชาติ มะปราง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048121 นาย                      อัสนี อินธิเดช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048122 นาย                      บดิภัทร เทศชัย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048123 นางสาว                   ศุภดา คูณตุม                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048124 นาย                      อธิบดี บุตรเพชร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048125 นาย                      เจษฎา มังษา                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048126 นาย                      นิพนธ จรรยา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048127 นาย                      นาย กฤษณะ   สุเรรัมย                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048129 นางสาว                   กัลยรักษ ศรีสุข                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048130 นางสาว                   กันยาวีร วารี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048131 นางสาว                   กุลณัฐ สงเสริม                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048133 นาย                      สุริยา ขันวงษ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048134 นาย                      เกียรติศักด์ิ ศรีแสงจันทร              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048135 นางสาว                   วิไลพร กํ่าแกว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048138 นางสาว                   กุลธิดา แกนจันทร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048139 นาย                      ฌัฐวุฒิ  ศรีลาชัย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048140 นาย                      ภัคพงษ  กาละพัฒน                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048141 นาย                      อภิชาติ  โชติเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048141 นาย                      อภิชาติ  โชติเนตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048142 นาย                      นพดล  ทองมาก                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048143 นางสาว                   ทศพร บุญวัน                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048143 นางสาว                   ทศพร บุญวัน                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048144 นาย                      ธวัชชัย ใจใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048144 นาย                      ธวัชชัย ใจใส                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048146 นาย                      อภิชาติ ภูมี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048150 นางสาว                   รัตนาพร จักสาน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048152 นางสาว                   วิลัยวรรณ บุญทูล                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048153 นาย                      สันติสุข สายบัวตอ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048154 นาย                      ณรงคชัย เครือบุตร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048155 นาย                      ณัฐพล ฤาชัย                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048156 นางสาว                   อมรทิพย บุญพบ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048157 นาย                      วิสันต โฮเม                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048159 นาย                      จักรพงศ ศรีวัง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048162 นาย                      ธนโชติ  แหวนเงิน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048163 นาย                      ชาญวิทย  อินธิยาย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048164 นางสาว                   พิมพกา  สิงขรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048166 นางสาว                   สุภาพร  แยมยิ้ม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048167 นาย                      วรกิจ  รัศมี                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048168 นาย                      ภัสกร  สายทากุล                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048169 นางสาว                   รัชนี  ศรีบุญเรือง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048170 นางสาว                   ผกามาส  เสวะนา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048171 นาย                      วรเพชร  แวววงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048173 นาย                      สิทธิโชค  วรเลิศ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048175 นาย                      สกุลเกียรติ  พันธมาศ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048176 นาย                      นันทวัฒน  บุญเสริม                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100481 5910048179 นาย                      ธนัญชัย ทองออน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048201 นาย                      ธราวุธ รองสุพรรณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048202 นาย                      จักรพงศ คลากระโทก                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048204 นาย                      ยุทธนา บุญญา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048205 นางสาว                   กรรณิการ พรรษา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048206 นาย                      ทองกรณ อูบคํา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048207 นาย                      วรุฒ ภูมูล                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048208 นางสาว                   วราพร นิยม                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048209 นางสาว                   วิลัยพร มิตราช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048210 นาย                      เชษฐา  อุทิศาวงษ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048212 นาย                      อภิชาติ  สมวงค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048213 นาย                      สุภชัย วณานิชย                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048214 นางสาว                   รุงฤดี บัวพันธ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048216 นาย                      ธนคุปต   นามปญญา                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048217 นาย                      ศตวรรษ  แกวพวง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048218 นางสาว                   ชุติตา ขันทอง                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048219 นางสาว                   ณิชนันทน แสนคํา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048221 นาย                      อดิศร สุพงษ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048222 นาย                      ธนพงษ ทาทอง                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048225 นาย                      ชิณวัตร ชิณวงษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048228 นาย                      เกียรติศักด์ิ เสวยสุข                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048229 นาย                      ณัฐพล กําแพงใหญ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048230 นางสาว                   จิราพร   ทองเติม                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048233 นาย                      เอกราช ตะริการ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048234 นาย                      ธนาพงศ เพ็งพันธ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048235 นางสาว                   จิรวรรณ กองบุญ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048236 นาย                      อธิป สดับสาร                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048237 นาย                      สุรศักด์ิ บุญเหลือ                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048240 นาย                      แสงสุรีย ศรีแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048241 นางสาว                   นํ้าฝน คําดี                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048242 นาย                      อภิสิทธิ์ บึงแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048243 นาย                      วัชรพร สมบัติวงศ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048244 นาย                      ประวิทย พิมมะเส็ง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048245 นาย                      สรวิศ แสวงผล                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048246 นาย                      ชัยอนันต พรมโส                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048247 นาย                      อภินันท เกิดกลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048248 นาย                      ศักด์ิชัย ปานทอง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048249 นางสาว                   นิภาพร พระสวาง                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048250 นางสาว                   เพ็ญนภา สถานพงษ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048251 นาย                      ธนรัฐ ยอดพงษา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048252 นาย                      วราวุฒิ  อุนแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048253 นาย                      สุริยา  จันทะมุท                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048254 นาย                      วุฒิพงษ  กุลเกษ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048256 นาย                      ดนุสรณ  ศรีสุข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048259 นาย                      ธีระพงษ  สาลีงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048261 นาย                      วัฒนา  พรหมทา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048263 นาย                      ธีรเจต  หมอแกว                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048264 นางสาว                   ณัฐธยาน  คงคา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048265 นาย                      เอกพล  สายสังข                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048266 นาย                      พัลลภ  ประจญ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048267 นาย                      บุริมนาถ  วามะลุน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048268 นาย                      ภูมิสิทธิ์  ทวะลี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048270 นาย                      ผลทวี  ดวนใหญ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048271 นาย                      วุฒธิพงษ  แกวพวง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048274 นาย                      ภานุวัฒน  สมสอน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048275 นาย                      ปยะณัฐ  ปราศจาก                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048276 นาย                      คฑาวุฒิ  ศรีโวหะ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048277 นาย                      ดวง  หงษอินทร                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100482 5910048278 นาย                      อนันต  สีสมโยค                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073101 นาย                      สุรัตน ใยคํา                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073102 นาย                      ประวิทย คําปว                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073108 นาย                      ภาณุวัฒน สัมนา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073109 นาย                      ณัฐพล สนับหนุน                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073110 นางสาว                   ศิริรัตน บุญศิริ                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073111 นางสาว                   ณัฐนิช พงษสุวรรณ                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073112 นาย                      สุริยา ไชยโชติ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073113 นาย                      สุรชัย ศรีแกว                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073114 นางสาว                   จุฑามาศ แกวชัย                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073116 นาย                      ธนวัฒน บุดศรี                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073117 นาย                      สุริยา  มวงออน                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จีระนันท วงศวทัญู                                                                           4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59100731 5910073118 นาย                      อธิชัย  ยอดไฟอินทร                     3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506103 นางสาว                   ภีรดา ชํานิกุล                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506104 นางสาว                   ธิดารัตน แกวรักษา                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506105 นางสาว                   สุมิตตรา โพธิ์ทา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506108 นาย                      สราวุธ ศุภศร                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506111 นางสาว                   วราภรณ ขวานทอง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506111 นางสาว                   วราภรณ ขวานทอง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506112 นาย                      เกียรติศักด์ิ ทาวสิงห                 3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506114 นางสาว                   ภาณุมาส ศรีจักร                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506115 นางสาว                   ศศินา ศรีทินัน                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506116 นางสาว                   สิริกัญญา สีชนะ                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506117 นางสาว                   อิสริยาภรณ โพนปลัด                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506118 นางสาว                   สมฤดี คันศร                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506119 นางสาว                   ยุพารัตน ดวงมาลา                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506121 นางสาว                   กาญจนา ลุนสิน                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506124 นางสาว                   ณัฐพร จันทเสน                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506125 นางสาว                   ปรียาภรณ  สมแพง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506125 นางสาว                   ปรียาภรณ  สมแพง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506126 นางสาว                   สาธิดา แสงชมภู                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506127 นางสาว                   กาญจนา ภาพิมพ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506128 นางสาว                   จิราภรณ บุสรินทร                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506129 นางสาว                   จันฒิภัณท ก่ิงสกุล                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506130 นางสาว                   สุจิณณา กอนคํา                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506131 นางสาว                   ชุดาภา พันธมาศ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506132 นางสาว                   วาสนา กิจอินทรีย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506132 นางสาว                   วาสนา กิจอินทรีย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506133 นางสาว                   เสาวลักษณ โสภารักษ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506134 นางสาว                   เสรีย บุญจูง                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506135 นางสาว                   ณัฐภรณ แซวรัมย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506137 นางสาว                   วิภาวรรณ บังศรี                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506138 นางสาว                   ลลิตา  สมบูรณ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506139 นางสาว                   ภัทรภร เข็มทอง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506140 นาย                      คุณากร จันทรจิตร                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506141 นางสาว                   สุดาภรณ พวงบุตร                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506143 นางสาว                   ทิพยอุบล อุปแกว                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506144 นางสาว                   วรรณยุภาพร พุดทา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506145 นางสาว                   อินทิรา เรืองฤทธิ์                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506146 นางสาว                   วรรณภา ธรรมชาติ                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506148 นางสาว                   เปรมฤดี วะรงค                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506149 นางสาว                   ลัญจกร  พงษจันโอ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506150 นางสาว                   วิภาพร วงษสุข                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506151 นางสาว                   รจนา  สรอยสนธิ์                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506152 นางสาว                   กานติมา  ตะเคียนเกล้ียง                 3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506154 นางสาว                   สุทธิยา  ประสาทพันธ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506155 นางสาว                   อารีรัตน  โสภาลี                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506157 นางสาว                   มนรดา  นามจันทึก                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506158 นางสาว                   ธารารัตน  ศิรินัย                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115061 5911506159 นางสาว                   ชลธิชา  ศิรินัย                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506201 นางสาว                   ศุภาภรณ สุภาพ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506202 นางสาว                   วรรณวลี บุญหนัก                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506203 นางสาว                   สุรภา มณีวงษ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506204 นางสาว                   สุภาพร พลนํา                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506205 นางสาว                   พนิตนาฏ ภูมิภักด์ิ                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506207 นางสาว                   ดวงพร  สัมฤทธิ์                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506208 นางสาว                   อรทัย แกวแสนไชย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506209 นางสาว                   กมลวรรณ  ศรีจวน                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506210 นางสาว                   วิจิตรา ชิงชัย                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506211 นางสาว                   รัตตะวัน ชัยบํารุง                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506213 นาย                      สุรชัย อินทะนา                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506214 นางสาว                   สุชาดา ศรีมูล                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506215 นางสาว                   สุภาวินี  สายเมืองใจ                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506216 นางสาว                   สุดารัตน ถาพันธ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506217 นางสาว                   หฤทัย  วงษเขียว                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506218 นางสาว                   ศิริลักษณ มังษา                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506219 นางสาว                   สุจิตรา ประวิง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506220 นางสาว                   ภรวี ศรีรักษา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506222 นางสาว                   อุไรรัตน พงคพันเทา                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506224 นางสาว                   ศศินาภา สิงหทอง                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506226 นางสาว                   กมลพรรณ คูณมา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506227 นางสาว                   ภาคินี นิลจํารัส                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506228 นาย                      วีรยุทธ แสงทอง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506229 นางสาว                   กัลยา ดวงดี                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506230 นางสาว                   ปวีณา สระแกว                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506231 นางสาว                   อินทุอร บุญเหลา                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506232 นางสาว                   ดวงกมล ประพาฬ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506233 นางสาว                   ณิชกานต ชุมภู                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506234 นางสาว                   กัญญารัตน บุญออน                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506235 นางสาว                   ธนาวัลย ใจเพ็ง                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506237 นางสาว                   เจนจิรา ลิลาชาติ                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506238 นางสาว                   อนัญพร อินธิเดช                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506239 นางสาว                   ชบาไพร สายแกว                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506240 นางสาว                   นิตยา มณีวงษ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506241 นางสาว                   สิรีธร สงนอก                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506242 นางสาว                   กาญฎา แหวนหลอ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506243 นางสาว                   ธัญญลักษณ สีดา                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506244 นางสาว                   สุดารัตน สอนไชย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506245 นางสาว                   ปรียานุช มังสุลัย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506246 นางสาว                   รัตนาภรณ ปองภัย                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506248 นางสาว                   ณัฐนันท พิมพวัน                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506249 นางสาว                   นภาพร  สิทธิพร                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506250 นางสาว                   วิไลลักษณ  บุญเชิญ                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506251 นางสาว                   เจนจิรา  เบ็ญมาส                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506253 นางสาว                   สายฝน  กุหลาบกุลี                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506254 นางสาว                   ก่ิงแกว  บุญเคลา                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506256 นางสาว                   ธิตติยา  ยาวิชัย                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506257 นางสาว                   ลลิตา  มะลิลา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59115062 5911506258 นางสาว                   สิริยากร  อัมพรศรี                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743101 นางสาว                   อมรรัตน กระจายแสง                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743102 นางสาว                   ธนพร ทรงกรด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743104 นางสาว                   กมลรัตน ชุมจันทร                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743105 นางสาว                   เมธินี โพธิ์นิล                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743106 นางสาว                   นันทนภัส  ชมไพศาล                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743107 นางสาว                   ทิพวรรณ ทองนาค                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743108 นางสาว                   มนพชร แกวสาย                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743109 นาย                      ชินวัตร สุดนอย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743110 นางสาว                   สาณิยา เที่ยงธรรม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743111 นางสาว                   สุภัศศร อุปสัย                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743114 นาย                      ยอดชาย สอนสิงห                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743115 นางสาว                   กุลนัดดา คําพินิจ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743116 นางสาว                   ศิริลักษณ แสงสุข                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743117 นางสาว                   อภิญญา พัวเพิ่มพูลศิริ                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743118 นางสาว                   ศศิชานันท มะโนชัยกุลศิริ               3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743119 นางสาว                   พิมพนภา สุทธปญญา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743121 นางสาว                   จุฑามาศ  เสนคราม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743122 นางสาว                   ชลธิชา แกวคํากอง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743123 นางสาว                   นภัสสร สิงหแกว                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743124 นาย                      อรรถสิทธิ์ สีเขียว                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743125 นางสาว                   กานตพิชชา ดวงอาจ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743126 นางสาว                   อรอนงค อามาตยภักดี                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743130 นางสาว                   พิชามญชุ  รางสถิตย                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743134 นางสาว                   ชมัยพร  บุตรสยาตรัส                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743137 นาย                      อนุสิทธิ์ วงษทิพย                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743138 นางสาว                   ณัฐกานต สาภัยพร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743139 นางสาว                   ผกาวดี ศรียันต                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743140 นางสาว                   กัญยาณี สุรางคดิลกกุล                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743141 นางสาว                   สิลีนาฏ ใสเหล็ก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743141 นางสาว                   สิลีนาฏ ใสเหล็ก                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743142 นางสาว                   จิราวรรณ รํามะศักด์ิ                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743145 นางสาว                   รพิพรรณ มะลิงาม                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743147 นางสาว                   สุภาภรณ ศรีหวาด                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743148 นางสาว                   อารีรัตน อินโสภา                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743149 นางสาว                   มัณฑิญา คําใบ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743151 นางสาว                   กัญญณัช อินธิมาศ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743152 นางสาว                   สุนานันท พิมพโคตร                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743153 นางสาว                   มณีรัตน สุดทอง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743155 นางสาว                   รมณี สมนึก                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743157 นางสาว                   ปรางทิพย จันแสง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743158 นางสาว                   มีนาพร เมืองแสน                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743159 นางสาว                   ดวงกมล สมบัติ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743161 นางสาว                   วิภาวี  ไชยอินทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743162 นาย                      วรพล  วิมลสุข                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743165 นาย                      จิรวัฒน  นอยหนองหวา                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743167 นางสาว                   ณัฐราวดี  ศรีวิชัย                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127431 5912743168 นาย                      เนตินัย  ออนเกษ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743201 นางสาว                   ชลันดา ชัยรัก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743202 นางสาว                   สิรินดา บุญสาง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743203 นางสาว                   กัลยรัตน สาลี                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743204 นางสาว                   ดาริกา ไชยอุดม                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743205 นาย                      เอกมล ศรีกะชา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743206 นางสาว                   อรุณทิพย ศรีสิงห                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743208 นางสาว                   ปยะนุช จันทะศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743212 นางสาว                   ธัญชนก ประคอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743213 นาย                      ธีระพงษ ใบแสง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743215 นางสาว                   อทิตยา โนนสังข                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743217 นางสาว                   มัลลิกา บัวจันทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743218 นางสาว                   สุดารัตน มะณีรัตน                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743219 นางสาว                   ชอผกา สรายทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743219 นางสาว                   ชอผกา สรายทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743220 นางสาว                   นฤวรรณ  พรมโลกา                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743221 นาย                      ชาตรี รุงแสง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743222 นางสาว                   วรรณภา พรมลา                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743223 นางสาว                   ปวีณา ธรรมชาติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743224 นาย                      สุทัน บุญสอน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743225 นางสาว                   เจนจิรา เต็มโคตร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743230 นางสาว                   สุนิสา วงภักดี                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743232 นางสาว                   จิตรกัญญา เรือนรส                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743233 นางสาว                   จุฬาลักษณ อินสา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743234 นางสาว                   นิลวดี รักชาติ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743236 นางสาว                   สุภาพร เข็มทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743238 นางสาว                   อุมาพร ฝอยทอง                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743240 นางสาว                   สุกัญญา ศรีรอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743241 นางสาว                   กนกวรรณ ก่ิงเกษม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743242 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์  หลงนอย                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743244 นางสาว                   นิศารัตน เพ็ชรเภา                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743246 นางสาว                   สุทธาทิพย  บุญธรรม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743248 นาย                      ธนภัทร  ทองภู                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743249 นางสาว                   กัญญนัช  บุญเย็น                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743250 นางสาว                   ณวิชศรา  ปญญาคม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743251 นางสาว                   นฤมล  มัชฌิมะบุระ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743252 นางสาว                   สุภาดา  กองแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743253 นางสาว                   วิภาดา  ทองเรือง                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743256 นางสาว                   จินตจุฑา  วิสุทธิประภา                 3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743257 นางสาว                   นิภาวดี  ยอดจักร                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743258 นาย                      พีรพิชญ  แพทยกลาง                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743259 นางสาว                   ธัญญา  นาโนน                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743260 นาย                      อมรพงษ  คําแกว                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743261 นางสาว                   สุนิตา  ไชยสิงห                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743262 นางสาว                   วิภาดา  แสงเพ็ง                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743264 นางสาว                   จันจิรา  ปลังนวน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห                                   ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127432 5912743267 นางสาว                   อิสรีย  คํ่าคูณ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754101 นาย                      ธีรพงศ อูบคํา                           3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754104 นางสาว                   ศิริลักษณ สุขอวน                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754105 นาย                      สุรศักด์ิ หนองยาง                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754106 นาย                      สหรัฐ ใจดี                              3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754107 นางสาว                   ศุภดา ใจมนต                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754108 นาย                      ณัฐวุฒิ บุมาพรหม                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754109 นาย                      ปริพนธ พันธวิไล                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754112 นางสาว                   รัชฎาภรณ สมบัติ                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754113 นาย                      ทศพร เวียงคํา                            3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754115 นาย                      รัตนชัย แกวพวง                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127541 5912754121 นาย                      พรประสิทธิ์  รจนัย                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756101 นาย                      ณรงคฤทธิ์ แกลวเกษตรกรณ               3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756104 นาย                      จตุพล เจริญศรี                          3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756105 นาย                      อภิสิทธิ์ ไกรยา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756106 นาย                      ยงยุทธ นามปญญา                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756107 นาย                      กําพล โสดาธาตุ                           3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756108 นาย                      เกษฎากร ตะเคียน                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756109 นาย                      กฤษณชัย แพงยา                           3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756111 นาย                      จิรพงศ ประมวล                          3 สัปดาห  
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756112 นาย                      จิรวิทย  จารุวงษเสถียร                3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756114 นาย                      วรวุฒิ แวนแกว                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756115 นาย                      พงศกร เพิ่มบุญ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756116 นาย                      ภานุพงศ ผากกิจ                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756117 นาย                      ศักด์ิสกุล ตูมหอม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756118 นาย                      อภิชาติ  คํานอย                         3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756120 นาย                      สิทธินนท  หอมจันทร                    3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756121 นาง                      กฤษณะ  วงศพินิจ                        3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756122 นาย                      โกวิทย  เดือนเพ็ง                      3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756123 นางสาว                   ณัฐนิชา  ไชยหนองบัว                     3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756124 นางสาว                   จุตินันท  สัพทานนท                    3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 จิรายุ มุสิกา                                                                                  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59127561 5912756125 นาย                      สิริชัย ธรรมบุตร                        3 สัปดาห เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888101 นาย                      อภิสิทธิ์ พิมพสมาน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888102 นาย                      อัครพงศ บุญตระการ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888105 นางสาว                   ยุดารัตน ศรีสิงห                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888106 นางสาว                   สุดารัตน  คิงคํา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888107 นาย                      สมพร จันทรสาร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888108 นาย                      รัฐพงษ แกวเกิด                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888110 นาย                      อดิศกด์ิ ผองพุฒ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888111 นาย                      กฤตภาส อินทรบุตร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888112 นาย                      อนุชิต ไวมงคุณ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888113 นาย                      จิรวัฒน ประสิทธิ์                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888114 นาย                      ประกาศิต มูลบุรีย                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888116 นาย                      ณัฏฐพันธ  ปญจะทิพรส                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888117 นางสาว                   รัตติกาล อาวะริ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888118 นาย                      จิรเดช คําสี                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888119 นางสาว                   นิตยา  เคนวงษา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888121 นางสาว                   อมรรัตน วันเจริญ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888125 นางสาว                   รพีพร แกววงค                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888127 นาย                      ชาตินันท เทานันท                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888128 นาย                      ปราบปราม แสนจันดี                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888129 นาย                      ปรมัต อุจฉกรรณ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888130 นาย                      สุขวิทย ขันติวงศ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888131 นาย                      ดุสิต มงคลคูณ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888132 นาย                      วชิราวุธ ออนศรี                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888133 นางสาว                   พัชรีภรณ ธรรมเจริญ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888134 นาย                      ดวงประทีป เครื่องจันทร                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888135 นาย                      ภาณุพงศ  ผะกาแดง                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888137 นาย                      กชพงศ วงเวียน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888138 นาย                      อิศรา ธนะศรี                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888140 นาย                      มงคล พันมาตร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888141 นาย                      สราวุธ สอนเกิด                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888143 นาย                      สิริศักด์ิ แกววงษ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888145 นางสาว                   สุกัญญา แกวสา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888146 นาย                      ณัฐวุฒิ ขันเสน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888149 นาย                      ณรงคศักด์ิ  อินธรรม                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888151 นางสาว                   ทิพวรรณ  ปญญาแกว                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888152 นาย                      สรศักด์ิ  ปางสุข                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888153 นางสาว                   นิรชา  สายสุด                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888154 นาย                      กิตติศักด์ิ  มะลิ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888155 นาย                      กมลสิทธ  ไชยศรีษะ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888157 นาย                      ปราโมทย  ภูมี                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888158 นาย                      ชัยวัฒน  พันตัน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128881 5912888160 นาย                      วสันต  มณีวงษ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888201 นาย                      สุรนันท มูฮําหมัด                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888203 นาย                      กฤษณพล ไชยพิมพ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888204 นางสาว                   ฤดี สุพงษ                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888205 นาย                      วัชรินทร บุญรัตน                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888206 นางสาว                   ธาวินี สมประเสริฐ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888207 นางสาว                   วรงครัตน คํานึง                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888208 นาย                      วีระศักด์ิ เพ็งแจม                     3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888209 นาย                      สันติชน ปดชา                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888210 นาย                      เอกภพ แสงสกุล                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888211 นาย                      ทชา  โตสินธุ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888212 นาย                      เสกสรรค นาพะพล                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888214 นางสาว                   ธัญญลักษ สีนา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888215 นาย                      กิตติคุณ บุตตะวงศ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888217 นาย                      วุฒินันท ขันตี                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888218 นางสาว                   ปภาวดี เสนคราม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888219 นางสาว                   นิตยา วิรุณพันธ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888220 นางสาว                   ธนาภรณ เอ่ียวธนโชติกุล                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888222 นางสาว                   ปณิตา โชติบดินทรวงศ                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888224 นาย                      ณัฐวุฒิ โพธิ์แสน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888226 นาย                      คณพศ พรรษา                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888228 นาย                      ธนพล เทนโสภา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888229 นาย                      อนุมาส สมาน                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888230 นาง                      นันธิดา นาวา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888231 นางสาว                   สุพรรษา ภาชู                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888232 นางสาว                   ตีรณา ตีระพงษ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888233 นางสาว                   ธัญญารัตน วันประดิษฐ                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888234 นางสาว                   กศิตา บุญทาทอง                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888235 นางสาว                   ภัคจิรา พิมสมานฐิติกุล                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888236 นาย                      สมพงษ รารัตน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888237 นาย                      นายบุรัสกร รักษคง                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888238 นาย                      วุฒิชัย นามัย                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888239 นางสาว                   สาวิณี พลแกว                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888240 นาย                      นายชัยนันท  พันธนาม                   3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888242 นางสาว                   อารญา วงศประเทศ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888244 นาย                      วัชรพงษ ประถมภาส                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888245 นาย                      รัตนะเทพ พรหมพิลา                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888246 นาย                      พีระพงษ  พันธแกน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888247 นาย                      ชินดนัย พานจันทร                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888248 นาย                      ภาณุวัฒน จันทรอินทร                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888249 นางสาว                   วรางคณา วรรณวงศ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888250 นาย                      อนุชิต โสพัฒน                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888251 นางสาว                   วัชรี จันทร                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888253 นาย                      นันทวุฒิ  ยวงทอง                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888254 นางสาว                   ศุภัสษร  หลายพา                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888255 นาย                      ธีรภัทร  นาคโทน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888256 นางสาว                   กนกวรรณ  ทองประจักษ                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888257 นาย                      สิริยนต  จันทสิงห                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888258 นางสาว                   พัทธวรรณ  แกวพวง                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888259 นาย                      ฉลองภพ  รวมจิตร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888260 นาย                      อมรเทพ  จันหอม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888261 นางสาว                   เหมือนฝน  สังขฤดี                      3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ดวงจันทร โพธิสาร                                                                              4000106+ การคิดและการตัดสินใจ                                                            59128882 5912888262 นางสาว                   อภิฤดี  พิมพัก                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084102 นางสาว                   ชมัยพร แหลงหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084102 นางสาว                   ชมัยพร แหลงหลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084103 นางสาว                   สุวรรณา เล่ือนลอย                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084104 นางสาว                   วรรณี ปองทรัพย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084105 นางสาว                   หน่ึงฤทัย พวงบุตร                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084106 นางสาว                   เชษฐสุดา ทองยัง                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084108 นางสาว                   สุภัทตรา นมัสสิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084108 นางสาว                   สุภัทตรา นมัสสิลา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084110 นางสาว                   วิภาพร สายคํา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084111 นางสาว                   กัลยา สีสันต                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084112 นางสาว                   จารุนันท  บัวงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084112 นางสาว                   จารุนันท  บัวงาม                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084113 นางสาว                   ขวัญฤทัย มุละสีวะ                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084114 นางสาว                   ชัลญา ชาติวงค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084115 นาย                      ภาสกร บุตรจินดา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสําราญ                      ครุศาสตร                                    4000114 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                     59100841 5910084117 นางสาว                   เบญจมาศ ทองพาด                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997001 นาย                      เฉลิม ศรีโพนทอง                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997002 นาย                      เกียรติศักด์ิ ระวังชนม                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997003 นาย                      สถิตย เพ็ชรโยยิ่ง                      3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997004 นาย                      เชิดชัย แกวมูล                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997007 นาย                      วิทยา คงเสนะ                            3 สัปดาห  
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997009 นาย                      ชัยวัฒน บุญออน                         3 สัปดาห  
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997010 นาย                      บริพัฒน คงแรงดี                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997011 นาย                      วัฒนา วงศขัน                            3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58109971 5810997012 นาย                      ธรรมวิรัชฎิ์ ดวงใจ                      3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58112251 5811225002 นาย                      อนุวัฒน คงชวย                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58112251 5811225010 นางสาว                   ศิรินภา สาระพงษ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58112251 5811225014 นาย                      เจตนสฤษฏิ์ สิทธิศร                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 58112251 5811225017 นาย                      พงศกร  ภูมาพันธ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014101 นาย                      วีรภัทร วรรณกิจ                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014104 นางสาว                   ญาสุมินทร  ตําหนง                       3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014106 นาย                      ธนบดินทร บุญนาค                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014107 นาย                      ธนบัตร ทาเสด็จอํานวยโชค                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014108 นาย                      สุรชัย ทองแสง                           3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014109 นาย                      ธนากร ชูรัตน                           3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014110 นาย                      ธนัญชัย สิทธิกุล                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014112 นาย                      วิศวุฒิ อําพันลา                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014113 นาย                      เกริกเกียรติ มั่งมี                     3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014114 นาย                      สิทธิพร  เมยมงคล                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014115 นาย                      ไชยวัฒน  มะเด่ือ                       3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59100141 5910014116 นาย                      กานตศักด์ิ  เที่ยงธรรม                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983101 นาย                      สุรชัย กระสังข                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983102 นางสาว                   ทรายทอง มาตาเดิม                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983103 นาย                      นที  กลีบฉวี                            3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983104 นางสาว                   พัชรินทร เพชรดี                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983105 นาย                      จักรกฤษณ กมล                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983106 นาย                      อาชวิน ทองสวัสด์ิ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983107 นางสาว                   ปทมา จันทรพุฒ                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983108 นางสาว                   ทิพวรรณ คําผง                            3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983109 นางสาว                   ศิริลักษณ สิทธิ์ตา                     3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983110 นาย                      ณัฐวุธ มาตผาง                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983112 นางสาว                   แคทติญา พลสวัสด์ิ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983120 นางสาว                   กิตติยา พิมาทัย                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983121 นางสาว                   สุพัตรา  เทนโสภา                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983122 นางสาว                   วนัสนันท มีพันธ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983123 นางสาว                   วรางคณา เลิศลํ้า                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983124 นางสาว                   อารีรัตน เจริญธรรม                     3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983125 นางสาว                   พรสุดา บรรชิต                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983126 นางสาว                   สุพรรณ บุญขาว                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983127 นางสาว                   มัณฑนา อุฤทธิ์                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983128 นางสาว                   กาญจณา จันละออ                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983129 นาย                      อภิสิทธิ์ วรรณทวี                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983130 นาย                      กิตติศักด์ิ ทามล                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983131 นาย                      ณัชนนท  เจริญบุญ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983132 นาย                      ถาวร  ศรีจักร                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983133 นางสาว                   นางสาวสุนิตา  รอบคอบ                    3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983134 นาย                      วุฒิเดช  สุพรรณ                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59109831 5910983135 นางสาว                   พัชราภรณ  พุมงาม                      3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59122691 5912269104 นาย                      อัครพงษ  ปนเต็ม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59122691 5912269106 นาย                      อรรถพล อุนอบ                           3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59122691 5912269107 นาย                      ชัยณรงค ตะเคียนเกล้ียง                 3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59122691 5912269109 นางสาว                   อารียา ตะเคียนราม                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59122691 5912269110 นางสาว                   มลทิรา พรหมบุตร                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59122691 5912269111 นาย                      ภัทรธร  บุญสะอาด                        3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59122691 5912269114 นาย                      ธนภัทร  ศิริดล                          3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732102 นางสาว                   วิจิตตรา เสนนอก                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732103 นาย                      ไกรวุฒิ กายชาติ                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732104 นางสาว                   ศศินา สุภาวะหา                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732106 นาย                      สันติ โคตพันธ                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732107 นาย                      ชนาธิป แกวมะณีย                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732109 นาย                      วิทยา คําใส                              3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732110 นาย                      ณัฐภูมิ มั่นคง                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732111 นาย                      สุทิน ปยะวงค                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732112 นาย                      จักรวาล ชมน่ิม                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732113 นาย                      ภควัฒน ปยะวงษ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732114 นางสาว                   ทิพยสุคนธ พลโลหะ                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732115 นาย                      ตระการ ดวงพวง                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732116 นางสาว                   ณิชนันทน  หวงทิม                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732117 นางสาว                   พรนิภา เทียนแกว                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732118 นาย                      สุรศักด์ิ พานิช                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732119 นางสาว                   สุภาพร  สุขใส                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732120 นางสาว                   รัชนีกร สถานพงษ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732121 นางสาว                   วัลลิยา มุลกะกุล                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732122 นาย                      อัษฎาวุธ วรรณทวี                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732123 นาย                      สันติภาพ  ดวงธนู                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732124 นาย                      ศักด์ิอนันต สุตัญต้ังใจ                3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732126 นาย                      วีระพันธ บุญบุตร                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732127 นาย                      สิทธิคุณ  นาครินทร                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732128 นาย                       สุทธินัย  เสนคราม                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732129 นาย                      จิระพงศ ไพรบึง                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732130 นางสาว                   สลิลทิพย  บํารุงกิจ                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732131 นางสาว                   ลัดดาวัลย  ประมูลทรัพย                3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732132 นางสาว                   อาทิตยา  พิมพรัตน                      3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127321 5912732134 นาย                      ธนชัย  บึงไกร                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127551 5912755102 นางสาว                   รัตนา ตุลาเนตร                          3 สัปดาห เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59127551 5912755103 นางสาว                   จุลทรัพย บุตรโคตร                      3 สัปดาห เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855101 นาย                      ศักดินนท ประสาร                        3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855102 นาย                      ธราเทพ สมเผา                           3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855104 นาย                      คุณานนต จันทรสิงห                    3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855105 นางสาว                   อาทิตยา คําดี                            3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855107 นางสาว                   วรัญญา สงคราม                           3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855108 นางสาว                   ศิริวรรณ พลธรรม                         3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855109 นาย                      รณชัย ลาลุน                             3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855110 นางสาว                   สุนิสา อินธิเสน                         3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855111 นาย                      สุริวงค ชานนทวงศ                     3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855113 นาย                      ภานุ ดวงตา                              3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 วารี นันทสิงห                                    ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                 59128551 5912855114 นาย                      ศิรภพ  ตนะบุตร                          3 สัปดาห นิเทศศาสตร 
1/2559 อนันศักด์ิ พวงอก                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500105+ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                             52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ   วรรณทวี                       1 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อนันศักด์ิ พวงอก                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500110 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ   วรรณทวี                       1 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร                                  ครุศาสตร                                    2500106 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ   วรรณทวี                       1 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว                                                                        1500108+ การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            54124010 5412401013 นางสาว                   เทพธิดา จอมพล                           1 สัปดาห การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                55124073 5512407334 นาย                      นวมินทร สอนพูด                         1 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                55141011 5514101141 นางสาว                   กุลธิดา หอมยามเย็น                      1 สัปดาห การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                55141323 5514132331 นาย                      สัญชัย สอนสุข                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     55227031 5522703141 นาย                      จตุรงค สิงหฬ                           1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     56120014 5612001448 นาย                      อภิสิทธิ์ กะตะศิลา                      1 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 ลําไย สิงหสุข                                     ครุศาสตร                                    1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                             56125013 5612501308 นางสาว                   สวามินี ภูมิภักด์ิ                      1 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     56126012 5612601250 นางสาว                   วรรณนิสา สุตะพันธ                      1 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127031 5612703105 นาย                      ปยะณัฐ บุญผุย                          1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                             56127031 5612703105 นาย                      ปยะณัฐ บุญผุย                          1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ                        1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                             56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ                        1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี                            1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                             56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี                            1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127031 5612703147 นาย                      ศราทิตย บุญชม                          1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                             56127031 5612703147 นาย                      ศราทิตย บุญชม                          1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127032 5612703203 นาย                      ธีระ ตามบุญ                             1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127032 5612703236 นางสาว                   อุดมลักษณ วอนรัมย                     1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127032 5612703242 นาย                      กิติศักด์ิ ทองศิริ                      1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127033 5612703305 นางสาว                   ศุภรัตน คําปลิว                         1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127033 5612703310 นาย                      ธนากร ชิณศรี                            1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127033 5612703312 นาย                      มานพ พงษสุระ                           1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127034 5612703404 นาย                      ศตวรรษ สีสามารถ                         1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56127035 5612703534 นาย                      ชนาวุธ จุดมี                            1 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                             56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง                           1 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132101 นาย                      นัฐพล แกวเนตร                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132102 นาย                      พัฒนพงษ บุญตา                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132103 นาย                      วิสุทธิ์ ชูใจ                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132104 นาย                      ศิวกร มวงหวาน                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132105 นาย                      ชยพล  เงินราช                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132110 นางสาว                   เกสร อัตพงษ                            1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132112 นางสาว                   จินตนา ถาวรบุญ                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132114 นางสาว                   ชนกสุดา มาหา                            1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132120 นางสาว                   ณัฐณิชา ทองแพง                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132121 นางสาว                   ธนาภา พาประจง                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132122 นางสาว                   ธวัลรัตน แตมงาม                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132126 นางสาว                   ธิดารัตน พิมมะสาร                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132127 นางสาว                   นริศรา   บัวมาศ                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132129 นางสาว                   นาถยา ศิริสุภะ                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132132 นางสาว                   เบญจรักษ แทนพันธ                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132133 นางสาว                   พรรพิชาณี สมใจ                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132135 นางสาว                   ภัทรานิษฐ พันธจรูญศักด์ิ               1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132137 นางสาว                   ยุวธิดา สมงาม                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132138 นางสาว                   รัชณีกร มาลีศรี                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132142 นางสาว                   ลลิตา พันธุชาติ                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132144 นางสาว                   วราภรณ ดอกดวง                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132146  นางสาว                  วิภาพร สิงจานุสงค                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132148 นางสาว                   ศศิวิมล วุฒิยา                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132149 นางสาว                   ศศิวิมล   โนนสาย                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132150 นางสาว                   ศิริวิภา สาวะภู                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132153 นางสาว                   สินจัย สุวะจี                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132155 นางสาว                   พัทธธีรา ทรงจิตร                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132157 นางสาว                   สุธิดา จําปาสี                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132158 นางสาว                   อติกานต วรรณา                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132160 นางสาว                   อรทัย ทองดวง                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132161 นางสาว                   อัจฉรา ราชวัง                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132163 นางสาว                   อุบลวรรณ ทองอินทร                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141321 5614132164 นางสาว                   ไอรดา โสวันนา                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132201 นางสาว                   ณัฐพร   พวงสรอย                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132202 นางสาว                   มณฑนา ลําภา                              1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132203 นางสาว                   ณัฐธิดา วันแกว                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132204 นางสาว                   กานตชนก จันทรหอม                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132205 นางสาว                   ณัฏฐาเนตร แจมแจง                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132206 นางสาว                   ธัญญารัตน สียา                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132207 นางสาว                   ธันยากร บุญจอม                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132214 นางสาว                   ประภัสรา ใสแสง                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132215 นาย                      ณัฐวุฒิ ทวีชาติ                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132216 นางสาว                   ศิรินภา ไตรยสุทธิ์                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132217 นางสาว                   ชิดาวัลย พวงพันธ                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132218 นางสาว                   ศิริพร เงาวรรณ                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132220 นางสาว                   ญาณิศา คําเหลือ                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132221 นางสาว                   ศศิยาภรณ  ยนจอหอ                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132222 นางสาว                   บุศยามาศ อาจใจ                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132223 นางสาว                   สริมน กันสาย                            1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132224 นางสาว                   เกศริน หอมดวง                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132225 นางสาว                   กาญจนา สงคเมือง                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132228 นางสาว                   จิราวรรณ จันทรถา                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132230 นางสาว                   ปยพร พันธุเปรม                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132231 นางสาว                   จิตราภรณ แสนโสม                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132233 นางสาว                   กัลยา ผมพันธ                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132234 นางสาว                   เต็มฤทัย เพ็งพุฒ                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132236 นางสาว                   นริศรา อัปกาญจน                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132237 นางสาว                   พัชราพรรณ ลําเฟอย                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132239 นางสาว                   นภธิดี ชูสุข                            1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141322 5614132240 นางสาว                   สุทธิดา สมบูรณเทอดธนา                  1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132301 นางสาว                   สุพรรณี พันธสวัสด์ิ                    1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132303 นางสาว                   อนุจิตา ศรีมาศ                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132304 นางสาว                   อนุสรา แสงทับทิม                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132305 นางสาว                   กัญญาภัค บุตะเคียน                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132307 นางสาว                   กาญจนา จิตรคง                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132308 นาย                      พรเพชร สมบัติ                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132312 นางสาว                   ปวีณา ชาชํานาญ                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132313 นางสาว                   อรอุมา สิงหโท                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132316 นางสาว                   ธนาพร มะณี                              1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132317 นางสาว                   รัตนาวัลย สิมวิเศษ                     1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132320 นางสาว                   วัลลี ศรีระษา                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132321 นางสาว                   กิตติยา สายศรี                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132322 นางสาว                   วรรณิพร รัตนวัน                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132323 นางสาว                   นันตรัตน สาเทียน                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132325 นางสาว                   รวินันท กลมพันธ                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132326 นางสาว                   เกษสุดา ศิรินัย                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132328 นางสาว                   ฐิติมา สูงรัง                           1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132329 นางสาว                   ศศิประภา สุวรรณ                        1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132330 นางสาว                   ลัดดาวัลย บัวเกตุ                      1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132331 นางสาว                   รักดี แกวเกิด                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132332 นางสาว                   มิ่งขวัญ ชาญพินิจ                       1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132334 นางสาว                   ธัญญาภรณ  ยอดโพธิ์                     1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132336 นางสาว                   สุดารัตน ยอดหอ                         1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 สุภิญญา เรือนแกว                                                                              1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                56141323 5614132337 นาย                      วิฑูรย บุญราช                          1 สัปดาห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 วิภาวดี ทวี                                       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                57128151 5712815101 นางสาว                   ลัดดาวัลย พุทธโค                       3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 วิภาวดี ทวี                                       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                57128151 5712815103 นางสาว                   พรสวรรค สารทอง                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 วิภาวดี ทวี                                       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                57128151 5712815107 นาย                      วรินทร ยางงาม                           3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 วิภาวดี ทวี                                       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                57128151 5712815108 นางสาว                   สุทิพย ชื่นจําปา                        3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 วิภาวดี ทวี                                       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                57128151 5712815110 นางสาว                   สมรัก อินทะโชติ                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 วิภาวดี ทวี                                       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                57128151 5712815113 นางสาว                   ไพลิน หงษทอง                           3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 วิภาวดี ทวี                                       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                57128151 5712815115 นางสาว                   ณพลอยดาว พรหมมา                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060022 นางสาว                   รถจรินทร คองออย                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060022 นางสาว                   รถจรินทร คองออย                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060023 นางสาว                   ขนิษฐา กรินทร                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060023 นางสาว                   ขนิษฐา กรินทร                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060024 นางสาว                   ทิฆัมพร คลธา                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060024 นางสาว                   ทิฆัมพร คลธา                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060025 นางสาว                   สุดานภา เพชรหงษ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060025 นางสาว                   สุดานภา เพชรหงษ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060027 นางสาว                   วรินทร วิจิตร                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060027 นางสาว                   วรินทร วิจิตร                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060030 นาย                      นัฐพงษ ศิลากุล                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060030 นาย                      นัฐพงษ ศิลากุล                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060031 นางสาว                   รสสุคนธ รมโพธิ์                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060031 นางสาว                   รสสุคนธ รมโพธิ์                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060032 นาย                      กิตติพงศ ชาลี                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060032 นาย                      กิตติพงศ ชาลี                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060035 นาย                      ธณกฤษ สังขเงิน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060035 นาย                      ธณกฤษ สังขเงิน                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060037 นางสาว                   พัชรชิสา  แขมคํา                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060037 นางสาว                   พัชรชิสา  แขมคํา                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060041 นางสาว                   อุมา สุธาตุ                             3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060041 นางสาว                   อุมา สุธาตุ                             3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060042 นางสาว                   นํ้าฝน เอ่ียมพุก                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060042 นางสาว                   นํ้าฝน เอ่ียมพุก                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060043 นางสาว                   อภิญญา ติระพงษ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060043 นางสาว                   อภิญญา ติระพงษ                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060044 นางสาว                   พิมพวิภา จันทรวิเชียร                 3 สัปดาห การจัดการ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060044 นางสาว                   พิมพวิภา จันทรวิเชียร                 3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060045 นางสาว                   กาญจนา ศรีรักษา                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060045 นางสาว                   กาญจนา ศรีรักษา                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060046 นาย                      รัตนพล  บุญตอ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060046 นาย                      รัตนพล  บุญตอ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060047 นางสาว                   บุษกร สิทโท                             3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060047 นางสาว                   บุษกร สิทโท                             3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060049 นางสาว                   ฉัตรวิลัย ใบแสง                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060049 นางสาว                   ฉัตรวิลัย ใบแสง                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060051 นางสาว                   กรองกาญน จรเด็จ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060051 นางสาว                   กรองกาญน จรเด็จ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060052 นางสาว                   พักตรพิมล สีลาย                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060052 นางสาว                   พักตรพิมล สีลาย                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060053 นางสาว                   กัญญาภัค สงเสริม                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060053 นางสาว                   กัญญาภัค สงเสริม                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060055 นางสาว                   สุนิสา เรืองสาย                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060055 นางสาว                   สุนิสา เรืองสาย                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060059 นางสาว                   กาญจนา  โพธิ์พรม                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060059 นางสาว                   กาญจนา  โพธิ์พรม                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060061 นาย                      นัตถพร สีเสมอ                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060061 นาย                      นัตถพร สีเสมอ                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060062 นางสาว                   ศิริมา คําพันธ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060062 นางสาว                   ศิริมา คําพันธ                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060065 นางสาว                   อรัตนญา สีพั่ว                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060065 นางสาว                   อรัตนญา สีพั่ว                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060069 นางสาว                   ลักษิกา บุญฤทธิ์                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060069 นางสาว                   ลักษิกา บุญฤทธิ์                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060071 นางสาว                   นภาทิพย วงศพินิจ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060071 นางสาว                   นภาทิพย วงศพินิจ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060074 นาย                      อนุพงค ภูมิสถาน                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060074 นาย                      อนุพงค ภูมิสถาน                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060076 นาย                      ศุภชัย ศรีคํา                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060076 นาย                      ศุภชัย ศรีคํา                            3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060077 นางสาว                   ปยพร เพี้ยพรมมา                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060077 นางสาว                   ปยพร เพี้ยพรมมา                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060078 นางสาว                   ปภัสรา  โคนาบาล                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060078 นางสาว                   ปภัสรา  โคนาบาล                         3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060079 นางสาว                   จันทรสุดา  อุทัยชิน                    3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060079 นางสาว                   จันทรสุดา  อุทัยชิน                    3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060080 นางสาว                   เจนจิรา  สีเหลือง                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060080 นางสาว                   เจนจิรา  สีเหลือง                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060082 นางสาว                   ประภาภรณ  บุรณะ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060082 นางสาว                   ประภาภรณ  บุรณะ                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060083 นางสาว                   ณัฐริดา  รัตนวรรณ                       3 สัปดาห การจัดการ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060083 นางสาว                   ณัฐริดา  รัตนวรรณ                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060086 นางสาว                   สุพิศชา  เสียงหวาน                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060086 นางสาว                   สุพิศชา  เสียงหวาน                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100601 5810060088 นาย                      สุรพร  ประกอบแกว                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100601 5810060088 นาย                      สุรพร  ประกอบแกว                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089003 นาย                      วรวุฒิ วงศพินิจ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089003 นาย                      วรวุฒิ วงศพินิจ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089004 นาย                      ไพรฑูรย ทองสุทธิ์                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089004 นาย                      ไพรฑูรย ทองสุทธิ์                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089005 นาย                      ภูริพัฒน วรรณา                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089005 นาย                      ภูริพัฒน วรรณา                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089006 นาย                      อรชุน  บุญรวม                          3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089006 นาย                      อรชุน  บุญรวม                          3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089008 นาย                      ไกรวิทย ประเสริฐชาติ                   3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089008 นาย                      ไกรวิทย ประเสริฐชาติ                   3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089009 นาย                      เทพฤทธิ์ คําศรีสุข                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089010 นาย                      ชาญวิทย พรมมาดวง                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089010 นาย                      ชาญวิทย พรมมาดวง                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089011 นาย                      นันทวิทย กันเทพา                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089011 นาย                      นันทวิทย กันเทพา                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089012 นาย                      ธนากรณ พิมพพันธ                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089012 นาย                      ธนากรณ พิมพพันธ                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089014 นาย                      อดุลย แวนแกว                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089014 นาย                      อดุลย แวนแกว                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089015 นาย                      ธีรพงษ หัดสะอาด                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089015 นาย                      ธีรพงษ หัดสะอาด                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089016 นาย                      ปรัชญา อรามเรือง                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089016 นาย                      ปรัชญา อรามเรือง                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089019 นาย                      ตนเพชร ออนเกษ                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089019 นาย                      ตนเพชร ออนเกษ                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089024 นาย                      จําเริญศักด์ิ แกวมูล                    3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089024 นาย                      จําเริญศักด์ิ แกวมูล                    3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089025 นาย                      ธโนสิทธิ์ ยิ่งยงค                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58100891 5810089025 นาย                      ธโนสิทธิ์ ยิ่งยงค                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58100891 5810089026 นาย                      ฤทธิไกร  มณีวงษ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162006 นางสาว                   วราภรณ พนม                             3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162006 นางสาว                   วราภรณ พนม                             3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162007 นางสาว                   เมรีณี โยวะราช                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162007 นางสาว                   เมรีณี โยวะราช                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162010 นางสาว                   รัตนา ศรีแกว                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162010 นางสาว                   รัตนา ศรีแกว                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162011 นางสาว                   พัชราวรรณ ดังกอง                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162011 นางสาว                   พัชราวรรณ ดังกอง                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162013 นางสาว                   บุญวาสนา ดอนมะเด่ือ                     3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162013 นางสาว                   บุญวาสนา ดอนมะเด่ือ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162016 นางสาว                   สรวงสุดา ดีรุณ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162016 นางสาว                   สรวงสุดา ดีรุณ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162017 นางสาว                   อุไรพร   จิบจันทร                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162017 นางสาว                   อุไรพร   จิบจันทร                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162019 นางสาว                   กุลปรียา แนวมั่น                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162019 นางสาว                   กุลปรียา แนวมั่น                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162020 นางสาว                   วัลลภา วรครุธ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162020 นางสาว                   วัลลภา วรครุธ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162022 นางสาว                   กาญจนา สุภาวะหา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162022 นางสาว                   กาญจนา สุภาวะหา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162025 นางสาว                   ชนัฎติกาณจ พวงลําเจียก                  3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162025 นางสาว                   ชนัฎติกาณจ พวงลําเจียก                  3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162032 นางสาว                   อนุชตรา เหมือนตา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162032 นางสาว                   อนุชตรา เหมือนตา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162033 นางสาว                   วิจิตรา รัตนะวัน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162033 นางสาว                   วิจิตรา รัตนะวัน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162034 นางสาว                   วราภรณ รัตนเสนศรี                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162034 นางสาว                   วราภรณ รัตนเสนศรี                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162036 นางสาว                   จิดาพา พลลือ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162036 นางสาว                   จิดาพา พลลือ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162037 นางสาว                   อาภัสสร หลาธรรม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162037 นางสาว                   อาภัสสร หลาธรรม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162039 นาย                      พรมนัส เอ็นนอย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162039 นาย                      พรมนัส เอ็นนอย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162040 นาย                      ธนากร ประคอง                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162040 นาย                      ธนากร ประคอง                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162041 นางสาว                   กมลวรรณ แดงงาม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162041 นางสาว                   กมลวรรณ แดงงาม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162042 นางสาว                   ศิริยากร พรหมศรี                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162042 นางสาว                   ศิริยากร พรหมศรี                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162048 นางสาว                   นิรชา มิตรโสม                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162048 นางสาว                   นิรชา มิตรโสม                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162049 นางสาว                   ศิริภัทรา คํามะรักษ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162049 นางสาว                   ศิริภัทรา คํามะรักษ                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162051 นางสาว                   สุดารัตน ทองดี                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162051 นางสาว                   สุดารัตน ทองดี                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162053 นางสาว                   อัจฉรา บุญราช                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162053 นางสาว                   อัจฉรา บุญราช                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162055 นางสาว                   ขนิษฐา ไชยมูล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162055 นางสาว                   ขนิษฐา ไชยมูล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162057 นางสาว                   ศรัณยา ปราโมทย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162057 นางสาว                   ศรัณยา ปราโมทย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162058 นางสาว                   เอ้ืองผล กาลพัฒน                       3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162058 นางสาว                   เอ้ืองผล กาลพัฒน                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162060 นางสาว                   จิราพร คําเกง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162060 นางสาว                   จิราพร คําเกง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162062 นางสาว                   อรยา สุดสังข                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162062 นางสาว                   อรยา สุดสังข                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162063 นางสาว                   สนธิยา สารพล                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162063 นางสาว                   สนธิยา สารพล                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162065 นางสาว                   ชนนิกานต เวียงแกว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162065 นางสาว                   ชนนิกานต เวียงแกว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162067 นางสาว                   พวงไขมุข  เหลามหาจักร                 3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162067 นางสาว                   พวงไขมุข  เหลามหาจักร                 3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162068 นางสาว                   สิรินันท อินทวงค                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162068 นางสาว                   สิรินันท อินทวงค                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162069 นางสาว                   อินทิรา เหลาแค                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162069 นางสาว                   อินทิรา เหลาแค                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162070 นางสาว                   รุงทิวา ภูมิพัฒน                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162070 นางสาว                   รุงทิวา ภูมิพัฒน                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162071 นางสาว                   ธิมาพร มุมกลาง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162071 นางสาว                   ธิมาพร มุมกลาง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162072 นางสาว                   นารีรัตน ไชยโคตร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162072 นางสาว                   นารีรัตน ไชยโคตร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162073 นางสาว                   กานดา แสงเพ็ง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162073 นางสาว                   กานดา แสงเพ็ง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162078 นางสาว                   กาญจนา เครือหอม                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162078 นางสาว                   กาญจนา เครือหอม                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162079 นางสาว                   วิภาดา สีหจันทร                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162079 นางสาว                   วิภาดา สีหจันทร                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162086 นางสาว                   กรกนก พลพงษ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162086 นางสาว                   กรกนก พลพงษ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162087 นางสาว                   สุดารัตน ใจทอง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162087 นางสาว                   สุดารัตน ใจทอง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162088 นางสาว                   มุกดา กิรังดา                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162088 นางสาว                   มุกดา กิรังดา                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162090 นางสาว                   จันทิมาภรณ  ไขกระโทก                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162090 นางสาว                   จันทิมาภรณ  ไขกระโทก                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162095 นางสาว                   ณัฐธิดา ทิพสุวรรณ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162095 นางสาว                   ณัฐธิดา ทิพสุวรรณ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162098 นางสาว                   มนตศิริลักษณ  บุญมา                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162098 นางสาว                   มนตศิริลักษณ  บุญมา                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162099 นางสาว                   ปณัดดา จันทะแจม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162099 นางสาว                   ปณัดดา จันทะแจม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162100 นางสาว                   ศิราณา วรรณทวี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162100 นางสาว                   ศิราณา วรรณทวี                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162101 นางสาว                   อภิญญา บุญนรา                           3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162101 นางสาว                   อภิญญา บุญนรา                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162102 นางสาว                   วัชราพร แปนดวง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162102 นางสาว                   วัชราพร แปนดวง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162103 นางสาว                   จุฑามาศ  วรเชษฐ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162103 นางสาว                   จุฑามาศ  วรเชษฐ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162104 นางสาว                   ปริศนา   งามฉลาด                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162104 นางสาว                   ปริศนา   งามฉลาด                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162107 นางสาว                   เบญจมาศ หวังผล                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162107 นางสาว                   เบญจมาศ หวังผล                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162109 นางสาว                   ภัสรินทร สุขวงษ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162109 นางสาว                   ภัสรินทร สุขวงษ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162111 นางสาว                   กนกพร ชุมหอม                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162111 นางสาว                   กนกพร ชุมหอม                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162113 นางสาว                   เจนจิรา ศรีนาม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162113 นางสาว                   เจนจิรา ศรีนาม                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162116 นาย                      กฤษณะ สุขเติบ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162116 นาย                      กฤษณะ สุขเติบ                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162122 นางสาว                   สมพร วรรณทวี                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162122 นางสาว                   สมพร วรรณทวี                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162123 นางสาว                   ชลธิชา โลนไธสง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162123 นางสาว                   ชลธิชา โลนไธสง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162124 นางสาว                   สิริลักษณ สายโน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162124 นางสาว                   สิริลักษณ สายโน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101622 5810162126 นางสาว                   พิมพพิสุทธิ์ คําภูบาล                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101622 5810162126 นางสาว                   พิมพพิสุทธิ์ คําภูบาล                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162129 นางสาว                   วราพร เสมไธสง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162129 นางสาว                   วราพร เสมไธสง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162130 นางสาว                   ไกรสร อรรคบุตร                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162130 นางสาว                   ไกรสร อรรคบุตร                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162131 นางสาว                   สุกัญญา คําดวง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162131 นางสาว                   สุกัญญา คําดวง                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162132 นางสาว                   ธัญญารัตน มณีศรี                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162132 นางสาว                   ธัญญารัตน มณีศรี                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162136 นางสาว                   นิภาพร  คําออน                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162136 นางสาว                   นิภาพร  คําออน                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162137 นางสาว                   เปรมฤดี โคตรวงษ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162137 นางสาว                   เปรมฤดี โคตรวงษ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162139 นางสาว                   ปยธิดา อาสนานิ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162139 นางสาว                   ปยธิดา อาสนานิ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162140 นางสาว                   วิจิตรา ศาลากาหมุด                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162140 นางสาว                   วิจิตรา ศาลากาหมุด                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162142 นางสาว                   จินดารัตน พงษมา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162142 นางสาว                   จินดารัตน พงษมา                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162143 นางสาว                   ณัฐธิดา บุญยิ่ง                         3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162143 นางสาว                   ณัฐธิดา บุญยิ่ง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162144 นางสาว                   จุลณีย ศิลาชัย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162144 นางสาว                   จุลณีย ศิลาชัย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162146 นางสาว                   ชาลิสา บุญเสริม                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162146 นางสาว                   ชาลิสา บุญเสริม                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162147 นาย                      นนทวัฒน  เปรงสุข                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162147 นาย                      นนทวัฒน  เปรงสุข                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162148 นางสาว                   พนิดา ฉุใจ                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162148 นางสาว                   พนิดา ฉุใจ                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162152 นางสาว                   สุรีษา หาญหงษ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162152 นางสาว                   สุรีษา หาญหงษ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162156 นางสาว                   พิมพประภา คําผง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162156 นางสาว                   พิมพประภา คําผง                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162157 นางสาว                   สุดาภรณ สิงหทอง                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162157 นางสาว                   สุดาภรณ สิงหทอง                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162159 นางสาว                   ทิพยรัตน ศิริสาร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162159 นางสาว                   ทิพยรัตน ศิริสาร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162160 นางสาว                   กัลยา กลําเงิน                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162160 นางสาว                   กัลยา กลําเงิน                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162161 นางสาว                   ชลธิชา สุขศรี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162161 นางสาว                   ชลธิชา สุขศรี                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162163 นางสาว                   กาญจนา แพทยออ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162163 นางสาว                   กาญจนา แพทยออ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162165 นางสาว                   มนัสชนก จันทรดี                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162165 นางสาว                   มนัสชนก จันทรดี                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101621 5810162166 นางสาว                   ศิรินภา เพ็งแจม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101621 5810162166 นางสาว                   ศิรินภา เพ็งแจม                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162170 นางสาว                   วาริณี มาตรผล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162170 นางสาว                   วาริณี มาตรผล                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162172 นางสาว                   สุดารัตน ทาระ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162172 นางสาว                   สุดารัตน ทาระ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162173 นางสาว                   ไอรดา บุตรราช                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162173 นางสาว                   ไอรดา บุตรราช                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162174 นางสาว                   รัชนี จันทรดัด                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162174 นางสาว                   รัชนี จันทรดัด                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162175 นางสาว                   สุพัตรา ศรีจันทร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162175 นางสาว                   สุพัตรา ศรีจันทร                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101623 5810162177 นางสาว                   วนิดา ใจมนต                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101623 5810162177 นางสาว                   วนิดา ใจมนต                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162178 นางสาว                   ฐิติรัตน ศุภเลิศ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162178 นางสาว                   ฐิติรัตน ศุภเลิศ                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162179 นางสาว                   ลัดดา มะณี                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162179 นางสาว                   ลัดดา มะณี                              3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162180 นาย                      วัชราพล สาธุการ                         3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162180 นาย                      วัชราพล สาธุการ                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162181 นางสาว                   สิริรัตน รัตนวัน                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162181 นางสาว                   สิริรัตน รัตนวัน                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162183 นางสาว                   เฉลิมศรี จันทยุคันโท                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162183 นางสาว                   เฉลิมศรี จันทยุคันโท                    3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162186 นางสาว                   สมฤทัย ปานภักดี                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162186 นางสาว                   สมฤทัย ปานภักดี                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162187 นางสาว                   มยุรี ฝงนิล                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162187 นางสาว                   มยุรี ฝงนิล                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162188 นางสาว                   บุหงา คําโสภา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162188 นางสาว                   บุหงา คําโสภา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162191 นางสาว                   สุนารี สีมวง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162191 นางสาว                   สุนารี สีมวง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162192 นางสาว                   จิราภรณ สุจันทา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162192 นางสาว                   จิราภรณ สุจันทา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162195 นาย                      โสภณวิชญ เกษแกว                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162195 นาย                      โสภณวิชญ เกษแกว                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162198 นางสาว                   นัฐติยา สําเนียงนวล                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162198 นางสาว                   นัฐติยา สําเนียงนวล                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162200 นางสาว                   ธัญชนก   คําเหมา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162200 นางสาว                   ธัญชนก   คําเหมา                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162201 นางสาว                   วราภรณ ลือโลก                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162201 นางสาว                   วราภรณ ลือโลก                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162203 นางสาว                   ณัฏฐาภรณ บุญสง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162203 นางสาว                   ณัฏฐาภรณ บุญสง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162204 นางสาว                   ยุวดี โพธิ์ขาว                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162204 นางสาว                   ยุวดี โพธิ์ขาว                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162205 นางสาว                   กาญจนาพร วัฒนวงษคีรี                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162205 นางสาว                   กาญจนาพร วัฒนวงษคีรี                   3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162206 นางสาว                   ปทมภรณ สุธารส                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162206 นางสาว                   ปทมภรณ สุธารส                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162207 นางสาว                   ศิรินภา หลาสงค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162207 นางสาว                   ศิรินภา หลาสงค                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162209 นางสาว                   กัญญารัตน ทรจักร                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162209 นางสาว                   กัญญารัตน ทรจักร                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162210 นางสาว                   กรเรขา สุวรรณพัฒน                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162210 นางสาว                   กรเรขา สุวรรณพัฒน                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162211 นางสาว                   ชลริณี จันทจิตร                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162211 นางสาว                   ชลริณี จันทจิตร                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162213 นางสาว                   ทนัดดา พรหมทา                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162213 นางสาว                   ทนัดดา พรหมทา                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162215 นางสาว                   นํ้าทิพย สุริโย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162215 นางสาว                   นํ้าทิพย สุริโย                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162216 นางสาว                   สุกัญญา แหวนหลอ                        3 สัปดาห การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162216 นางสาว                   สุกัญญา แหวนหลอ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162217 นาย                      กฤษชัย แหวนเงิน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162217 นาย                      กฤษชัย แหวนเงิน                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162218 นางสาว                   เฟองฟา คําชาลี                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162218 นางสาว                   เฟองฟา คําชาลี                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162219 นางสาว                   ชมัยพร ใสกระจาง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162219 นางสาว                   ชมัยพร ใสกระจาง                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162220 นางสาว                    สุดาพร ไชยปญญา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162220 นางสาว                    สุดาพร ไชยปญญา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162221 นางสาว                   กฤติยาภรณ บุญเสนอ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162221 นางสาว                   กฤติยาภรณ บุญเสนอ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162222 นางสาว                   กาญจนา  วังสําเภา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162222 นางสาว                   กาญจนา  วังสําเภา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162224 นางสาว                   พัทรียา หงษศิริ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162224 นางสาว                   พัทรียา หงษศิริ                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162225 นางสาว                   รวงทอง ไพทูลย                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162225 นางสาว                   รวงทอง ไพทูลย                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162228 นางสาว                   กมลทิพย ผิวนวล                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162228 นางสาว                   กมลทิพย ผิวนวล                         3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162229 นางสาว                   อภัสรา ไชยภา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162229 นางสาว                   อภัสรา ไชยภา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162231 นางสาว                    อุไรรัตน ทองดี                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162231 นางสาว                    อุไรรัตน ทองดี                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162233 นางสาว                   นริศรา สุทธิแพทย                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162233 นางสาว                   นริศรา สุทธิแพทย                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58101624 5810162234 นางสาว                   พัชรี ศรีบุญเรือง                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58101624 5810162234 นางสาว                   พัชรี ศรีบุญเรือง                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175001 นางสาว                   กลีบแกว เขียวออน                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175002 นางสาว                   ณัฏฐณิชา อารีรําลึก                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175003 นางสาว                   กาญจนา ไชยภักด์ิ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175006 นางสาว                   จริญญา วันสุข                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175007 นางสาว                   พนิดา ภูมีสวย                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175008 นางสาว                   พัชรินทร ใจดี                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175009 นางสาว                   สุทธิชา มาลีศรี                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175010 นางสาว                   พูนศิริ สุนทะมาศ                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175011 นางสาว                   สุจิตรา โดดเด่ียว                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175012 นางสาว                   ชไมพร คําภารส                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175013 นางสาว                   ยุวดี วุฒิยา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175014 นางสาว                   สุนิตา จิตรแสวง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175015 นางสาว                   วิภาดา คํามาโฮม                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175017 นางสาว                   ธนยพร บุญนํา                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175019 นางสาว                   กุลตลา โพธิ์ขาว                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175020 นางสาว                   อรุณี กานเพ็ชร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919001 นางสาว                   ธนาพร พรมสาร                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919004 นาย                      อัษฎาวุธ หมื่นสุข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919005 นางสาว                   จารุวรรณ พรหมเมา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919007 นาย                      ธนิต ภาคภูมิ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919009 นาย                      ฤทธิพร ทาระศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919011 นาย                      วุฒิศักด์ิ ภูนุพา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919013 นาย                      อนุพงศ ดวงดาว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919014 นาย                      ธนวัฒน   ธรรมวัฒน                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919015 นาย                      สมรักษ จิตตจันทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919018 นางสาว                   รัชดาภรณ พะนาดร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919019 นางสาว                   จิตรานุช ติงสะ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919023 นางสาว                   พรพิมล ภูมิภาค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919024 นาย                      ธนากร ปญญาวรรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919025 นางสาว                   ศิรินทิพย จันทรกลม                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919026 นาย                      ฐิติพันธ อบอุน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919027 นาย                      ชาญณรงค ทัพซาย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919030 นาย                      ณัฐวุฒิ ทิพยคุณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919032 นาย                      จักรชัย หงษศิลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919033 นาย                      อดิศร จิตตํานาน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919034 นาย                      อรรถพล บุญเจิม                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919035 นางสาว                   กัญญารัตน  ไชยศรีษะ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919036 นาย                      ศุภเกียรติ เกษี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919038 นาย                      อวยชัย หอยจันทร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919039 นาย                      เทพพิทักษ พิมพโคตร                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919040 นาย                      วุฒิพงษ สะอาด                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919041 นาย                      ฤทธิรงค พินากัน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919042 นาย                      ศราวุฒิ วรรณราช                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919044 นาย                      อนุสรณ บุญเฟรือง                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919045 นาย                      ณรงคศักด์ิ หัดระสา                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919046 นางสาว                   วราภรณ บุญชม                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919047 นางสาว                   คนิตยตรา อําภา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109191 5810919050 นาย                      นัฐวุฒิ แพงศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919051 นาย                      บัณฑิต   ปรือปรัง                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919052 นาย                      โกวิท สาระภาพ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919053 นางสาว                   เสาวลักษณ สองศรี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919055 นาย                      นิรัน อินธิเดช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919059 นาย                      วีระวัฒน อินทา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919062 นาย                      เกียรติศักด์ิ อารีย                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919063 นาย                      อดิศร สอ้ิงทอง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919065 นาย                      อภิเชษฐ วงศจันทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919066 นาย                      สัณหณัฐ ปะมายะ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919070 นางสาว                   วิสุดา เตชะ                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919071 นาย                      พูนพล แหวนหลอ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919072 นาย                      นพพร  แพทสิทธิ์                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919073 นางสาว                   ยุภาพร สดสุข                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919074 นางสาว                   จิตรา จูมสีมา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919076 นาย                      ธวัชชัย โคกสูง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919077 นางสาว                   อธิตยา สุรนารถ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919082 นาย                      ธนิน จันทรศิลป                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919087 นาย                      สมเกียรติ สุธาตุ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919088 นาย                      สุรศักด์ิ พิลารัตน                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919090 นางสาว                   กรรณิการ  สุกใสย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919092 นางสาว                   จุฑามาศ สัญจร                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919093 นาย                      โสมนัส แกวเกตุ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919096 นางสาว                   นรินทรนา คงทน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500108 การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                            58109192 5810919097 นางสาว                   ศุภรัตน สุขจันทร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107301 5810730020 นางสาว                   นิศาชล คําแสน                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107581 5810758033 นางสาว                   เบญจทิพย ศรีบุญโฮม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758060 นาย                      อนุชา นะวะทิตย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758069 นางสาว                   นลิณี อ่ิมอวน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758070 นาย                      ณัทศรัณย แสงรัตนพงษ                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758074 นางสาว                   สุภัทรา มาโนชญจิต                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758075 นางสาว                   พิชชญา แกวฤทธิ์                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758076 นางสาว                   กาญจนา จุลพันธ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758078 นางสาว                   ทองวาน สมอ                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758083 นางสาว                   กนกพร จันทรวิวัฒนากูล                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758088 นางสาว                   จิราวรรณ บุญหลา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758089 นาย                      วรกาญน แกววิเศษ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758090 นางสาว                   ขนิษฐา จําปาทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758095 นาย                      จารุกิตต์ิ สะอาด                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107582 5810758096 นาย                      ธวัชชัย พาจันทึก                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758108 นางสาว                   ผกาวดี ผลบุญ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758109 นางสาว                   บุษบา ไกแกว                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758110 นางสาว                   ศิริพร ศรีบัวบาน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758113 นางสาว                   ภัทรสุดา บุญเจริญ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758114 นางสาว                   พรนภา สินสวาง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758124 นางสาว                   นุชราภรณ สีหะดม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758128 นางสาว                   อรดี ไชยศรีษะ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758129 นางสาว                   ภัคจิรา ศรีไสย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758143 นางสาว                   มาลัยพร ฉันทะโส                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758145 นาย                      สัญชัย  งอมสงัด                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758146 นางสาว                   ศุภดา จํามี                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58107583 5810758157 นางสาว                   อภิญญา  ครองใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837001 นาย                      พงษวินันท นิยม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837003 นาย                      อธิวัฒน สมศรีสุข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837005 นาย                      พงษศิริ ศิริเทศ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837006 นางสาว                   ธิติยา ไชยสิงห                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837009 นางสาว                   กฤตยาณี สุระเสน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837013 นางสาว                   กนกพร ทองรักษา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837014 นาย                      นายนพรัตน นวมศรี                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837015 นาย                      วาที ลิลาจันทร                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837016 นาย                      ณัฐพล นอยพรม                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837017 นาย                      ประทิน อินทรพิมพ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837018 นาย                      สหรัฐ พิมพพัฒน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837022 นางสาว                   ปริญญา ลักคณะ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837023 นาย                      วิริยะ สายเมือง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837024 นาย                      พีรวิชญ ฤทธิ์เดช                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837025 นาย                      พีรสิทธิ์ กองทํา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837026 นางสาว                   ประภัสสร สังขาว                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837027 นางสาว                   สุภาภรณ สมศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837029 นางสาว                   อรญา สถานพงษ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837030 นางสาว                   พิยดา จําปาใด                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837032 นางสาว                   ลักษสณาภรณ สมหมาย                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837033 นางสาว                   สุรัญญา คําสุย                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837034 นางสาว                   ทิวาวรรณ  นวลมะณี                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837037 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์ ดีคําใฮ                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837042 นาย                      ศราวุฒิ วิชาเกวียน                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837045 นางสาว                   ฉวีรัตนฺ หัสดรก่ิง                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837046 นาย                      ณัฐพล สุขจันทร                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837048 นางสาว                   นันทสินี วงศดี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837053 นาย                      ชาญชัย พรมตา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837056 นางสาว                   บัญฑิตา แสงสิงห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837058 นาย                      สมรักษ  พลรักษา                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108371 5810837059 นาย                      ปฏิภาณ ปญญาบุญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837061 นาย                      โฆษิต โสพัฒน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837064 นางสาว                   ชลธิชา จันวัน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837068 นาย                      กฤตภาส   ธรรมแสง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837070 นาย                      ณัฐกุล โยธรณ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837071 นาย                      แสงสุรีย พงคพิละ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837072 นาย                      รัฐศาสตร บุญสน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837073 นาย                      ธีระพันธ นาคพันธุ                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837074 นาย                      วรเดช จันทรเขียว                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837078 นางสาว                   สุวดี  มั่นชาติ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837079 นาย                      ธีระชัย บุญปญญา                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837085 นาย                      กฤษณะ ตามบุญ                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837086 นาย                      วิษณุ สุระ                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837088 นาย                      ปรีชา  แสงสุข                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837092 นาย                      เกริกพล คําขาว                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837095 นาย                      พุทธา เนตรวงค                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837096 นาย                      อภิรต ยางงาม                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837100 นางสาว                   เจนจิรา บุญพิมพ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837101 นางสาว                   สิริวรรณ อินธิเดช                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837102 นาย                      สมจิตร   ผลชะอุม                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837103 นางสาว                   อรเปรมปรีด์ิ รอดเล้ียง                  3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837107 นางสาว                   ศิริลักษณ ทําบุญ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837109 นาย                      ศุภชัย บุญเย็น                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837112 นาย                      โชคชัย วรรณวงษ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837113 นาย                      กิตติศักด์ิ สีเสน                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837114 นาย                      จิตติกร ดวนใหญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837115 นาย                      ชัยยุทธ ใจหาญ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837118 นางสาว                   พรรณรินทร สงสุข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837119 นาย                      ณัฐพงศ มะลิวงษ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837120 นาย                      ฉัตรชนพล แสงทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837121 นาย                      ปฏิญญ จําปาเรือง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837122 นางสาว                   อภิสรา บุดดาหลู                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837124 นาย                      ศุภกร วงษใหญ                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837126 นาย                      ตะวัน ก่ิงทวยหาร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108372 5810837127 นาย                      นันทวัฒน พิมพอูป                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837128 นาย                      ธีรพงษ ปญญารัมย                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837129 นางสาว                   มะลิวัลย กตะศิลา                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837132 นาย                      วรวุฒิ จันทะเสน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837133 นาย                      จีรศักด์ิ สอนกุพันธ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837134 นาย                      ศุภชัย โคตรสีสาย                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837136 นาย                      กฤษฎา สุพาพวง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837138 นางสาว                   วานิสสา สีดา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837139 นางสาว                   ศศิวิมล พรอมญาติ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837140 นาย                      เจริญชัย เสนา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837141 นาย                      มิ่งมิตร สารชาติ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837144 นาย                      จตุพล ใสกระจาง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837145 นาย                      ธีระพันธ มั่นจิตร                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837146 นาย                      อุดมเกียรติ บุญสง                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837150 นาย                      ทศพล เครื่องทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837156 นาย                      ชานน สุทาวัน                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837157 นาย                      อภิสิทธิ์ นรสาร                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837161 นาย                      วีรภัทร กระมล                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837162 นางสาว                   จันทิมา ดีใจ                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837163 นางสาว                   ศิริลักษณ พรอมญาติ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837167 นาย                      ฤทธิชัย ภูลสวัสด์ิ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837169 นาย                      ณัฐกมล ประทุมวัน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837170 นาย                      องอาจ บุญเย็น                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837171 นาย                      ณัฐพงษ โลหคํา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837173 นาย                      ชัยวิทย บัวเลิศ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837175 นาย                      พงษสิทธิ์ หอมสมบัติ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 นภัทร ชารีนิวัฒน                                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58108373 5810837176 นาย                      ปภพ แสงทอง                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793001 นางสาว                   มณีรัตน บัวสาร                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793002 นางสาว                   กัญลญาณี บุญคง                          3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793005 นางสาว                   จิรพร แกวละมุล                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793006 นางสาว                   ปราณี ศิริกิจ                           3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793010 นางสาว                   หทัยรัตน โยธี                          3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793011 นางสาว                   อรพรรณ รักษา                            3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793013 นางสาว                   นภาพร ผาสุขใจ                           3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793016 นางสาว                   สุทธิดา สุภาพ                           3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793017 นางสาว                   พัชชาพลอย พูลสมบัติ                     3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793018 นางสาว                   มลภิรมย มะเค็ง                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793019 นางสาว                   ขนิษฐา  เทาศิริ                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793020 นางสาว                   นิตยาวรรณ  ศรีอินทร                    3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 วิภาวดี ทวี+อภิสิทธิ์ ไชยยงค                     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58117931 5811793023 นางสาว                   ขนิษฐา  ก่ิงแกว                        3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122004 นางสาว                   เจนจิรา ต้ังใจ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122006 นางสาว                   ณัฐวดี ขยันวงษ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122014 นางสาว                   รุงรัศมี ปญโญชัย                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122017 นางสาว                   พรพิรุณ  คําดวง                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122018 นางสาว                   ฐิติมา วิชา                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122020 นางสาว                   วัชราภรณ  โสดา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122021 นางสาว                   ศศิมา นิระบุตร                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122022 นางสาว                   วิลัยพร คําสัตย                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122024 นางสาว                   รัตนาภรณ พรมคุณ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122026 นางสาว                   สุวิไล ดงแดง                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122027 นางสาว                   สุนัฐดา สารภาค                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122028 นางสาว                   ออใจ กองอุดม                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122029 นางสาว                   กรรณิกา แสงมาศ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122030 นางสาว                   ภาวินี สุระ                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122036 นางสาว                   อัญธิกา ชุมชัย                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122037 นางสาว                   รัตนาวลี เพ็งแจม                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122041 นางสาว                   ดวงฤทัย สุภิวงศ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122042 นางสาว                   วรรณภา ยอดจาน                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122043 นาย                      อนุวัฒน วิรุณพันธ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122045 นางสาว                   สุลิษา นาแพง                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122046 นาย                      ธนพล วาทบัณฑิตกุล                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122047 นางสาว                   ปทมาวรรณ ศรเพชร                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122049 นางสาว                   มุธิตา สาลีพันธ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122051 นาย                      นายอภิสิทธิ์ ศรียา                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122052 นางสาว                   ชนิดาภา คําชาลี                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122053 นาย                      พรสวัสด์ิ  คําสุข                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131221 5813122054 นางสาว                   ไพลิน โคครพันธ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122055 นางสาว                   อนุสรณ ผิวขาว                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122056 นางสาว                   พัชรินทร แกวใสย                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122058 นางสาว                   อนัญญา อินตะนัย                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122059 นางสาว                   ดวงจันทร ทาวัน                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122060 นางสาว                   รัชนี แกวพวง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122061 นาย                      ตุลาการ ปยะวงษ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122062 นางสาว                   มลิวัลย  บัวสอง                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122063 นางสาว                   พัชรี กระสังข                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122065 นาย                      วรโชติ  แหวนหลอ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122066 นางสาว                   พัชรี อักโข                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122067 นางสาว                   สุพรรษา มีศรี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122069 นาย                      ปณณทัต บุญพิคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122070 นางสาว                   นิภาพร เมยแดง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122072 นางสาว                   ศุภาวรรณ พลพันธ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122073 นางสาว                   ณัฐริกา ราชรี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122078 นางสาว                   ประภาพร ครุฑสาร                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122080 นางสาว                   อัญชลิกา ทองดี                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122082 นาย                      รัศมพิชัย  เหนือทอง                    3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122083 นาย                      สมชาย คุณุ                              3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122084 นางสาว                   ลัดดาวรรณ ทิศลี                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122087 นางสาว                   ชนัดดา พุมไสว                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122089 นางสาว                   อารียา นามวงศ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122091 นางสาว                   ชนากานต  สันติภพ                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122092 นาย                      สาริน สุดสงวน                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122096 นาย                      ศักดา โสมะวงษ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122098 นางสาว                   อังคณา ทิพยเปนรัตน                   3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122100 นาย                      ปยนันท  ชูเชื้อ                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122101 นางสาว                   วราภรณ  สีฟา                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122102 นางสาว                   เกศสุดา  แผลงศาสตรา                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122103 นางสาว                   พัชราภรณ  พงษสุระ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ศศิณา สมภักดี                                                                                  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน                                                                58131222 5813122104 นางสาว                   ศศิธร  ประมวล                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547002 นางสาว                   เปรมฤทัย แสงสืบ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547004 นาย                      นันทวัฒน พรมยม                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547007 นาย                      เสกศร พรมมาสุข                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547009 นางสาว                   นงลักษณ ขวัญทอง                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547010 นางสาว                   จิตรลดา ปญญาใส                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547011 นางสาว                   อนัญทิพย ประกอบกิจ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547014 นางสาว                   ชไมพร แกวใสย                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547015 นาย                      พิรุณรักษ โนนสังข                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547017 นาย                      ณัฐพงษ สิงหชาติ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547018 นางสาว                   อัจจิมา แยมบู                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547022 นาย                      ปฐมพร  อัคธรรม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547024 นางสาว                   มลศรี บุญจูง                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547026 นางสาว                   จันทนา สมจันทร                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547028 นางสาว                   เบญจวรรณ สิงหคํา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547029 นางสาว                   พิศมัย ชัยสนาม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547030 นาย                      สุรชัย รูปสวย                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547033 นางสาว                   เจษฎางค วงคหงษ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547035 นาย                      บุญรุง บาอินทร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547036 นาย                      นฤนาท พูลแกว                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547037 นาย                      ผดุงเกียรติ ขันแกว                     3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547038 นาย                      จักรพรรดิ ถนอมผล                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547039 นาย                      พิพัฒน คําแกว                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547040 นางสาว                   ธิดารัตน ศรีโพนทอง                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547041 นาย                      ณัฐพงษ ปยะวงค                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547045 นางสาว                   ลัดดา พรมโสภา                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547053 นางสาว                   อนาฐีตา ยอดโพธิ์                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105471 5810547054 นางสาว                   ดวงใจ ผิวคราม                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547055 นาย                      อิทธิชัย เกษมคุณ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547057 นาย                      สุรชัย ศรีเลิศ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547058 นางสาว                   อัญชุรีย ทองปญญา                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547059 นาย                      ดลชัย ประมวล                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547060 นาย                      ธณงศักด์ิ โพธิ์เงิน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547062 นาย                      วรุตน แสงมาศ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547063 นางสาว                   ปวีณนุช ใสรัมย                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547064 นาย                      อัครพนธ รุงโรจนธรรม                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547067 นาย                      ณัฐวุฒิ เถกิงสุข                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547069 นาย                      วุฒิชัย แสงศร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547070 นางสาว                   ชไมพร กลวยนิจ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547071 นาย                      สุทิน เครือแสง                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547074 นาย                      ธัญญากร ศิริบูรณ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547077 นางสาว                   วีราพร ธรรมนาม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547078 นางสาว                   สุพรรษา โนนขุนทด                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547082 นาย                      เตชณัฐ เพ็งแจม                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547083 นางสาว                   ประติญญา มัคสมาน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547085 นางสาว                   นิสารัตน มัคสมาน                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547089 นาย                      ธีระชัย โพธิ์คํา                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547091 นาย                      มิตรไชย  โลหะกุล                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547092 นาย                      อภิสิทธิ์ ทองสา                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547093 นาย                      สราวุธ โสภา                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547095 นาย                      กิตติศักด์ิ สีสด                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547096 นาย                      พงษศักด์ิ พวงพันธ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547097 นางสาว                   เบญจมาภรณ จําเนียร                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547098 นาย                      จิณณวัฒน สวางพบ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547099 นาย                      นฤทธิ์ พูลแกว                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547100 นางสาว                   ภัทรินทร  หินแสงใส                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547101 นาย                      ภากร ศรีดาคํา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547103 นาย                      วชิรวิทย สุนทรวัฒน                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547104 นาย                      อภินันท จันทรทิพย                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105472 5810547105 นาย                      ภานุพงษ อาบรัมย                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547107 นางสาว                   อรนาถ แกวคูณ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547108 นาย                      อัษฎาวุธ ประกอบผล                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547109 นางสาว                   กาญจนา นามเกษ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547110 นางสาว                   โสภิดา วันดีรัตน                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547111 นางสาว                   ศิริรัตน ธนิวรรณ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547114 นางสาว                   ธนัชพร ใจเด็จ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547118 นาย                      กฤติน วงศยะลา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547120 นาย                      ธนาวัฒน สุระเกษ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547121 นาย                      กิตติธัช สายโสภา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547122 นาย                      กฤษณะ วันทะวงษ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547125 นาย                      พงษสิทธิ์ นางวงค                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547130 นางสาว                   วรรณรัตน ชัยนาฮี                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547131 นางสาว                   จุฑามาศ แกวพิลึก                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547132 นางสาว                   ณัฐภรณ  อินทรวัน                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547134 นาย                      ปานพชร พงศนิรันดร                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547137 นางสาว                   กัญญพัชร โสดาลี                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547139 นางสาว                   ปรียาภรณ คําเอ่ียม                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547141 นางสาว                   พิกุล ชูโส                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547143 นางสาว                   วินิฎา บุดดาวงษ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547144 นางสาว                   อรโสภา สุขสง                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547148 นาย                      วรวัฒน  ธรรมรักษ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547150 นางสาว                   รัตนาวดี  พวงพุม                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547151 นาย                      ภพตะวัน  ไชยวิเศษ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547152 นาย                      สมพงษ  จันครา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58105473 5810547154 นางสาว                   สิริลักษณ  พงษสุวรรณ                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730002 นางสาว                   ศุภลักษณ ผมพันธ                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730003 นางสาว                   ลัดดาวัลย ปองกัน                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730004 นางสาว                   ณัฏฐนิช ไชยมูล                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730006 นางสาว                   จิรัญญา จันทเมก                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730011 นางสาว                   อภิญญา วงศเวียน                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730015 นางสาว                   ชุติมา  เกียรติโคกกรวด                  3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730020 นางสาว                   นิศาชล คําแสน                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730021 นางสาว                   อาริยา  แสงใส                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730022 นางสาว                   พรสุดา วรรณรมย                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730026 นางสาว                   ศรัญญา  วงคภักดี                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730030 นางสาว                   กัญวรา วังสะอาด                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730032 นางสาว                   จุรีพร บุญสุข                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730033 นางสาว                   ภานุชนาถ พวงชมภู                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730034 นางสาว                   พรวดี ประทุมสาร                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730035 นางสาว                   จริญญา อินทะวัง                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730036 นางสาว                   จิตติรัตน โคตรวงษ                     3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730037 นางสาว                   สุวรรณา สานนย                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730038 นางสาว                   ณชนก หงษชื่น                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730039 นางสาว                   จิลาวัลย ลิพันธ                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730040 นาย                      นพกร ถินถาวร                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107301 5810730041 นางสาว                   เบญจรัตน ศรีกุล                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730043 นางสาว                   ชไมพร เกตุภูงา                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730044 นางสาว                   ภัทริยา แกนอวน                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730045 นางสาว                   สุกัญญา พรมฤทธิ์                        3 สัปดาห ภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730047 นางสาว                   อรุณี หมื่นสุข                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730050 นางสาว                   ศิริรัตน นิยม                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730053 นางสาว                   รัตติกาล ละมูล                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730056 นางสาว                   สุรัสวดี จึงตระกูล                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730057 นางสาว                   สุภารัตน สีฟา                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730059 นางสาว                   รุงทิพย ปทอง                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730062 นาย                      ยุทธการ ศิริพูล                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730063 นางสาว                   กิตติมา ประวาฬ                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730064 นางสาว                   ศิริลักษณ เมินดี                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730065 นาย                      อุเทน ใจมั่น                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730071 นางสาว                   วิชุดา เติมสุข                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730072 นางสาว                   ชลจิรา โพธิ์งาม                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730074 นางสาว                   ณัฐพร สุขเกษม                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730075 นางสาว                   ปทมวรรณ พงษวัน                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107302 5810730076 นางสาว                   มัณฑนา คําภา                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733001 นางสาว                   วรรณภา คะหาญ                            3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733005 นางสาว                   ศิริลักษณ สารีเครือ                    3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733007 นางสาว                   พัชฎาภรณ จูมจันทร                     3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733008 นางสาว                   สุภาวรรณ  สุวรรณปรียา                   3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733009 นางสาว                   อรยา ทองสม                              3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733010 นางสาว                   แพรวฟา โมทะนา                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733011 นางสาว                   ฐิติมา ศรีมะณี                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733013 นางสาว                   พราวนภา โมทะนา                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733014 นางสาว                   นิวัฒนา แสนคํา                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733015 นางสาว                   ศรีสวัสด์ิ วันนา                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733016 นางสาว                   นิภาพร โตมร                             3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733017 นางสาว                   พัชรี วิลัย                             3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733019 นางสาว                   ทัศนีย ภูถูกหมอก                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733022 นางสาว                   สุชานาถ สุวรรณพันธ                     3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733024 นางสาว                   ลลิตา ศรีคํา                             3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733025 นางสาว                   ทิพยรัตน วันดี                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733027 นางสาว                   นภาพร ศรีละพันธ                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733028 นาย                      มนตรี สิงหกุรัง                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733031 นางสาว                   พรรณกร แพงศรี                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733033 นางสาว                   สุพิชญา ผูมีสัตย                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733035 นาย                      พัชรพล ไชยสนาม                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733036 นาย                      สุรชัย ผูมีสัตย                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733037 นางสาว                   จุฑามาศ หาญพิทักษ                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733040 นางสาว                   กฤษณา ศรีสําอางค                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733042 นางสาว                   สุธิดา  วงเวียน                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733043 นางสาว                   จิราวรรณ มั่นปรีออน                    3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733044 นาย                      ศุภวัตร ขาวงาม                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733045 นางสาว                   ญาโณทัย  สะเทือน                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 David Philpott                                                                                 1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58107331 5810733048 นาย                      วรกันต  จันศรี                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835001 นางสาว                   ศุภฌา ผองราศรี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835002 นางสาว                   นิด ชางดี                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835004 นาย                      เจนณรงศ แตมโคกสูง                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835005 นางสาว                   ธารทิพย วงษแสง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835006 นาย                      ปรีชา  กลอมปญญา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835007 นางสาว                   วิลาวรรณ ทรจักร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835008 นางสาว                   วรารัตน ธรรมคุณ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835009 นาย                      ธํารงศักด์ิ แสงเหลือง                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835010 นางสาว                   ทิพวัลย โพธิกุล                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835013 นาย                      วุฒิชัย โพธิพันธ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835014 นางสาว                   อัศริยาภรณ พูลทรัพย                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835016 นาย                      ชัยณรงค สิมณี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835018 นาย                      เสกสรร บุญสาง                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835020 นาย                      ธีรวุธ บัวดี                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835022 นางสาว                   ปยะดา แกวเชียงทอง                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835024 นาย                      สุระศักด์ิ เทียมมาลา                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835027 นาย                      ศุภชัย บุญสงค                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835029 นาย                      รัฐนันท ศรศรี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835030 นาย                      ภูวิน ใจตรง                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835031 นาย                      สุธีร มาระเนตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835033 นางสาว                   บุญออม ทองมวล                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835034 นางสาว                   ลักขณาวัลย ธรรมวัตร                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835035 นาย                      คุณาชัย โคตรศรี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835036 นาย                      ธีรชัย   ปสสาสุ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835037 นาย                      วงศกร บุตรดี                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835038 นางสาว                   กนกอร พวงยอด                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835039 นาย                      อภิรักษ ทิพวัน                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835042 นางสาว                   อัญชลีภรณ   กอนินัย                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835046 นาย                      นันทวัฒน โนนสัง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835048 นางสาว                   วัชราภรณ กันยา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835049 นางสาว                   พรไพลิน ขะชี้ฟา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835050 นาย                      เจษฎา ทองทราย                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835051 นาย                      ชนะชัย บัวแกว                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835053 นาย                      อดิศักด์ิ พิมสมาน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835054 นาย                      วงศพัทธ วรรณทวี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835057 นางสาว                   อภิญญา มีศรี                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835060 นางสาว                   อภิชญา มาตรผล                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108351 5810835061 นางสาว                   ดารุณี อินทรบุตร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835064 นาย                      อภิวัฒน นิตรลาภ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835065 นางสาว                   จินตปาตี พันธคํา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835066 นางสาว                   ปภัสรา บุตรกูล                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835067 นาย                      สิรวิชญ พวงแกว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835070 นาย                      คฑายุทธ ดาวสุข                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835071 นาย                      นันทวัฒน  วรรณทวี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835072 นาย                      นัฐพล สอดศรี                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835073 นาย                      ภูมินทร โยธี                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835075 นางสาว                   ศุทธิดา บุญถนอม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835076 นางสาว                   อุราลัย กันตรง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835077 นางสาว                   ออระญา  ผมนะรา                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835078 นางสาว                   อุทัยวรรณ โพนปลัด                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835079 นาย                      ภานุวัฒน แกวลอย                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835080 นาย                      พิพัฒนพงษ  สารชาติ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835082 นางสาว                   ปทมาภรณ ชารีผล                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835083 นางสาว                   อาธิติรัตน บุญเจริญ                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835084 นางสาว                   สุลีพร สายเสน                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835085 นางสาว                   เครือวัลย ทรงกลด                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835091 นางสาว                   เบ็ญจภรณ สายแกว                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835093 นางสาว                   ณัฐวิภา ขันทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835095 นางสาว                   เพชรรัตน อินทวงค                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835098 นางสาว                   ชลิดา ศรีหงษ                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835099 นางสาว                   มุกดาวรรณ จันทรหอม                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835100 นาย                      วราเทพ เมยแดง                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835104 นางสาว                   สุดารัตน อุดดวง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835105 นางสาว                   รัตติยากร ขันแกว                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835106 นาย                      สิรวิชญ พรหมทา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835107 นางสาว                   ชลิตา พลทา                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835108 นางสาว                   กันตยา ละมูล                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835109 นาย                      สุริยาวุธ คําวงศ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835112 นาย                      กฤษณะ กระโพธิ์                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835114 นาย                      วรวุฒิ หอมประเสริฐ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835115 นาย                      วิทยา สุจันทา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835116 นาย                      สุรเดช พรมจันทร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835117 นาย                      นรินทร ดวงธนู                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835118 นาย                      รุงภิวา สุภาวงค                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835120 นางสาว                   ทัศณียา ขันติวงษ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835121 นางสาว                   นราทิพย สายจันดี                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835123 นาย                      ชาคริต ฤทธิแผลง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108352 5810835124 นางสาว                   วริศรา ดีวันชัย                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835125 นางสาว                   ญาณิศา  ผดาวัลย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835126 นาย                      ทรงบุญ สาธุ                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835127 นาย                      ศิริชัย รักษาพันธ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835129 นางสาว                   อรสา ดีอก                               3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835130 นาย                      มงคล เถระพันธ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835133 นางสาว                   นุสบา เชสูงเนิน                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835134 นาย                      เริงยุทธ ประโลม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835135 นาย                      วิษณุ นนทตา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835136 นาย                      ศุภณัฐ แกวภักดี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835139 นางสาว                   ชลธิชา บุญพูล                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835141 นางสาว                   จิราภรณ สุริเตอร                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835142 นางสาว                   สุภาวดี สุวรรณธาดา                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835144 นางสาว                   นงนุช แดงบุญเรือง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835145 นางสาว                   อมรรัตน    แพงศรี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835146 นางสาว                   จันทรวิภา สมพงษ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835147 นาย                      ธีรศักด์ิ รากพุดซา                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835148 นางสาว                   อนุชธิดา คงสุขา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835150 นาย                      ชนวีร จิตตํานาน                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835153 นาย                      ณัฐวุฒิ ศรีดา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835154 นางสาว                   อุมาพร จันทอง                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835155 นางสาว                   เกศรา สุปรัยธร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835157 นางสาว                   อรอุมา แพงคํา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835158 นางสาว                   นัทธิตรา พงษกลัด                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835159 นาย                      พชรภูมิ ภูริธร                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835160 นางสาว                   ศิริยากรณ คําผาย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835162 นางสาว                   ธนพร กุลเดช                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835163 นาย                      ฐิติพงศ สาวันดี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835164 นาย                      ชญานิน มะลิวงษ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835166 นางสาว                   นํ้าฝน โขงรัมย                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835167 นางสาว                   เจนจิรา สิทธิพร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108353 5810835174 นาย                      ปยะชัย เสียงใส                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835176 นางสาว                   ธิดาทิพย  อํามะ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835177 นางสาว                   ศศิวิมล สุรวิทย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835178 นาย                      ธนายุทธ พิลาดี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835179 นางสาว                   กนกอร   สุขพันธ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835180 นาย                      อิทธิพล ชาญชิตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835183 นางสาว                   อัจฉราภรณ  วันคํา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835184 นาย                      จักรกฤษณ คุณเถื่อน                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835185 นางสาว                   ชนัชชา มะลิงาม                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835189 นางสาว                   ฐิติยา สากล                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835191 นาย                      พรชัย คําเสมอ                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835192 นาย                      จํารูญ แจมปญญา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835193 นางสาว                   ดาราณี อุนชะสม                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835195 นาย                      นิวัฒน ไชยชาญ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835196 นางสาว                   วรรณิดา   นนทภา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835199 นาย                      วัยธญา แกวพวง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835202 นางสาว                   สิริกาญจนา ขันธบุตร                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835203 นาย                      พัชรพงษ สุนทราวงค                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835204 นางสาว                   ยุพา สุราวัน                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835205 นาย                      อามมพงษ   เทนสุนา                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835206 นางสาว                   อภิญญา สุธรรมา                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835207 นาย                      สิทธิชัย  มีพันธ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835208 นางสาว                   นิภาพร พิมพร                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835210 นางสาว                   ศิริรัตน นามธรรม                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835212 นางสาว                   ชฎารัตน อวมพันธเจริญ                 3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835213 นาย                      พงศธร บุญชู                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835214 นาย                      ภพสรรค วจีสุนทร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835215 นาย                      อภิสิทธิ์ เพ็งแจม                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835216 นางสาว                   พัชราภรณ สีทอง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835217 นางสาว                   เนติยา  สืบสิงห                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835218 นางสาว                   นิตยา ประสาน                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835219 นางสาว                   อุทุมพร พลมนตรี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835223 นาย                      ธวัชรินทร  ชินทอง                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835225 นาย                      วัชรพล  โสผล                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58108354 5810835226 นางสาว                   กานตพิชชา  ทาแยก                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951006 นาย                      สุรโชค หลาโท                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951007 นางสาว                   รุงนภา บุญหวาน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951008 นางสาว                   พิจิตรา ขัวนา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951011 นางสาว                   รัตนา สุธาตุ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951013 นาย                      สิทธิศักด์ิ  โสภาอินทร                 3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951014 นาย                      ธงชัย พันธมะลี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951019 นางสาว                   รัชนี ทองสกุล                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951020 นาย                      กิตติพงษ ศรีลุน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951021 นางสาว                   ศิริลักษณ หอมสิงห                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951023 นางสาว                   ไอลดา  ธรรมพร                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951025 นางสาว                   อัมพวัน บุตะเคียน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951028 นาย                      นิติชัย ไพอุปรี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951029 นาย                      วาสกรณ วรรณทวี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951030 นางสาว                   รัตนาภรณ ปรือปรัง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951032 นาย                      จิรเมธ มาประสม                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951033 นาย                      สายัณห สมพร                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951034 นางสาว                   ศศิธร พรรณรักษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951035 นาย                      สุขพร วงษวาฬ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951036 นาย                      จักรพรรณ สุขิน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951037 นางสาว                   ปวดี แพงภูงา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951038 นางสาว                   โสภิตสุดา พิมวัน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951039 นางสาว                   รัชนี พรมมาสุข                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951041 นางสาว                   ชิดชมัย หาญสู                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951043 นาย                      จักรพัฒน ไกแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951044 นาย                      กานต สุวรรณทา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951045 นางสาว                   ศิริวรรณ ศรีเมือง                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951048 นางสาว                   ประกาย เขตสกุล                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951050 นางสาว                   เมธินี ก่ิงจันมน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58109511 5810951051 นางสาว                   อังคณา จิรังดา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165001 นางสาว                   กาญจนา จารุนัย                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165002 นาย                      ปยะพงษ  วงคสิทธิ์                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165005 นางสาว                   ชุติกาญจน โลบุญ                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165006 นางสาว                   ปรียารัตน พูลทวี                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165007 นางสาว                   กาญจนาพร โพนปลัด                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165009 นางสาว                   สุพัตตรา คําเพ็ชร                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165013 นางสาว                   รัชนก พวงพุม                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165014 นางสาว                   จุฑารัตน ก่ิงวงษา                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165015 นางสาว                   ศิริรัตน จันประสิทธิ์                  3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165016 นางสาว                   สุพัตรา สีดา                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165021 นางสาว                   กาญจนา วิเศษชาติ                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165022 นางสาว                   รัชนีกร พุจารย                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165023 นางสาว                   ศุภนิดา ไพฑูรย                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165024 นางสาว                   ธัญทิพย ธัญญธนานันต                   3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165026 นางสาว                   กรรณิการ วงศบุตรศรี                   3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165030 นางสาว                   มัณฑนา นมัสการ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165031 นางสาว                   กาญจนา แสนดาว                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165032 นางสาว                   ธิดารัตน ศรีวิชัย                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165033 นางสาว                   วาทินีย ชารี                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165035 นางสาว                   วาสนา สุมานิล                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165037 นางสาว                   กมลทิพย พลศรี                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165038 นางสาว                   เพ็ญพิลาภรณ โมระดา                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165041 นางสาว                   ธนนันท จันทรชื่น                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111651 5811165042 นางสาว                   ชุติมา แกวละมุล                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165043 นางสาว                   วรรณนิดา พาโยพัด                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165044 นางสาว                   พิศมัย บุญเพ็ง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165045 นางสาว                   ลดาวัลย เปลงปล่ัง                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165047 นางสาว                   อภิญญา โรมพันธ                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165048 นางสาว                   ฉัตรสุดา ธรรมะ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165049 นาย                      ณัฐพล ลาลุน                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165053 นางสาว                   สุพรรณี พรมมา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165055 นางสาว                   สินาภรณ โคษา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165056 นางสาว                   กนกอร อรรคบุตร                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165057 นางสาว                   รัตนาวดี ยอดคํามี                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165058 นางสาว                   รัตนา โทศก                              3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165059 นางสาว                   วราภรณ เจริญดี                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165060 นางสาว                   วัชราภรณ นันทบรร                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165061 นาย                      ดุษฎี วงศสิทธิ์                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165062 นางสาว                   กนกรดา พรหมลิ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165064 นางสาว                   สุภาพร วิรุณพันธ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165065 นางสาว                   นันทวัน สุวรรณสุข                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165066 นางสาว                   นิสากร แวววิไล                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165068 นางสาว                   พรพิมล จันทรจิตร                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165069 นางสาว                   พรรณิภา ศรีสะอาด                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165070 นางสาว                   กาญจนพัฒน คําศิริ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165071 นางสาว                   ศิรินภา สมนา                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165074 นางสาว                   นันทวดี ศรีชัย                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58111652 5811165078 นางสาว                   จารุวรรณ ศิริโท                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365001 นาย                      เลิศฤทธิ์ ออนทรวง                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365005 นาย                      อภิเชษฐ ภักดี                           3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365007 นาย                      สิทธิชัย คูณเรือง                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365008 นาย                      ทัตสรวง บุญออม                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365011 นาย                      กฤษนัย โสพัฒน                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365013 นาย                      กิตติกร รับรอง                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365015 นางสาว                   กิตติมา ลาสิงหาญ                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365016 นาย                      ธีรพงษ ยอดอาจ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365017 นาย                      เสริมศักด์ิ ศิลาโชติ                    3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365018 นาย                      ธนกฤต  พิมพไกร                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365020 นาย                      สุริยา วังทอง                           3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58113651 5811365022 นาย                      ณัฐวุฒิ บรรเทา                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734001 นาย                      อภิสิทธิ์  จันทรพูล                    3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734003 นาย                      วัชรากร สุระเสน                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734004 นาย                      วรัญู พุดชอ                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734009 นางสาว                   นัทธมน แกววิชัย                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734010 นาย                      พฤฒิพงษ บุญราช                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734013 นางสาว                   วรพรรณ สมดา                             3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734016 นาย                      พงษเพชร เลิศผล                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734018 นาย                      รังสรรค ติงสะ                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734019 นางสาว                   อนงคนารถ ชัยทอง                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734021 นาย                      สิรวิชญ อินทมนตรี                      3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734026 นาย                      พศวีร แดงขาว                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734029 นาย                      จรัล จันที่สุด                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734030 นาย                      พงษเพชร วรรณวงษ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734031 นาย                      ธีรยุทธ จันทรสวง                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734033 นาย                      กิตติชัย รมเย็น                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734034 นางสาว                   นริศรากานต ทองดี                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734035 นาย                      ศุภกิจ แกวพิกุล                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734037 นาย                      จตุพร คําเพ็ชร                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734039 นาย                      วาทิน โพธิ์อุดม                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734041 นาย                      พงศพัทธ โลนะลุ                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734042 นาย                      สาธิต สรอยเพ็ชร                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734043 นางสาว                   สุพัตรา รัตนพันธ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58117341 5811734046 นางสาว                   ผกาพรรณ  วันคํา                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020002 นางสาว                   จุฬาลักษณ สิงหเงิน                    3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020003 นางสาว                   ปวีณ หอมทรัพย                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020005 นางสาว                   รัชดาพร ตุไตลา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020007 นางสาว                   รุงทิวา หาญภักดี                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020008 นางสาว                   ศศิวิมล สมศิริ                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020010 นางสาว                   กาญจนาภรณ อินทอง                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020012 นางสาว                    อนุชสรา แกวตะวัน                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020015 นางสาว                   พัชราพร สาสังข                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020017 นางสาว                   พิจิตรา พลนํา                            3 สัปดาห การตลาด 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020019 นางสาว                   ศิริพร คําพระ                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020020 นางสาว                   ดวงหทัย ดีบุตร                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020021 นางสาว                   ปนัดดา เพชรดี                           3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020022 นางสาว                   พัชรา เมืองจันทร                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020023 นางสาว                   นิตยา พรมศรี                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020024 นางสาว                   ศิริพร เทพวงษ                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020026 นางสาว                   กัลยสุดา วงศสุรณันธร                  3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020027 นางสาว                   ชรินรัตน สรอยจําปา                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020028 นางสาว                   จันธิมา พันธุชาติ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020029 นางสาว                   วรัญญา สรรพศรี                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020030 นาย                      ไชยวัฒน ลาลุน                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020031 นางสาว                   ปริศนา ทองรส                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020032 นางสาว                   วิภาพร อันทะมะโน                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020036 นางสาว                   ดอกแกว นามโคตร                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020039 นางสาว                   อรอนงค สุขณา                           3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020040 นางสาว                   กระจางนภา ไกเเกว                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020041 นางสาว                   สุดารัตน กลําเงิน                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020042 นาย                      ปณณธร ขจิตเวทย                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020045 นางสาว                   ปารีณา   กัลยา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020046 นางสาว                   วิจิตรา สิมหนองมุม                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020047 นาย                      ปกรณ โพธิ์ศรี                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020050 นางสาว                   สุธิดา พรมศร                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020052 นาย                      ศราวุธ เสียงลํ้า                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020053 นาย                      สุรชัย สมณา                             3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020054 นางสาว                   ศศิวิมล  มณีโชติ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020055 นางสาว                   ฐาปนีย  บุญอาษา                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020057 นางสาว                   จริญา  ทบวัน                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120201 5812020058 นาย                      ธวัชชัย  เต็มศรี                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023002 นาย                      ธีรุตม จําปาหอม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023004 นางสาว                   อทิตยา ลีลา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023006 นาย                      ปฏิภาณ เทียนเมืองปก                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023007 นาย                      ศิริศักด์ิ   ทาวแกว                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023008 นางสาว                   ศิริวรรณ  พินแกว                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023009 นาย                      วรรณวรรธน วรรณสถิตย                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023010 นางสาว                   สุวินันท คําผาย                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023013 นางสาว                   ศิริรัตน มวงมา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023014 นางสาว                   ศิริลักษณ พรหมเวียง                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023016 นางสาว                   ฤดีมล บุญมา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023017 นาย                      ศราวุฒิ พุทธรักษา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023018 นางสาว                   อภิญญา บุญมั่น                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023020 นาย                      สิทธิชัย วันศรี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023023 นาย                      ศรัญ บุญขันธ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023024 นาย                      นัฐวัฒน อรรคบุตร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023025 นางสาว                   พิมพกานต บัวหลาย                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023026 นาย                      ธนาพงษ ติงสะ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023027 นางสาว                   ณัฐกานต อินทรธิมาศ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023028 นาย                      มารุต เทียนบูชา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023029 นางสาว                   เกษวดี กุแกว                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023030 นาย                      ปกรณกิตต์ิ ประสงคสิน                  3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023033 นาย                      ภาคภูมิ วะศรี                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023034 นางสาว                   กฤษณา จงราช                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023035 นาย                      ภัทรพงศ เทนสุนา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023037 นางสาว                   สุพรรษา ไชยชนะ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023038 นาย                      ภาณุพงศ พันธเสน                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023039 นางสาว                   กาญจนา จันทรพูล                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023040 นาย                      จตุพร อนุพันธ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023042 นางสาว                   ชนัญชิดา  แพงเพ็ชร                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023044 นาย                      เทพทัต อุนอบ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023046 นาย                      สิทธิโชค โคตรศิริ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023047 นาย                      ฉัตรภัทร ล้ีตระกูล                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023049 นางสาว                   ณัฐธิดา ผลคํา                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023051 นาย                      ศิกรภมร พลพาน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120231 5812023052 นางสาว                   ธนพร หมื่นเตียง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120261 5812026005 นางสาว                   จันเพ็ญ สารีพรหม                        3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120261 5812026007 นางสาว                   รัชนีกร  กุลสิงห                       3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120261 5812026008 นางสาว                   ดารารัตน  บุญชิต                       3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120261 5812026009 นางสาว                   ศิริษา  นาหอม                          3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120281 5812028002 นางสาว                   นัยนา ศรีลาชัย                          3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120281 5812028007 นางสาว                   อารียา ยวงสูงเนิน                       3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120281 5812028008 นางสาว                   ผิง เสียวสุข                            3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120281 5812028009 นาย                      ธนวัฒน เพ็ญวิเชียร                     3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 Milcah P.Bridges+ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ         มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58120281 5812028017 นาย                      สิทธิโชค  รุงเรือง                     3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58128151 5812815003 นาย                      ปรีชา นากอก                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58128151 5812815006 นางสาว                   สุภวรรณ โลนุช                           3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58128151 5812815007 นางสาว                   ขวัญจิรา มนสิมา                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 Milcah P.Bridges+วราวิทย เนตรพระ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58128151 5812815010 นางสาว                   สุนิษา สมาน                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58201621 5820162001 นางสาว                   เมธิตา  ตามภานนท                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58201621 5820162007 นางสาว                   ทัศนันท  ขุนหมื่น                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58201621 5820162008 นางสาว                   มณีรัตน  คําเหล่ียม                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58201621 5820162010 นางสาว                   ศศิมา  วงษสินชัย                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58201621 5820162020 นางสาว                   ทิวาพร  คําบาง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58201621 5820162023 นางสาว                   อุมาภรณ  สิงหชาติ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58201621 5820162038 นางสาว                   นิตยา  บุญสง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547002 นาย                      ไพสิทธิ์  อัคภาร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547005 นาย                      เกียรติศักด์ิ  นารี                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547006 นาย                      พรทวี  จันตะ                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547007 นาย                      กิตติพงษ  กลมเกลียว                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547009 นาย                      อาทร  ปาปะเค                            3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547014 นาย                      คํานวณ  สามัญ                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547022 นาย                      ทิวา  บุญสม                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547024 นางสาว                   นันทนภัส พรหมทา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547032 นาย                      ภูมิสิทธิ์  ชนะพันธ                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58205471 5820547033 นาย                      ชาตรี  ไชยสุกา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023005 นางสาว                   อําพร  อินทะวงษ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023006 นาย                      นิรุตต  มีวงศ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023008 นางสาว                   บุญธรรม  ยอดทอง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023009 นางสาว                   สุภาพร  แกวจันทร                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023010 นางสาว                   กานตพิชชา  หิรัญคํา                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023012 นาย                      ประสิทธิ์  เทศนา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023014 นาง                      ขวัญจิตร  ปยะวงษ                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023015 นาย                      ศุภกานต  สระแกว                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023021 นางสาว                    ศันสนีย  ศิริจันทร                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023022 นางสาว                   อัญชนา  สระทอง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023023 นางสาว                   ประกายแกว  นาคสิงหทอง                 3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023024 นางสาว                   วรรณภา  เซตะวัน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023025 นางสาว                   นิตยา  พวงเพ็ชร                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023029 นาง                      ณภัชณันท  บุตรไชย                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม                                  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                58220231 5822023031 นางสาว                   นริศรา  จินดาวุฒิกุล                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175021 นางสาว                   เพียงตะวัลย จันทะพันธ                 3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175022 นางสาว                   กาญจน หอมคมขํา                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175023 นางสาว                   ณัฐริยา ดวงมาลา                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175024 นางสาว                   จารุวรรณ ประสาร                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175025 นางสาว                   จินดารัตน เพชรจิตร                     3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175028 นางสาว                   อภิญญา มานะพระ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101751 5810175030 นางสาว                   กมลวรรณ ฝอยทอง                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175032 นางสาว                   รัญชิดา เอ้ือวงศ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175033 นางสาว                   ลักขณากร บุญงาม                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175034 นางสาว                   ลัดดา วันเจริญ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175035 นางสาว                   สุริษา ภาระเวช                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175036 นางสาว                   จันทรสวาง วงคษา                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175038 นางสาว                   เพ็ญนภา สาลีนนท                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175039 นางสาว                   ปยะวรรณ อุไรวงษ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175040 นางสาว                   สิริวิภาวรรณ พากุล                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175041 นางสาว                   อัฐภิญญา ไหมพรม                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175042 นางสาว                   สิริมาศ บุตตะนิตย                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175043 นางสาว                   รุงอรุณ มลิพันธ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175044 นางสาว                   กรกนก สืบชาติ                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175046 นางสาว                   พิมพชนา มาโปรง                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175047 นางสาว                   ปยนันท บัณฑโก                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175049 นางสาว                   ปณฑารีย สีสะอาด                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175051 นาย                      ปรานตดนัย ศรีลา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175052 นางสาว                   นิโรบล คุณสวรรค                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175053 นางสาว                   วราภรณ กาวัลย                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175054 นางสาว                   ศุวณี บุตรวงษ                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175055 นางสาว                   สุภาภรณ จันทรโคตร                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175056 นางสาว                   เพชรรัตน ผันผอน                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175057 นางสาว                   วิยะดา ทองสะอาด                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101752 5810175058 นางสาว                   เขมจิรา ใจเย็น                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175061 นางสาว                   ธัญญลักษณ รับรอง                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175062 นางสาว                   สุวิภา เน้ือทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175063 นางสาว                   วาสนา พูนุภา                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175066 นางสาว                   ชฎาพร ผาสุข                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175067 นาย                      อภิวัฒน กตะศิลา                        3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175068 นางสาว                   ประภาสิริ สีหะวงษ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175074 นางสาว                   จุฑามาศ ศรีภูวงษ                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175075 นางสาว                   วยุดา สูงสุด                            3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175078 นางสาว                   สินีนาฏ  ฝอยทอง                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175079 นางสาว                   สาวิตรี สมอหอม                          3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175080 นางสาว                   กัญญารัตน ศรีสุพรรณ                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175082 นางสาว                   พจมาน บุดดี                             3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175083 นางสาว                   สุดารัตน สุขสําราญ                      3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175084 นางสาว                   จารุวรรณ จรจันทร                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175085 นางสาว                   รัตนาภรณ ศรปญญา                       3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175086 นาย                      ศาสตราวุธ หนุนทรัพย                    3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175087 นางสาว                   นนทิยา ไพพะนา                           3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร+ธันยพงศ สารรัตน                ครุศาสตร                                    2500109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                        58101753 5810175090 นางสาว                   สิรินยา ขันเงิน                         3 สัปดาห การประถมศึกษา 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208002 นางสาว                   ฐิตินันท บุญชู                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208003 นางสาว                   อรอนงค ยั่งยืน                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208007 นางสาว                   มินตรา บุตรดาพงษ                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208008 นางสาว                   พรวิภา แกวคํามิ่ง                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208009 นางสาว                   พรรษา ประจญ                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208010 นางสาว                   ภัทรีญาภรณ จันทะแจม                   3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208011 นางสาว                   รุงทิวาพร หินกลา                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208014 นางสาว                   จินดารัตน พันธุดี                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208018 นางสาว                   วรรณวิษา พรหมทา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208019 นางสาว                   วชิราภรณ หมื่นสุข                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208020 นางสาว                   รัตนาภรณ แกนสาร                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208021 นางสาว                   อรทัย กานทาว                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208022 นาย                      ศรุต จารุนัย                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208023 นางสาว                   ศุภนิดา พันธเสน                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208024 นางสาว                   วิภารัตน อุดม                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208026 นาย                      ธนชัย ใยสอน                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208027 นาย                      อุกฤษ เหลาคํา                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208032 นางสาว                   ธมลวรรณ ทุมพัฒน                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208033 นาย                      กนกพล พรรษา                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208035 นางสาว                   หน่ึงฤทัย ดาวเรือง                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208037 นางสาว                   ศยามล อุดมพันธ                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208038 นางสาว                   ธิติมา วงษเจริญ                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208040 นางสาว                   ปรีชญา  กอไธสง                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208041 นางสาว                   นํ้าทิพย  ชิณพันธ                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208045 นางสาว                   รศนา เชื้อทอง                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208046 นาย                      กฤษฎา ละอองศรี                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208048 นางสาว                   อัมรินทร  สะโสม                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208051 นางสาว                   ภควดี อาวะรุณ                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208052 นางสาว                   ณัฐริยา ออนหวาน                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208053 นาย                      สิริพงษ สุวรรณพัฒน                    3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208054 นาย                      อดิศร นรดี                              3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208055 นางสาว                   วัชราภรณ สีดํา                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208057 นางสาว                   ฐิติพร อยูเย็น                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208058 นางสาว                   อรทัย สายราษฎร                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208059 นางสาว                   จิตรลดา ถาวร                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208060 นาย                      มานะชัย สอนสําแดง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102081 5810208062 นางสาว                   มณีนุช นราวงษ                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208065 นาย                      ขจรเดช สิงโท                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208068 นางสาว                   ชนมชนก แซโงว                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208069 นาย                      ทวีวัฒน ขันโท                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208072 นางสาว                   อนุธิดา  เพ็งพันธ                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208076 นาย                      กฤษณะ โพธิ์หนองหวา                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208077 นางสาว                   นิสา จามี                              3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208078 นางสาว                   ปทมา บัวศรี                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208081 นาย                      โกสินทร เขียวออน                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208082 นาย                      อาทิตย อรพรม                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208085 นาย                      สมโชค เที่ยมสิงห                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208088 นาย                      วรราช พันธงาม                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208093 นางสาว                   ตักฤดี นาคนวล                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208094 นาย                      ภาณุวัฒน สงเสริม                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208096 นาย                      ธีระนัย แจมใส                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208102 นางสาว                   สุรีพร  รัชสี                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208103 นาย                      ณัฐวุฒิ  คําผง                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208106 นาย                      รัฐเสน  คํารัตน                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208108 นางสาว                   ศยามล  บุญยก                            3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208109 นาย                      ทินกร  เกษี                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208110 นาย                      พัฒนพงษ  ธรรมพร                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208111 นาย                      พีรพัฒน  ทองทิพย                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208112 นาย                      สุริยาวุธ  พลศักด์ิ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208116 นาย                      ศุภกิจ  ศรีบาง                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 พนิดา พานิชกุล                                    บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58102082 5810208117 นางสาว                   จุฑามาศ  แดงงาม                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547002 นางสาว                   เปรมฤทัย แสงสืบ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547004 นาย                      นันทวัฒน พรมยม                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547007 นาย                      เสกศร พรมมาสุข                          3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547009 นางสาว                   นงลักษณ ขวัญทอง                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547010 นางสาว                   จิตรลดา ปญญาใส                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547011 นางสาว                   อนัญทิพย ประกอบกิจ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547014 นางสาว                   ชไมพร แกวใสย                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547015 นาย                      พิรุณรักษ โนนสังข                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547017 นาย                      ณัฐพงษ สิงหชาติ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547018 นางสาว                   อัจจิมา แยมบู                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547022 นาย                      ปฐมพร  อัคธรรม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547024 นางสาว                   มลศรี บุญจูง                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547026 นางสาว                   จันทนา สมจันทร                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547028 นางสาว                   เบญจวรรณ สิงหคํา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547029 นางสาว                   พิศมัย ชัยสนาม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547030 นาย                      สุรชัย รูปสวย                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547033 นางสาว                   เจษฎางค วงคหงษ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547035 นาย                      บุญรุง บาอินทร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547036 นาย                      นฤนาท พูลแกว                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547037 นาย                      ผดุงเกียรติ ขันแกว                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547038 นาย                      จักรพรรดิ ถนอมผล                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547039 นาย                      พิพัฒน คําแกว                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547040 นางสาว                   ธิดารัตน ศรีโพนทอง                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547041 นาย                      ณัฐพงษ ปยะวงค                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547045 นางสาว                   ลัดดา พรมโสภา                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547053 นางสาว                   อนาฐีตา ยอดโพธิ์                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105471 5810547054 นางสาว                   ดวงใจ ผิวคราม                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547055 นาย                      อิทธิชัย เกษมคุณ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547057 นาย                      สุรชัย ศรีเลิศ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547058 นางสาว                   อัญชุรีย ทองปญญา                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547059 นาย                      ดลชัย ประมวล                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547060 นาย                      ธณงศักด์ิ โพธิ์เงิน                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547062 นาย                      วรุตน แสงมาศ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547063 นางสาว                   ปวีณนุช ใสรัมย                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547064 นาย                      อัครพนธ รุงโรจนธรรม                  3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547067 นาย                      ณัฐวุฒิ เถกิงสุข                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547069 นาย                      วุฒิชัย แสงศร                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547070 นางสาว                   ชไมพร กลวยนิจ                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547071 นาย                      สุทิน เครือแสง                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547074 นาย                      ธัญญากร ศิริบูรณ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547077 นางสาว                   วีราพร ธรรมนาม                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547078 นางสาว                   สุพรรษา โนนขุนทด                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547082 นาย                      เตชณัฐ เพ็งแจม                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547083 นางสาว                   ประติญญา มัคสมาน                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547085 นางสาว                   นิสารัตน มัคสมาน                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547089 นาย                      ธีระชัย โพธิ์คํา                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547091 นาย                      มิตรไชย  โลหะกุล                        3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547092 นาย                      อภิสิทธิ์ ทองสา                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547093 นาย                      สราวุธ โสภา                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547095 นาย                      กิตติศักด์ิ สีสด                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547096 นาย                      พงษศักด์ิ พวงพันธ                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547097 นางสาว                   เบญจมาภรณ จําเนียร                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547098 นาย                      จิณณวัฒน สวางพบ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547099 นาย                      นฤทธิ์ พูลแกว                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547100 นางสาว                   ภัทรินทร  หินแสงใส                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547101 นาย                      ภากร ศรีดาคํา                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547103 นาย                      วชิรวิทย สุนทรวัฒน                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547104 นาย                      อภินันท จันทรทิพย                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105472 5810547105 นาย                      ภานุพงษ อาบรัมย                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547107 นางสาว                   อรนาถ แกวคูณ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547108 นาย                      อัษฎาวุธ ประกอบผล                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547109 นางสาว                   กาญจนา นามเกษ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547110 นางสาว                   โสภิดา วันดีรัตน                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547111 นางสาว                   ศิริรัตน ธนิวรรณ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547114 นางสาว                   ธนัชพร ใจเด็จ                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547118 นาย                      กฤติน วงศยะลา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547120 นาย                      ธนาวัฒน สุระเกษ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547121 นาย                      กิตติธัช สายโสภา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547122 นาย                      กฤษณะ วันทะวงษ                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547125 นาย                      พงษสิทธิ์ นางวงค                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547130 นางสาว                   วรรณรัตน ชัยนาฮี                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547131 นางสาว                   จุฑามาศ แกวพิลึก                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547132 นางสาว                   ณัฐภรณ  อินทรวัน                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547134 นาย                      ปานพชร พงศนิรันดร                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547137 นางสาว                   กัญญพัชร โสดาลี                         3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547139 นางสาว                   ปรียาภรณ คําเอ่ียม                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547141 นางสาว                   พิกุล ชูโส                              3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547143 นางสาว                   วินิฎา บุดดาวงษ                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547144 นางสาว                   อรโสภา สุขสง                           3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547148 นาย                      วรวัฒน  ธรรมรักษ                      3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547150 นางสาว                   รัตนาวดี  พวงพุม                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547151 นาย                      ภพตะวัน  ไชยวิเศษ                       3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547152 นาย                      สมพงษ  จันครา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58105473 5810547154 นางสาว                   สิริลักษณ  พงษสุวรรณ                 3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619001 นางสาว                   สายตะวัน  พิมพชัย                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619002 นางสาว                   วิชุดา ตริตรองรัมย                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619005 นาย                      ธีรภพ แสงใสแกว                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619006 นาย                      สมพงษ กมลสินธุ                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619007 นางสาว                   สุภาพร ออนเกษ                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619009 นางสาว                   สุดาวรรณ เหลียมลุน                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619010 นางสาว                   สุนันทา ดาบุตร                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619011 นางสาว                   กรวรรณ เห็มออน                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619013 นาย                      เทพบุตร เทวา                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619014 นางสาว                   วารุณี หงษอาจ                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619015 นางสาว                   ศิริพร หงษทอง                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619016 นาย                      ณัฐสิทธิ์ ทวีพันธ                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619017 นางสาว                   สุทธิดา สุนันท                         3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619018 นางสาว                   สุนันท ชัยภักดี                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619020 นางสาว                   พิชญา เขียวจา                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619021 นางสาว                   เจนจิรา ใหมแกว                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619022 นางสาว                   สมฤดี ประยงคหอม                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619023 นางสาว                   จิดาภา บุญชู                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619024 นางสาว                   ปยธิดา พิกุลศรี                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619025 นาย                      ศุภศร ทรงงาม                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619026 นางสาว                   ทัศนาวลัย  คําแสน                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619028 นางสาว                   กัญยาณี  บูญเชิญ                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619029 นางสาว                   สุดาพร สายลุน                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619031 นางสาว                   พิทยารัตน เพ็ชรรินทร                  3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619032 นางสาว                   ณัฐชา ทรงหอม                            3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619033 นาย                      ชาญชัย วงคสุวรรณ                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619035 นางสาว                   จินตหรา พงษออน                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619036 นางสาว                   พิจิตรา ธัญญารักษ                      3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619037 นาย                      กิตติภูมิ แกวสมุทร                    3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619038 นาย                      ธนากร สิงหหราย                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619039 นาย                      พิพิธ กองเงิน                           3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619040 นางสาว                   นารีรัตน ลีลา                          3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619041 นางสาว                   พัทธมน ใจดี                             3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619042 นางสาว                   กิตติยาภรณ ชะรัมย                     3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619044 นาย                      อธิวัฒน แพงพนม                        3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58106191 5810619045 นาย                      รักติบูล  ศรีหาจักร                    3 สัปดาห ประวัติศาสตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730002 นางสาว                   ศุภลักษณ ผมพันธ                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730003 นางสาว                   ลัดดาวัลย ปองกัน                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730004 นางสาว                   ณัฏฐนิช ไชยมูล                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730006 นางสาว                   จิรัญญา จันทเมก                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730011 นางสาว                   อภิญญา วงศเวียน                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730015 นางสาว                   ชุติมา  เกียรติโคกกรวด                  3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730020 นางสาว                   นิศาชล คําแสน                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730021 นางสาว                   อาริยา  แสงใส                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730022 นางสาว                   พรสุดา วรรณรมย                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730026 นางสาว                   ศรัญญา  วงคภักดี                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730030 นางสาว                   กัญวรา วังสะอาด                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730032 นางสาว                   จุรีพร บุญสุข                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730033 นางสาว                   ภานุชนาถ พวงชมภู                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730034 นางสาว                   พรวดี ประทุมสาร                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730035 นางสาว                   จริญญา อินทะวัง                         3 สัปดาห ภาษาจีน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730036 นางสาว                   จิตติรัตน โคตรวงษ                     3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730037 นางสาว                   สุวรรณา สานนย                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730038 นางสาว                   ณชนก หงษชื่น                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730039 นางสาว                   จิลาวัลย ลิพันธ                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730040 นาย                      นพกร ถินถาวร                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107301 5810730041 นางสาว                   เบญจรัตน ศรีกุล                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730043 นางสาว                   ชไมพร เกตุภูงา                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730044 นางสาว                   ภัทริยา แกนอวน                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730045 นางสาว                   สุกัญญา พรมฤทธิ์                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730047 นางสาว                   อรุณี หมื่นสุข                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730050 นางสาว                   ศิริรัตน นิยม                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730053 นางสาว                   รัตติกาล ละมูล                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730056 นางสาว                   สุรัสวดี จึงตระกูล                      3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730057 นางสาว                   สุภารัตน สีฟา                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730059 นางสาว                   รุงทิพย ปทอง                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730062 นาย                      ยุทธการ ศิริพูล                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730063 นางสาว                   กิตติมา ประวาฬ                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730064 นางสาว                   ศิริลักษณ เมินดี                       3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730065 นาย                      อุเทน ใจมั่น                            3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730071 นางสาว                   วิชุดา เติมสุข                          3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730072 นางสาว                   ชลจิรา โพธิ์งาม                         3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730074 นางสาว                   ณัฐพร สุขเกษม                           3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730075 นางสาว                   ปทมวรรณ พงษวัน                        3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107302 5810730076 นางสาว                   มัณฑนา คําภา                             3 สัปดาห ภาษาจีน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733001 นางสาว                   วรรณภา คะหาญ                            3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733005 นางสาว                   ศิริลักษณ สารีเครือ                    3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733007 นางสาว                   พัชฎาภรณ จูมจันทร                     3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733008 นางสาว                   สุภาวรรณ  สุวรรณปรียา                   3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733009 นางสาว                   อรยา ทองสม                              3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733010 นางสาว                   แพรวฟา โมทะนา                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733011 นางสาว                   ฐิติมา ศรีมะณี                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733013 นางสาว                   พราวนภา โมทะนา                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733014 นางสาว                   นิวัฒนา แสนคํา                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733015 นางสาว                   ศรีสวัสด์ิ วันนา                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733016 นางสาว                   นิภาพร โตมร                             3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733017 นางสาว                   พัชรี วิลัย                             3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733019 นางสาว                   ทัศนีย ภูถูกหมอก                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733022 นางสาว                   สุชานาถ สุวรรณพันธ                     3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733024 นางสาว                   ลลิตา ศรีคํา                             3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733025 นางสาว                   ทิพยรัตน วันดี                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733027 นางสาว                   นภาพร ศรีละพันธ                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733028 นาย                      มนตรี สิงหกุรัง                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733031 นางสาว                   พรรณกร แพงศรี                           3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733033 นางสาว                   สุพิชญา ผูมีสัตย                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733035 นาย                      พัชรพล ไชยสนาม                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733036 นาย                      สุรชัย ผูมีสัตย                       3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733037 นางสาว                   จุฑามาศ หาญพิทักษ                      3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733040 นางสาว                   กฤษณา ศรีสําอางค                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733042 นางสาว                   สุธิดา  วงเวียน                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733043 นางสาว                   จิราวรรณ มั่นปรีออน                    3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733044 นาย                      ศุภวัตร ขาวงาม                          3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733045 นางสาว                   ญาโณทัย  สะเทือน                        3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107331 5810733048 นาย                      วรกันต  จันศรี                         3 สัปดาห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758005 นางสาว                   อรญา  รัตนพันธ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758006 นางสาว                   ธนพร ผาคํา                               3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758009 นางสาว                   กองคํา นามปญญา                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758014 นางสาว                   วัลภา ชินรัก                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758016 นางสาว                   สุปราณี พรมรินทร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758018 นางสาว                   กาญจนา บุญเลิศ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758019 นางสาว                   สุภาวดี  คําเหลือ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758020 นางสาว                   อรอนงค บรรลัง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758021 นางสาว                   กัลยสุดา วงศมณี                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758024 นาย                      เอกบดินษ สิทธิโท                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758027 นางสาว                   รุงทิวา พลนํา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758029 นางสาว                   ศรัณยพร  สีนิกรณ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758031 นาย                      นราวิชญ อ่ิมเต็ม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758033 นางสาว                   เบญจทิพย ศรีบุญโฮม                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758035 นางสาว                   เบญจวรรณ สนิท                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758037 นางสาว                   ศิรินภา  เพ็งแจม                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758041 นางสาว                   สุทธิดา สาบุตร                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758044 นางสาว                   พรนภา   โพธิ์ศรี                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758045 นางสาว                   ภัทรนันท ศรชัย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758049 นางสาว                   สุชาวลี โพธิ์ศิริ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758050 นางสาว                   บุษยามาศ สิงหทอง                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758053 นางสาว                   วิจิตรา  แกวกลม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107581 5810758056 นางสาว                   พิมพพิไลวรรณ  คํามี                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758060 นาย                      อนุชา นะวะทิตย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758061 นางสาว                   สรอยสุนีย กลาเกิด                    3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758065 นางสาว                   อติธิดา ทรงทรัพย                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758069 นางสาว                   นลิณี อ่ิมอวน                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758070 นาย                      ณัทศรัณย แสงรัตนพงษ                   3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758072 นางสาว                   ประภาสิริ รัตนวรรณ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758074 นางสาว                   สุภัทรา มาโนชญจิต                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758075 นางสาว                   พิชชญา แกวฤทธิ์                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758076 นางสาว                   กาญจนา จุลพันธ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758078 นางสาว                   ทองวาน สมอ                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758080 นาย                      ณัฐพล กอมกรแกว                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758083 นางสาว                   กนกพร จันทรวิวัฒนากูล                  3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758084 นางสาว                   พรพิมล ละดาดก                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758085 นางสาว                   ภัณฑิลา สมพร                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758086 นางสาว                   ศุภิสรา สิทโท                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758087 นางสาว                   ฉัตรวรีย มะลิยา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758088 นางสาว                   จิราวรรณ บุญหลา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758089 นาย                      วรกาญน แกววิเศษ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758090 นางสาว                   ขนิษฐา จําปาทอง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758091 นาย                      พัชรนนท นามวิชา                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758094 นางสาว                   ศิริญาพร พวงบุบผา                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758095 นาย                      จารุกิตต์ิ สะอาด                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758096 นาย                      ธวัชชัย พาจันทึก                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758099 นางสาว                   วิลาวัลย เนานวน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758101 นางสาว                   สินิทธา ทองบาง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107582 5810758106 นางสาว                   ปลายฝน สรอยจิตร                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758108 นางสาว                   ผกาวดี ผลบุญ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758109 นางสาว                   บุษบา ไกแกว                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758110 นางสาว                   ศิริพร ศรีบัวบาน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758113 นางสาว                   ภัทรสุดา บุญเจริญ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758114 นางสาว                   พรนภา สินสวาง                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758115 นางสาว                   ธัญญารัตน บุญปลูก                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758121 นางสาว                   สิรินนท คมไส                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758122 นางสาว                   ชลดา จันทรดํา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758124 นางสาว                   นุชราภรณ สีหะดม                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758126 นางสาว                   ศศิธร สีแดด                             3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758128 นางสาว                   อรดี ไชยศรีษะ                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758129 นางสาว                   ภัคจิรา ศรีไสย                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758132 นางสาว                   คนึงนิจ ดีใจ                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758140 นางสาว                   กนกวิภา ใจดี                            3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758141 นางสาว                   ศิริรัตน จันทัน                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758143 นางสาว                   มาลัยพร ฉันทะโส                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758145 นาย                      สัญชัย  งอมสงัด                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758146 นางสาว                   ศุภดา จํามี                              3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758150 นางสาว                   ปรียานุช สัจจะบาล                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758157 นางสาว                   อภิญญา  ครองใจ                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758158 นางสาว                   บุศรินทร  ศรีเลิศ                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758159 นางสาว                   สุภาวดี  ศรีหจันทร                     3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758160 นางสาว                   กชนัช  ศรีไสย                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758161 นางสาว                   พัชรี  สีสดดี                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ไพบูลย คําเสียง                                                                                4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58107583 5810758162 นางสาว                   นํ้าฝน  ธรรมรส                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835001 นางสาว                   ศุภฌา ผองราศรี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835002 นางสาว                   นิด ชางดี                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835004 นาย                      เจนณรงศ แตมโคกสูง                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835005 นางสาว                   ธารทิพย วงษแสง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835006 นาย                      ปรีชา  กลอมปญญา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835007 นางสาว                   วิลาวรรณ ทรจักร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835008 นางสาว                   วรารัตน ธรรมคุณ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835009 นาย                      ธํารงศักด์ิ แสงเหลือง                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835010 นางสาว                   ทิพวัลย โพธิกุล                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835013 นาย                      วุฒิชัย โพธิพันธ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835014 นางสาว                   อัศริยาภรณ พูลทรัพย                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835016 นาย                      ชัยณรงค สิมณี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835018 นาย                      เสกสรร บุญสาง                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835020 นาย                      ธีรวุธ บัวดี                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835022 นางสาว                   ปยะดา แกวเชียงทอง                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835024 นาย                      สุระศักด์ิ เทียมมาลา                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835027 นาย                      ศุภชัย บุญสงค                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835029 นาย                      รัฐนันท ศรศรี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835030 นาย                      ภูวิน ใจตรง                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835031 นาย                      สุธีร มาระเนตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835033 นางสาว                   บุญออม ทองมวล                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835034 นางสาว                   ลักขณาวัลย ธรรมวัตร                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835035 นาย                      คุณาชัย โคตรศรี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835036 นาย                      ธีรชัย   ปสสาสุ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835037 นาย                      วงศกร บุตรดี                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835038 นางสาว                   กนกอร พวงยอด                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835039 นาย                      อภิรักษ ทิพวัน                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835042 นางสาว                   อัญชลีภรณ   กอนินัย                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835046 นาย                      นันทวัฒน โนนสัง                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835048 นางสาว                   วัชราภรณ กันยา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835049 นางสาว                   พรไพลิน ขะชี้ฟา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835050 นาย                      เจษฎา ทองทราย                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835051 นาย                      ชนะชัย บัวแกว                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835053 นาย                      อดิศักด์ิ พิมสมาน                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835054 นาย                      วงศพัทธ วรรณทวี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835057 นางสาว                   อภิญญา มีศรี                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835060 นางสาว                   อภิชญา มาตรผล                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108351 5810835061 นางสาว                   ดารุณี อินทรบุตร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835064 นาย                      อภิวัฒน นิตรลาภ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835065 นางสาว                   จินตปาตี พันธคํา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835066 นางสาว                   ปภัสรา บุตรกูล                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835067 นาย                      สิรวิชญ พวงแกว                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835070 นาย                      คฑายุทธ ดาวสุข                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835071 นาย                      นันทวัฒน  วรรณทวี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835072 นาย                      นัฐพล สอดศรี                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835073 นาย                      ภูมินทร โยธี                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835075 นางสาว                   ศุทธิดา บุญถนอม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835076 นางสาว                   อุราลัย กันตรง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835077 นางสาว                   ออระญา  ผมนะรา                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835078 นางสาว                   อุทัยวรรณ โพนปลัด                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835079 นาย                      ภานุวัฒน แกวลอย                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835080 นาย                      พิพัฒนพงษ  สารชาติ                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835082 นางสาว                   ปทมาภรณ ชารีผล                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835083 นางสาว                   อาธิติรัตน บุญเจริญ                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835084 นางสาว                   สุลีพร สายเสน                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835085 นางสาว                   เครือวัลย ทรงกลด                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835091 นางสาว                   เบ็ญจภรณ สายแกว                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835093 นางสาว                   ณัฐวิภา ขันทอง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835095 นางสาว                   เพชรรัตน อินทวงค                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835098 นางสาว                   ชลิดา ศรีหงษ                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835099 นางสาว                   มุกดาวรรณ จันทรหอม                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835100 นาย                      วราเทพ เมยแดง                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835104 นางสาว                   สุดารัตน อุดดวง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835105 นางสาว                   รัตติยากร ขันแกว                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835106 นาย                      สิรวิชญ พรหมทา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835107 นางสาว                   ชลิตา พลทา                              3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835108 นางสาว                   กันตยา ละมูล                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835109 นาย                      สุริยาวุธ คําวงศ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835112 นาย                      กฤษณะ กระโพธิ์                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835114 นาย                      วรวุฒิ หอมประเสริฐ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835115 นาย                      วิทยา สุจันทา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835116 นาย                      สุรเดช พรมจันทร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835117 นาย                      นรินทร ดวงธนู                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835118 นาย                      รุงภิวา สุภาวงค                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835120 นางสาว                   ทัศณียา ขันติวงษ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835121 นางสาว                   นราทิพย สายจันดี                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835123 นาย                      ชาคริต ฤทธิแผลง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108352 5810835124 นางสาว                   วริศรา ดีวันชัย                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835125 นางสาว                   ญาณิศา  ผดาวัลย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835126 นาย                      ทรงบุญ สาธุ                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835127 นาย                      ศิริชัย รักษาพันธ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835129 นางสาว                   อรสา ดีอก                               3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835130 นาย                      มงคล เถระพันธ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835133 นางสาว                   นุสบา เชสูงเนิน                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835134 นาย                      เริงยุทธ ประโลม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835135 นาย                      วิษณุ นนทตา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835136 นาย                      ศุภณัฐ แกวภักดี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835139 นางสาว                   ชลธิชา บุญพูล                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835141 นางสาว                   จิราภรณ สุริเตอร                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835142 นางสาว                   สุภาวดี สุวรรณธาดา                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835144 นางสาว                   นงนุช แดงบุญเรือง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835145 นางสาว                   อมรรัตน    แพงศรี                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835146 นางสาว                   จันทรวิภา สมพงษ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835147 นาย                      ธีรศักด์ิ รากพุดซา                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835148 นางสาว                   อนุชธิดา คงสุขา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835150 นาย                      ชนวีร จิตตํานาน                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835153 นาย                      ณัฐวุฒิ ศรีดา                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835154 นางสาว                   อุมาพร จันทอง                           3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835155 นางสาว                   เกศรา สุปรัยธร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835157 นางสาว                   อรอุมา แพงคํา                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835158 นางสาว                   นัทธิตรา พงษกลัด                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835159 นาย                      พชรภูมิ ภูริธร                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835160 นางสาว                   ศิริยากรณ คําผาย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835162 นางสาว                   ธนพร กุลเดช                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835163 นาย                      ฐิติพงศ สาวันดี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835164 นาย                      ชญานิน มะลิวงษ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835166 นางสาว                   นํ้าฝน โขงรัมย                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835167 นางสาว                   เจนจิรา สิทธิพร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108353 5810835174 นาย                      ปยะชัย เสียงใส                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835176 นางสาว                   ธิดาทิพย  อํามะ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835177 นางสาว                   ศศิวิมล สุรวิทย                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835178 นาย                      ธนายุทธ พิลาดี                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835179 นางสาว                   กนกอร   สุขพันธ                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835180 นาย                      อิทธิพล ชาญชิตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835183 นางสาว                   อัจฉราภรณ  วันคํา                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835184 นาย                      จักรกฤษณ คุณเถื่อน                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835185 นางสาว                   ชนัชชา มะลิงาม                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835189 นางสาว                   ฐิติยา สากล                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835191 นาย                      พรชัย คําเสมอ                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835192 นาย                      จํารูญ แจมปญญา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835193 นางสาว                   ดาราณี อุนชะสม                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835195 นาย                      นิวัฒน ไชยชาญ                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835196 นางสาว                   วรรณิดา   นนทภา                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835199 นาย                      วัยธญา แกวพวง                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835202 นางสาว                   สิริกาญจนา ขันธบุตร                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835203 นาย                      พัชรพงษ สุนทราวงค                     3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835204 นางสาว                   ยุพา สุราวัน                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835205 นาย                      อามมพงษ   เทนสุนา                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835206 นางสาว                   อภิญญา สุธรรมา                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835207 นาย                      สิทธิชัย  มีพันธ                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835208 นางสาว                   นิภาพร พิมพร                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835210 นางสาว                   ศิริรัตน นามธรรม                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835212 นางสาว                   ชฎารัตน อวมพันธเจริญ                 3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835213 นาย                      พงศธร บุญชู                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835214 นาย                      ภพสรรค วจีสุนทร                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835215 นาย                      อภิสิทธิ์ เพ็งแจม                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835216 นางสาว                   พัชราภรณ สีทอง                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835217 นางสาว                   เนติยา  สืบสิงห                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835218 นางสาว                   นิตยา ประสาน                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835219 นางสาว                   อุทุมพร พลมนตรี                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835223 นาย                      ธวัชรินทร  ชินทอง                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835225 นาย                      วัชรพล  โสผล                            3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108354 5810835226 นางสาว                   กานตพิชชา  ทาแยก                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837001 นาย                      พงษวินันท นิยม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837003 นาย                      อธิวัฒน สมศรีสุข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837005 นาย                      พงษศิริ ศิริเทศ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837006 นางสาว                   ธิติยา ไชยสิงห                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837009 นางสาว                   กฤตยาณี สุระเสน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837013 นางสาว                   กนกพร ทองรักษา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837014 นาย                      นายนพรัตน นวมศรี                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837015 นาย                      วาที ลิลาจันทร                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837016 นาย                      ณัฐพล นอยพรม                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837017 นาย                      ประทิน อินทรพิมพ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837018 นาย                      สหรัฐ พิมพพัฒน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837022 นางสาว                   ปริญญา ลักคณะ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837023 นาย                      วิริยะ สายเมือง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837024 นาย                      พีรวิชญ ฤทธิ์เดช                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837025 นาย                      พีรสิทธิ์ กองทํา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837026 นางสาว                   ประภัสสร สังขาว                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837027 นางสาว                   สุภาภรณ สมศรี                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837029 นางสาว                   อรญา สถานพงษ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837030 นางสาว                   พิยดา จําปาใด                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837032 นางสาว                   ลักษสณาภรณ สมหมาย                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837033 นางสาว                   สุรัญญา คําสุย                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837034 นางสาว                   ทิวาวรรณ  นวลมะณี                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837037 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์ ดีคําใฮ                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837042 นาย                      ศราวุฒิ วิชาเกวียน                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837045 นางสาว                   ฉวีรัตนฺ หัสดรก่ิง                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837046 นาย                      ณัฐพล สุขจันทร                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837048 นางสาว                   นันทสินี วงศดี                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837053 นาย                      ชาญชัย พรมตา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837056 นางสาว                   บัญฑิตา แสงสิงห                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837058 นาย                      สมรักษ  พลรักษา                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108371 5810837059 นาย                      ปฏิภาณ ปญญาบุญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837061 นาย                      โฆษิต โสพัฒน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837064 นางสาว                   ชลธิชา จันวัน                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837068 นาย                      กฤตภาส   ธรรมแสง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837070 นาย                      ณัฐกุล โยธรณ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837071 นาย                      แสงสุรีย พงคพิละ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837072 นาย                      รัฐศาสตร บุญสน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837073 นาย                      ธีระพันธ นาคพันธุ                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837074 นาย                      วรเดช จันทรเขียว                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837078 นางสาว                   สุวดี  มั่นชาติ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837079 นาย                      ธีระชัย บุญปญญา                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837085 นาย                      กฤษณะ ตามบุญ                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837086 นาย                      วิษณุ สุระ                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837088 นาย                      ปรีชา  แสงสุข                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837092 นาย                      เกริกพล คําขาว                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837095 นาย                      พุทธา เนตรวงค                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837096 นาย                      อภิรต ยางงาม                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837100 นางสาว                   เจนจิรา บุญพิมพ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837101 นางสาว                   สิริวรรณ อินธิเดช                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837102 นาย                      สมจิตร   ผลชะอุม                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837103 นางสาว                   อรเปรมปรีด์ิ รอดเล้ียง                  3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837107 นางสาว                   ศิริลักษณ ทําบุญ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837109 นาย                      ศุภชัย บุญเย็น                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837112 นาย                      โชคชัย วรรณวงษ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837113 นาย                      กิตติศักด์ิ สีเสน                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837114 นาย                      จิตติกร ดวนใหญ                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837115 นาย                      ชัยยุทธ ใจหาญ                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837118 นางสาว                   พรรณรินทร สงสุข                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837119 นาย                      ณัฐพงศ มะลิวงษ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837120 นาย                      ฉัตรชนพล แสงทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837121 นาย                      ปฏิญญ จําปาเรือง                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837122 นางสาว                   อภิสรา บุดดาหลู                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837124 นาย                      ศุภกร วงษใหญ                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837126 นาย                      ตะวัน ก่ิงทวยหาร                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108372 5810837127 นาย                      นันทวัฒน พิมพอูป                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837128 นาย                      ธีรพงษ ปญญารัมย                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837129 นางสาว                   มะลิวัลย กตะศิลา                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837132 นาย                      วรวุฒิ จันทะเสน                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837133 นาย                      จีรศักด์ิ สอนกุพันธ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837134 นาย                      ศุภชัย โคตรสีสาย                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837136 นาย                      กฤษฎา สุพาพวง                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837138 นางสาว                   วานิสสา สีดา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837139 นางสาว                   ศศิวิมล พรอมญาติ                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837140 นาย                      เจริญชัย เสนา                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837141 นาย                      มิ่งมิตร สารชาติ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837144 นาย                      จตุพล ใสกระจาง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837145 นาย                      ธีระพันธ มั่นจิตร                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837146 นาย                      อุดมเกียรติ บุญสง                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837150 นาย                      ทศพล เครื่องทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837156 นาย                      ชานน สุทาวัน                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837157 นาย                      อภิสิทธิ์ นรสาร                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837161 นาย                      วีรภัทร กระมล                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837162 นางสาว                   จันทิมา ดีใจ                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837163 นางสาว                   ศิริลักษณ พรอมญาติ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837167 นาย                      ฤทธิชัย ภูลสวัสด์ิ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837169 นาย                      ณัฐกมล ประทุมวัน                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837170 นาย                      องอาจ บุญเย็น                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837171 นาย                      ณัฐพงษ โลหคํา                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837173 นาย                      ชัยวิทย บัวเลิศ                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837175 นาย                      พงษสิทธิ์ หอมสมบัติ                    3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108373 5810837176 นาย                      ปภพ แสงทอง                              3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886002 นาย                      จิตรภาณุ  โสดามุข                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886004 นาย                      กรกฎ รวมจิตร                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886007 นาย                      ไชยพร สิทธิพันธ                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886008 นาย                      ชานนท เชื้อมอญ                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886009 นางสาว                   อาริตา แซล้ิม                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886012 นางสาว                   พรทิพย ธรรมนิยม                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886014 นาย                      รัฐวิวัฒน พันธไผ                     3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886016 นาย                      สุรชัย   ไชยโคตร                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886017 นาย                      ศุภวิชญ การรัมย                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886018 นาย                      ธนาวุธ หมื่นไกร                         3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886019 นาย                      สุชาติ เต็มศรี                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886021 นาย                      เจริญศักด์ิ แพงอก                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886023 นางสาว                   สุนิตา ระวังชนม                        3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886026 นาย                      วิรัตน วาไชยะ                          3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886028 นาย                      ธนานุวัฒน พงษวิเศษ                    3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886029 นาย                      จักรพงศ บุตรพรหม                       3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886030 นางสาว                   มัณฑนา คิดไว                            3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886032 นาย                      เจษฎา ในทอง                             3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58108861 5810886033 นาย                      มาฆะ ถมทองทวี                           3 สัปดาห วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919001 นางสาว                   ธนาพร พรมสาร                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919004 นาย                      อัษฎาวุธ หมื่นสุข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919005 นางสาว                   จารุวรรณ พรหมเมา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919007 นาย                      ธนิต ภาคภูมิ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919009 นาย                      ฤทธิพร ทาระศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919011 นาย                      วุฒิศักด์ิ ภูนุพา                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919013 นาย                      อนุพงศ ดวงดาว                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919014 นาย                      ธนวัฒน   ธรรมวัฒน                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919015 นาย                      สมรักษ จิตตจันทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919018 นางสาว                   รัชดาภรณ พะนาดร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919019 นางสาว                   จิตรานุช ติงสะ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919023 นางสาว                   พรพิมล ภูมิภาค                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919024 นาย                      ธนากร ปญญาวรรณ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919025 นางสาว                   ศิรินทิพย จันทรกลม                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919026 นาย                      ฐิติพันธ อบอุน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919027 นาย                      ชาญณรงค ทัพซาย                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919030 นาย                      ณัฐวุฒิ ทิพยคุณ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919032 นาย                      จักรชัย หงษศิลา                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919033 นาย                      อดิศร จิตตํานาน                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919034 นาย                      อรรถพล บุญเจิม                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919035 นางสาว                   กัญญารัตน  ไชยศรีษะ                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919036 นาย                      ศุภเกียรติ เกษี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919038 นาย                      อวยชัย หอยจันทร                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919039 นาย                      เทพพิทักษ พิมพโคตร                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919040 นาย                      วุฒิพงษ สะอาด                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919041 นาย                      ฤทธิรงค พินากัน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919042 นาย                      ศราวุฒิ วรรณราช                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919044 นาย                      อนุสรณ บุญเฟรือง                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919045 นาย                      ณรงคศักด์ิ หัดระสา                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919046 นางสาว                   วราภรณ บุญชม                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919047 นางสาว                   คนิตยตรา อําภา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109191 5810919050 นาย                      นัฐวุฒิ แพงศรี                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919051 นาย                      บัณฑิต   ปรือปรัง                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919052 นาย                      โกวิท สาระภาพ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919053 นางสาว                   เสาวลักษณ สองศรี                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919055 นาย                      นิรัน อินธิเดช                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919059 นาย                      วีระวัฒน อินทา                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919062 นาย                      เกียรติศักด์ิ อารีย                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919063 นาย                      อดิศร สอ้ิงทอง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919065 นาย                      อภิเชษฐ วงศจันทร                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919066 นาย                      สัณหณัฐ ปะมายะ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919070 นางสาว                   วิสุดา เตชะ                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919071 นาย                      พูนพล แหวนหลอ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919072 นาย                      นพพร  แพทสิทธิ์                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919073 นางสาว                   ยุภาพร สดสุข                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919074 นางสาว                   จิตรา จูมสีมา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919076 นาย                      ธวัชชัย โคกสูง                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919077 นางสาว                   อธิตยา สุรนารถ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919082 นาย                      ธนิน จันทรศิลป                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919087 นาย                      สมเกียรติ สุธาตุ                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919088 นาย                      สุรศักด์ิ พิลารัตน                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919090 นางสาว                   กรรณิการ  สุกใสย                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919092 นางสาว                   จุฑามาศ สัญจร                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919093 นาย                      โสมนัส แกวเกตุ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919096 นางสาว                   นรินทรนา คงทน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109192 5810919097 นางสาว                   ศุภรัตน สุขจันทร                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรการกีฬา 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951006 นาย                      สุรโชค หลาโท                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951007 นางสาว                   รุงนภา บุญหวาน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951008 นางสาว                   พิจิตรา ขัวนา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951011 นางสาว                   รัตนา สุธาตุ                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951013 นาย                      สิทธิศักด์ิ  โสภาอินทร                 3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951014 นาย                      ธงชัย พันธมะลี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951019 นางสาว                   รัชนี ทองสกุล                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951020 นาย                      กิตติพงษ ศรีลุน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951021 นางสาว                   ศิริลักษณ หอมสิงห                     3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951023 นางสาว                   ไอลดา  ธรรมพร                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951025 นางสาว                   อัมพวัน บุตะเคียน                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951028 นาย                      นิติชัย ไพอุปรี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951029 นาย                      วาสกรณ วรรณทวี                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951030 นางสาว                   รัตนาภรณ ปรือปรัง                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951032 นาย                      จิรเมธ มาประสม                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951033 นาย                      สายัณห สมพร                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951034 นางสาว                   ศศิธร พรรณรักษ                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951035 นาย                      สุขพร วงษวาฬ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951036 นาย                      จักรพรรณ สุขิน                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951037 นางสาว                   ปวดี แพงภูงา                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951039 นางสาว                   รัชนี พรมมาสุข                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951041 นางสาว                   ชิดชมัย หาญสู                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951043 นาย                      จักรพัฒน ไกแกว                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951044 นาย                      กานต สุวรรณทา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951045 นางสาว                   ศิริวรรณ ศรีเมือง                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951048 นางสาว                   ประกาย เขตสกุล                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951050 นางสาว                   เมธินี ก่ิงจันมน                        3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 เจนจิรา ปาทาน                                     ครุศาสตร                                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109511 5810951051 นางสาว                   อังคณา จิรังดา                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965001 นางสาว                   กิตติยากรณ จูมจันทร                   3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965003 นางสาว                   สิริ ดวงมาลา                            3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965005 นางสาว                   ศลิษา สารรภาพ                           3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965010 นางสาว                   อรปรียา เทพชื่น                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965011 นางสาว                   จิราพร จอมเกาะ                          3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965012 นางสาว                   รุจิราภรณ ออนรัตน                    3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965013 นาย                      พีร สามศรี                              3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965014 นางสาว                   ศศิธร วรโพด                             3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965016 นางสาว                   กชกร ผลวิสุทธิ์                         3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965017 นางสาว                   เมธาวดี    ตินโนรส                      3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109651 5810965020 นางสาว                   สุทธิดา  โนนสังข                       3 สัปดาห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997001 นาย                      เฉลิม ศรีโพนทอง                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997002 นาย                      เกียรติศักด์ิ ระวังชนม                 3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997003 นาย                      สถิตย เพ็ชรโยยิ่ง                      3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997004 นาย                      เชิดชัย แกวมูล                         3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997007 นาย                      วิทยา คงเสนะ                            3 สัปดาห  
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997009 นาย                      ชัยวัฒน บุญออน                         3 สัปดาห  
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997010 นาย                      บริพัฒน คงแรงดี                        3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997011 นาย                      วัฒนา วงศขัน                            3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 ศุภชัย ทองสุข                                                                                  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58109971 5810997012 นาย                      ธรรมวิรัชฎิ์ ดวงใจ                      3 สัปดาห วิศวกรรมซอฟตแวร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165001 นางสาว                   กาญจนา จารุนัย                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165002 นาย                      ปยะพงษ  วงคสิทธิ์                    3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165005 นางสาว                   ชุติกาญจน โลบุญ                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165006 นางสาว                   ปรียารัตน พูลทวี                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165007 นางสาว                   กาญจนาพร โพนปลัด                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165009 นางสาว                   สุพัตตรา คําเพ็ชร                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165013 นางสาว                   รัชนก พวงพุม                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165014 นางสาว                   จุฑารัตน ก่ิงวงษา                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165015 นางสาว                   ศิริรัตน จันประสิทธิ์                  3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165016 นางสาว                   สุพัตรา สีดา                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165021 นางสาว                   กาญจนา วิเศษชาติ                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165022 นางสาว                   รัชนีกร พุจารย                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165023 นางสาว                   ศุภนิดา ไพฑูรย                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165024 นางสาว                   ธัญทิพย ธัญญธนานันต                   3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165026 นางสาว                   กรรณิการ วงศบุตรศรี                   3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165030 นางสาว                   มัณฑนา นมัสการ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165031 นางสาว                   กาญจนา แสนดาว                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165032 นางสาว                   ธิดารัตน ศรีวิชัย                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165033 นางสาว                   วาทินีย ชารี                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165035 นางสาว                   วาสนา สุมานิล                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165037 นางสาว                   กมลทิพย พลศรี                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165038 นางสาว                   เพ็ญพิลาภรณ โมระดา                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165041 นางสาว                   ธนนันท จันทรชื่น                      3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111651 5811165042 นางสาว                   ชุติมา แกวละมุล                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165043 นางสาว                   วรรณนิดา พาโยพัด                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165044 นางสาว                   พิศมัย บุญเพ็ง                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165045 นางสาว                   ลดาวัลย เปลงปล่ัง                     3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165047 นางสาว                   อภิญญา โรมพันธ                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165048 นางสาว                   ฉัตรสุดา ธรรมะ                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165049 นาย                      ณัฐพล ลาลุน                             3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165053 นางสาว                   สุพรรณี พรมมา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165055 นางสาว                   สินาภรณ โคษา                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165056 นางสาว                   กนกอร อรรคบุตร                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165057 นางสาว                   รัตนาวดี ยอดคํามี                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165058 นางสาว                   รัตนา โทศก                              3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165059 นางสาว                   วราภรณ เจริญดี                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165060 นางสาว                   วัชราภรณ นันทบรร                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165061 นาย                      ดุษฎี วงศสิทธิ์                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165062 นางสาว                   กนกรดา พรหมลิ                           3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165064 นางสาว                   สุภาพร วิรุณพันธ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165065 นางสาว                   นันทวัน สุวรรณสุข                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165066 นางสาว                   นิสากร แวววิไล                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165068 นางสาว                   พรพิมล จันทรจิตร                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165069 นางสาว                   พรรณิภา ศรีสะอาด                        3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165070 นางสาว                   กาญจนพัฒน คําศิริ                       3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165071 นางสาว                   ศิรินภา สมนา                            3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165074 นางสาว                   นันทวดี ศรีชัย                          3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58111652 5811165078 นางสาว                   จารุวรรณ ศิริโท                         3 สัปดาห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58112251 5811225002 นาย                      อนุวัฒน คงชวย                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58112251 5811225010 นางสาว                   ศิรินภา สาระพงษ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58112251 5811225014 นาย                      เจตนสฤษฏิ์ สิทธิศร                      3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58112251 5811225017 นาย                      พงศกร  ภูมาพันธ                        3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365001 นาย                      เลิศฤทธิ์ ออนทรวง                      3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365005 นาย                      อภิเชษฐ ภักดี                           3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365007 นาย                      สิทธิชัย คูณเรือง                       3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365008 นาย                      ทัตสรวง บุญออม                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365011 นาย                      กฤษนัย โสพัฒน                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365013 นาย                      กิตติกร รับรอง                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365015 นางสาว                   กิตติมา ลาสิงหาญ                        3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365016 นาย                      ธีรพงษ ยอดอาจ                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365017 นาย                      เสริมศักด์ิ ศิลาโชติ                    3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365018 นาย                      ธนกฤต  พิมพไกร                         3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365020 นาย                      สุริยา วังทอง                           3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย                                 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58113651 5811365022 นาย                      ณัฐวุฒิ บรรเทา                          3 สัปดาห เทคโนโลยีการเกษตร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58114231 5811423004 นาย                      สมเกียรติ นวลสาร                        3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58114231 5811423006 นาย                      ธวัชชัย ขวานทอง                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58114231 5811423008 นาย                      กองเกียรติ  คันทะศรี                   3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734001 นาย                      อภิสิทธิ์  จันทรพูล                    3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734003 นาย                      วัชรากร สุระเสน                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734003 นาย                      วัชรากร สุระเสน                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734004 นาย                      วรัญู พุดชอ                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734004 นาย                      วรัญู พุดชอ                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734009 นางสาว                   นัทธมน แกววิชัย                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734009 นางสาว                   นัทธมน แกววิชัย                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734010 นาย                      พฤฒิพงษ บุญราช                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734010 นาย                      พฤฒิพงษ บุญราช                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734013 นางสาว                   วรพรรณ สมดา                             3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734013 นางสาว                   วรพรรณ สมดา                             3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734016 นาย                      พงษเพชร เลิศผล                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734016 นาย                      พงษเพชร เลิศผล                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734018 นาย                      รังสรรค ติงสะ                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734018 นาย                      รังสรรค ติงสะ                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734019 นางสาว                   อนงคนารถ ชัยทอง                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734019 นางสาว                   อนงคนารถ ชัยทอง                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734021 นาย                      สิรวิชญ อินทมนตรี                      3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734021 นาย                      สิรวิชญ อินทมนตรี                      3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734026 นาย                      พศวีร แดงขาว                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734026 นาย                      พศวีร แดงขาว                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734029 นาย                      จรัล จันที่สุด                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734029 นาย                      จรัล จันที่สุด                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734030 นาย                      พงษเพชร วรรณวงษ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734030 นาย                      พงษเพชร วรรณวงษ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734031 นาย                      ธีรยุทธ จันทรสวง                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734031 นาย                      ธีรยุทธ จันทรสวง                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734033 นาย                      กิตติชัย รมเย็น                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734033 นาย                      กิตติชัย รมเย็น                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734034 นางสาว                   นริศรากานต ทองดี                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734034 นางสาว                   นริศรากานต ทองดี                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734035 นาย                      ศุภกิจ แกวพิกุล                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734035 นาย                      ศุภกิจ แกวพิกุล                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734037 นาย                      จตุพร คําเพ็ชร                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734037 นาย                      จตุพร คําเพ็ชร                           3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734039 นาย                      วาทิน โพธิ์อุดม                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734039 นาย                      วาทิน โพธิ์อุดม                         3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734041 นาย                      พงศพัทธ โลนะลุ                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734041 นาย                      พงศพัทธ โลนะลุ                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734042 นาย                      สาธิต สรอยเพ็ชร                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734042 นาย                      สาธิต สรอยเพ็ชร                        3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734043 นางสาว                   สุพัตรา รัตนพันธ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734043 นางสาว                   สุพัตรา รัตนพันธ                       3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734046 นางสาว                   ผกาพรรณ  วันคํา                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117341 5811734046 นางสาว                   ผกาพรรณ  วันคํา                          3 สัปดาห วิศวกรรมโลจิสติกส 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793001 นางสาว                   มณีรัตน บัวสาร                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793002 นางสาว                   กัญลญาณี บุญคง                          3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793005 นางสาว                   จิรพร แกวละมุล                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793006 นางสาว                   ปราณี ศิริกิจ                           3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793010 นางสาว                   หทัยรัตน โยธี                          3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793011 นางสาว                   อรพรรณ รักษา                            3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793013 นางสาว                   นภาพร ผาสุขใจ                           3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793016 นางสาว                   สุทธิดา สุภาพ                           3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793017 นางสาว                   พัชชาพลอย พูลสมบัติ                     3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793018 นางสาว                   มลภิรมย มะเค็ง                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793019 นางสาว                   ขนิษฐา  เทาศิริ                         3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793020 นางสาว                   นิตยาวรรณ  ศรีอินทร                    3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58117931 5811793023 นางสาว                   ขนิษฐา  ก่ิงแกว                        3 สัปดาห บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020002 นางสาว                   จุฬาลักษณ สิงหเงิน                    3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020003 นางสาว                   ปวีณ หอมทรัพย                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020005 นางสาว                   รัชดาพร ตุไตลา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020007 นางสาว                   รุงทิวา หาญภักดี                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020008 นางสาว                   ศศิวิมล สมศิริ                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020010 นางสาว                   กาญจนาภรณ อินทอง                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020012 นางสาว                    อนุชสรา แกวตะวัน                      3 สัปดาห การตลาด 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020015 นางสาว                   พัชราพร สาสังข                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020017 นางสาว                   พิจิตรา พลนํา                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020019 นางสาว                   ศิริพร คําพระ                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020020 นางสาว                   ดวงหทัย ดีบุตร                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020021 นางสาว                   ปนัดดา เพชรดี                           3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020022 นางสาว                   พัชรา เมืองจันทร                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020023 นางสาว                   นิตยา พรมศรี                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020024 นางสาว                   ศิริพร เทพวงษ                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020026 นางสาว                   กัลยสุดา วงศสุรณันธร                  3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020027 นางสาว                   ชรินรัตน สรอยจําปา                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020028 นางสาว                   จันธิมา พันธุชาติ                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020029 นางสาว                   วรัญญา สรรพศรี                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020030 นาย                      ไชยวัฒน ลาลุน                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020031 นางสาว                   ปริศนา ทองรส                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020032 นางสาว                   วิภาพร อันทะมะโน                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020036 นางสาว                   ดอกแกว นามโคตร                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020039 นางสาว                   อรอนงค สุขณา                           3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020040 นางสาว                   กระจางนภา ไกเเกว                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020041 นางสาว                   สุดารัตน กลําเงิน                       3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020042 นาย                      ปณณธร ขจิตเวทย                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020045 นางสาว                   ปารีณา   กัลยา                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020046 นางสาว                   วิจิตรา สิมหนองมุม                      3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020047 นาย                      ปกรณ โพธิ์ศรี                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020050 นางสาว                   สุธิดา พรมศร                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020052 นาย                      ศราวุธ เสียงลํ้า                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020053 นาย                      สุรชัย สมณา                             3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020054 นางสาว                   ศศิวิมล  มณีโชติ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020055 นางสาว                   ฐาปนีย  บุญอาษา                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020057 นางสาว                   จริญา  ทบวัน                            3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120201 5812020058 นาย                      ธวัชชัย  เต็มศรี                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023002 นาย                      ธีรุตม จําปาหอม                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023004 นางสาว                   อทิตยา ลีลา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023006 นาย                      ปฏิภาณ เทียนเมืองปก                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023007 นาย                      ศิริศักด์ิ   ทาวแกว                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023008 นางสาว                   ศิริวรรณ  พินแกว                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023009 นาย                      วรรณวรรธน วรรณสถิตย                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023010 นางสาว                   สุวินันท คําผาย                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023013 นางสาว                   ศิริรัตน มวงมา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023014 นางสาว                   ศิริลักษณ พรหมเวียง                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023016 นางสาว                   ฤดีมล บุญมา                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023017 นาย                      ศราวุฒิ พุทธรักษา                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023018 นางสาว                   อภิญญา บุญมั่น                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023020 นาย                      สิทธิชัย วันศรี                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023023 นาย                      ศรัญ บุญขันธ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023024 นาย                      นัฐวัฒน อรรคบุตร                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023025 นางสาว                   พิมพกานต บัวหลาย                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023026 นาย                      ธนาพงษ ติงสะ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023027 นางสาว                   ณัฐกานต อินทรธิมาศ                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023028 นาย                      มารุต เทียนบูชา                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023030 นาย                      ปกรณกิตต์ิ ประสงคสิน                  3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023033 นาย                      ภาคภูมิ วะศรี                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023034 นางสาว                   กฤษณา จงราช                             3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023035 นาย                      ภัทรพงศ เทนสุนา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023037 นางสาว                   สุพรรษา ไชยชนะ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023038 นาย                      ภาณุพงศ พันธเสน                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023039 นางสาว                   กาญจนา จันทรพูล                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023040 นาย                      จตุพร อนุพันธ                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023042 นางสาว                   ชนัญชิดา  แพงเพ็ชร                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023044 นาย                      เทพทัต อุนอบ                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023046 นาย                      สิทธิโชค โคตรศิริ                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023047 นาย                      ฉัตรภัทร ล้ีตระกูล                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023049 นางสาว                   ณัฐธิดา ผลคํา                            3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023051 นาย                      ศิกรภมร พลพาน                           3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 นริสรา ลอยฟา                                     บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120231 5812023052 นางสาว                   ธนพร หมื่นเตียง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120261 5812026005 นางสาว                   จันเพ็ญ สารีพรหม                        3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120261 5812026007 นางสาว                   รัชนีกร  กุลสิงห                       3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120261 5812026008 นางสาว                   ดารารัตน  บุญชิต                       3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120261 5812026009 นางสาว                   ศิริษา  นาหอม                          3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120281 5812028002 นางสาว                   นัยนา ศรีลาชัย                          3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120281 5812028007 นางสาว                   อารียา ยวงสูงเนิน                       3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120281 5812028008 นางสาว                   ผิง เสียวสุข                            3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120281 5812028009 นาย                      ธนวัฒน เพ็ญวิเชียร                     3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต                                  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58120281 5812028017 นาย                      สิทธิโชค  รุงเรือง                     3 สัปดาห นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121191 5812119001 นาย                      วรวุฒิ โคตะมา                           3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121191 5812119003 นาย                      ศุภชัย  นาครินทร                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121191 5812119004 นาย                      วิษณุ สมร                               3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121191 5812119005 นาย                      ณัฐกิฐ สิทธิพันธ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121191 5812119012 นาย                      ณรงค  วรรณโย                           3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188002 นาย                      พิชญะ หมูมาก                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188003 นางสาว                   ศิริมา ไชยปญญา                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188006 นางสาว                   ฐิติพร กัลยาเนียม                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188007 นางสาว                   กาญจนา โครพ                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188008 นางสาว                   ขนิษฐา ชัยนะรา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188011 นางสาว                   สลินา ใจเครือ                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188013 นางสาว                   จิดาภา อุตรวิเศษ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188014 นางสาว                   จริยา ปราบวงศา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188020 นางสาว                   รัตติยา ศรชัย                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188021 นางสาว                   หน่ึงฤทัย แพงพนม                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188022 นางสาว                   ศุภรัตน แพทยนาดี                      3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188023 นาย                      วิษณุ พานทอง                            3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188025 นางสาว                   บุณยพรรณ นามกาสา                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188026 นางสาว                   อัจฉรา จันทรัตน                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188027 นางสาว                   สมฤดี สนิท                              3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188028 นางสาว                   สุนันทา ใจชอบ                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188029 นางสาว                   นารีรัตน โสพัฒน                       3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188031 นางสาว                   สุวนันท คําผง                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188032 นางสาว                   เสาวลักษณ ภักดีพงษ                    3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188034 นางสาว                   ณัฏฐธิดา นํ้าคํา                          3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188037 นางสาว                   อรพรรณ นามวัน                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188038 นางสาว                   จิราวรรณ วิรุณพันธ                     3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188041 นางสาว                   เจนจิรา  สงคสละ                        3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188042 นางสาว                   จิราพร หลาธรรม                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188044 นางสาว                   สุจิตรา มะเด่ือ                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188045 นางสาว                   มานิตา บัวพันธ                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188046 นางสาว                   สุดารัตน ประจง                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188048 นางสาว                   เจนจิรา รัตนะ                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188051 นางสาว                   สุธินันท ผานํ้าฝน                      3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188052 นางสาว                   ไขมุก หลอแหลม                         3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188053 นางสาว                   อัจฉรา โสภาพ                            3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188055 นางสาว                   ดวงพร จันทํา                             3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58121881 5812188056 นางสาว                   ศศิธร  คําโสภา                           3 สัปดาห เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58128151 5812815003 นาย                      ปรีชา นากอก                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58128151 5812815006 นางสาว                   สุภวรรณ โลนุช                           3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58128151 5812815007 นางสาว                   ขวัญจิรา มนสิมา                         3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม                                ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                     4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58128151 5812815010 นางสาว                   สุนิษา สมาน                             3 สัปดาห บริหารธุรกิจระหวางประเทศ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122004 นางสาว                   เจนจิรา ต้ังใจ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122006 นางสาว                   ณัฐวดี ขยันวงษ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122014 นางสาว                   รุงรัศมี ปญโญชัย                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122017 นางสาว                   พรพิรุณ  คําดวง                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122018 นางสาว                   ฐิติมา วิชา                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122020 นางสาว                   วัชราภรณ  โสดา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122021 นางสาว                   ศศิมา นิระบุตร                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122022 นางสาว                   วิลัยพร คําสัตย                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122024 นางสาว                   รัตนาภรณ พรมคุณ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122026 นางสาว                   สุวิไล ดงแดง                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122027 นางสาว                   สุนัฐดา สารภาค                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122028 นางสาว                   ออใจ กองอุดม                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122029 นางสาว                   กรรณิกา แสงมาศ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122030 นางสาว                   ภาวินี สุระ                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122036 นางสาว                   อัญธิกา ชุมชัย                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122037 นางสาว                   รัตนาวลี เพ็งแจม                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122041 นางสาว                   ดวงฤทัย สุภิวงศ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122042 นางสาว                   วรรณภา ยอดจาน                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122043 นาย                      อนุวัฒน วิรุณพันธ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122045 นางสาว                   สุลิษา นาแพง                            3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122046 นาย                      ธนพล วาทบัณฑิตกุล                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122047 นางสาว                   ปทมาวรรณ ศรเพชร                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122049 นางสาว                   มุธิตา สาลีพันธ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122051 นาย                      นายอภิสิทธิ์ ศรียา                      3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122052 นางสาว                   ชนิดาภา คําชาลี                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122053 นาย                      พรสวัสด์ิ  คําสุข                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131221 5813122054 นางสาว                   ไพลิน โคครพันธ                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122055 นางสาว                   อนุสรณ ผิวขาว                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122056 นางสาว                   พัชรินทร แกวใสย                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122058 นางสาว                   อนัญญา อินตะนัย                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122059 นางสาว                   ดวงจันทร ทาวัน                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122060 นางสาว                   รัชนี แกวพวง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122061 นาย                      ตุลาการ ปยะวงษ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122062 นางสาว                   มลิวัลย  บัวสอง                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122063 นางสาว                   พัชรี กระสังข                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122065 นาย                      วรโชติ  แหวนหลอ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122066 นางสาว                   พัชรี อักโข                             3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122067 นางสาว                   สุพรรษา มีศรี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122069 นาย                      ปณณทัต บุญพิคํา                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122070 นางสาว                   นิภาพร เมยแดง                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122072 นางสาว                   ศุภาวรรณ พลพันธ                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122073 นางสาว                   ณัฐริกา ราชรี                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122078 นางสาว                   ประภาพร ครุฑสาร                         3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122080 นางสาว                   อัญชลิกา ทองดี                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122082 นาย                      รัศมพิชัย  เหนือทอง                    3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122083 นาย                      สมชาย คุณุ                              3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122084 นางสาว                   ลัดดาวรรณ ทิศลี                        3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122087 นางสาว                   ชนัดดา พุมไสว                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122089 นางสาว                   อารียา นามวงศ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122091 นางสาว                   ชนากานต  สันติภพ                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122092 นาย                      สาริน สุดสงวน                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122096 นาย                      ศักดา โสมะวงษ                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122098 นางสาว                   อังคณา ทิพยเปนรัตน                   3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122100 นาย                      ปยนันท  ชูเชื้อ                       3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122101 นางสาว                   วราภรณ  สีฟา                          3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122102 นางสาว                   เกศสุดา  แผลงศาสตรา                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122103 นางสาว                   พัชราภรณ  พงษสุระ                     3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ                                                                               4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58131222 5813122104 นางสาว                   ศศิธร  ประมวล                           3 สัปดาห การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206001 นางสาว                   สุพรรษา เกียรติชูสกุล                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206002 นางสาว                   ปุณณภา คําพินิจกุลเดช                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206004 นางสาว                   สุกัญญา แกวใสย                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206005 นางสาว                   นฤมล แตงออน                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206006 นางสาว                   ธิดารัตน กุจะพันธ                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206007 นางสาว                   มนฑกานต อนโสดา                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206008 นางสาว                   สุธิดา บรรพชาติ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206010 นางสาว                   ชนิฎา จรเด็จ                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206014 นางสาว                   กฤตยา ธานี                              3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206016 นางสาว                   กฤษณา โพธิ์คํา                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206018 นางสาว                   วรัญญาสิริ ธนิยะจิตรานนท               3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206019 นางสาว                   สุภาวรรณ หงษจันทร                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206021 นาย                      ทรงเกียรติ ออนจิตร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206022 นางสาว                   พนิดา โคตมา                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206023 นางสาว                   ศิริพร ภัยวงษ                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206024 นางสาว                   จิราพร ศรีเรือน                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206025 นางสาว                   อรุณี เทวราช                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206031 นางสาว                   ทิพยภาวรรณ ทันที                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206034 นางสาว                   สรณสิริ   ดาบุตร                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206036 นางสาว                   สวรรยา ศินารักษ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206038 นางสาว                   อุไรวรรณ วงคดี                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206039 นางสาว                   สุดารัตน   ถมคํา                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206040 นางสาว                   ภัณฑิรา พาหา                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206042 นางสาว                   หน่ึงฤทัย  ฝากทอง                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206043 นางสาว                   จุฑามาศ เน้ือทอง                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206045 นางสาว                   เบญญารัตน รสหอม                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206046 นางสาว                   อรชร สิทโท                              3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206047 นางสาว                   ปาลิตา พิลาม                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206049 นางสาว                   ปนัสยา โปยทอง                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206050 นางสาว                   จิระวดี สายสิน                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206051 นางสาว                   ปนัทฐา พันธจันทร                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206053 นางสาว                   ลักษมี สันโสภา                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206054 นางสาว                   เจนจิรา พุฒพันธ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206056 นางสาว                   นิภาพร ผาผล                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206057 นางสาว                   วราภรณ ประทุมวงค                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206059 นางสาว                   กมลรัตน ศรีประเสริฐ                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206060 นางสาว                   วิภาพร   ไชยพันธ                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206062 นางสาว                   สิริลักษณ หลักบุญ                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206063 นางสาว                   ศิรประภา ดอนเหลือม                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132061 5813206065 นางสาว                   สุธาทิพย ศรีลาชัย                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206066 นางสาว                   ณัฐทิตา ศรีโพนดวน                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206068 นาย                      สมชาย ศุภดล                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206069 นางสาว                   ณัฐสิมา   เกษอินทร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206071 นางสาว                   ปรียาภัทร สานิสี                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206072 นางสาว                   เสาวลักษณ ธรรมนิยม                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม   4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206073 นางสาว                   จิราพร   บุญสง                         3 สัปดาห  
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206074 นางสาว                   อารีรัตน  สิงหหามแห                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206075 นางสาว                   กตัญชลี สุระเสน                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206080 นาย                      ทศพร วงคเศษ                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206082 นางสาว                   กรานตฤดีมาศ จังอินทร                  3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206083 นางสาว                   ธันยธร พรมรัตน                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206084 นางสาว                   กาญจนาภรณ โทแกว                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206085 นางสาว                   วนิดา พรมมา                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206086 นางสาว                   กาญจนรัตน กอนทอง                      3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206087 นางสาว                   ชนิกานต อสิพงษ                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206088 นางสาว                   สุรีฉาย อสิพงษ                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206089 นางสาว                   กัญญาภัค สุกใส                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206091 นางสาว                   บัวจันทร กุลบุตรดี                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206100 นางสาว                   จาริสตรา คําผุย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206102 นางสาว                   กนกนภา สมเพ็ชร                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206104 นางสาว                   ภารดี คิดไว                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206105 นางสาว                   ปวีณา ไพศรี                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206106 นางสาว                   พัชรินทร เตียกประโคน                   3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206107 นางสาว                   อินธิราภรณ บํารุง                       3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206108 นาย                      นายสุริยา ปองเขตต                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206109 นางสาว                   ศกุนี เมืองแพน                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206110 นางสาว                   ภัทรียา คําโกน                           3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206115 นางสาว                   ขนิษฐา ดาบดวน                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206117 นางสาว                   ธิดา   อุดมเดช                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206118 นางสาว                   นิษฐา ใจนวน                             3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว                                มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58132062 5813206125 นางสาว                   ศิริพร  กองแกว                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271005 นาย                      จิโรจ  คํามานิธิโชติ                     3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271006 นางสาว                   สุพัตรา พิวิโส                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271015 นาย                      พีรวัฒน ประจิตร                        3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271018 นาย                      อิสระ  อุนจันทร                       3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271019 นางสาว                   รวิสรา ชนะขันธ                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271020 นาย                      อภิวัฒน เขียวชัยภูมิ                   3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271022 นางสาว                   สายธาร บุทธนา                           3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271023 นางสาว                   ศุภาลักษณ ถนอม                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271024 นาย                      สุทธิชัย รัศมี                          3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271025 นาย                      อานนท เสาเวียง                         3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271028 นาย                      ฤทธิไกร หมายกลาง                        3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ                                บริหารธุรกิจและการบัญชี                      4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58162711 5816271029 นางสาว                   นันทิยา  เพชรินทร                      3 สัปดาห ศิลปะและการออกแบบ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060004 นางสาว                   ปยากาญจน  โทวาท                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060005 นาย                      ธนภัทร  ถิระคุณไพศาล                    3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060006 นาย                      นรวัฒน  สมใจ                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060007 นางสาว                   พัชรนันท  จําปาหอมกุลพัฒน              3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060008 นาย                      เมธีนันท  จําปาหอมกุลพัฒน              3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060009 นาย                      ถิร  จันทรมณีเลิศ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060010 นางสาว                   รมิลตา  ยัพไพศาลกุล                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060014 นาย                      ถาวร  เผือกพันธ                        3 สัปดาห การจัดการ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060015 นาย                      ปรัชญา  อุนแกว                        3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060016 นาย                      พรเทพ  ณ เมืองลักษ                     3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060019 นางสาว                   วรกาญร  บุญพิมนต                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060020 นางสาว                   ศยามล  อุนคํา                           3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060021 นาง                      พิชญสินี  จิระดํารงวรากุล               3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060022 นางสาว                   อังคะนา  บํารุง                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060023 นาย                      จักรพงษ  วังนันท                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060024 นางสาว                   อสมา  พัวไพศาล                          3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060027 นางสาว                   รัสรินทร  ศุภกุลนิธิพัฒน              3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060028 นางสาว                   รวินทนิภา  สุนิพัฒน                   3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060029 นางสาว                   วิภาทิพย  เทพวงศ                      3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060030 นางสาว                   พวงผกา  รุงเรือง                       3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58200601 5820060031 นางสาว                   ปณิชา  ชาญชิตธนคงชัย                    3 สัปดาห การจัดการ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162002 นางสาว                   จิระนันท  วันคํา                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162006 นางสาว                   เพ็ญประภา  แสงทอง                       3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162011 นางสาว                   อมรรัตน  โทแกว                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162012 นางสาว                   มลธิรา  บุตเคียน                        3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162016 นางสาว                   ศิรินทรา  งามเอ่ียม                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162018 นางสาว                   เดือนเพ็ญ  เทาศิริ                      3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162019 นางสาว                   ศิริยากรณ  ขุนแกว                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162020 นางสาว                   ทิวาพร  คําบาง                           3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162022 นางสาว                   ภริตา  จอมขวัญ                          3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162028 นางสาว                   จุฑารัตน  จันทาทอง                     3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162033 นางสาว                   มลิดา  บุญตา                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58201621 5820162049 นางสาว                   พนิดา  สมคณะ                            3 สัปดาห การบัญชี 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208001 นางสาว                   วรรณพร  อินทรพิมพ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208002 นาย                      คัมภีร  แกวศรีนนท                    3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208003 นางสาว                   รุงทิพย  วงศประเทศ                   3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208004 นางสาว                   ลดาวัลย  พรมโสภา                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208005 นางสาว                   โสรยา  สุดา                             3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208009 นาย                      อาทิตย  สูสุข                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208010 นาย                      สุริยา  บุญมา                           3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208012 นาย                      วัชรินทร  สิมณี                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208015 นางสาว                   เยาวลักษณ  หลักบุญ                     3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208017 นาย                      อนุรักษ  แกวสาย                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208019 นาย                      ปยวัช  ดาวเรือง                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208021 นาย                      ขวัญชัย  บุญเสนอ                        3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208023 นางสาว                   อนันตพร  ดอนภิรมย                      3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208026 นางสาว                   พัชชา  โพธิ์ชัยโถ                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208027 นางสาว                   อภิชญา  ศรีพูล                          3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208028 นาง                      ยุพาภรณ  จุลพล                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208030 นางสาว                   ชุติพร  โพธิ์คํา                         3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58202081 5820208033 นาย                      ปติพงษ  ติละบาล                       3 สัปดาห การพัฒนาชุมชน 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547002 นาย                      ไพสิทธิ์  อัคภาร                        3 สัปดาห นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547005 นาย                      เกียรติศักด์ิ  นารี                     3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547006 นาย                      พรทวี  จันตะ                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547007 นาย                      กิตติพงษ  กลมเกลียว                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547009 นาย                      อาทร  ปาปะเค                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547014 นาย                      คํานวณ  สามัญ                            3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547022 นาย                      ทิวา  บุญสม                             3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547024 นางสาว                   นันทนภัส พรหมทา                        3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547032 นาย                      ภูมิสิทธิ์  ชนะพันธ                    3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58205471 5820547033 นาย                      ชาตรี  ไชยสุกา                          3 สัปดาห นิติศาสตร 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58207581 5820758004 นางสาว                   ชลธิชา  ทองไทย                          3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58207581 5820758006 นาย                      วีรภัทร  ทองบอ                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58207581 5820758008 นางสาว                   โชติกา  สีหะวงษ                        3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58207581 5820758011 นาย                      ธัชพล  วรโยธา                           3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58207581 5820758013 นางสาว                   สรียา  อุสาหรัมย                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58207581 5820758017 นางสาว                   ณฐินี  สุพรรณรัตน                      3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58207581 5820758021 นางสาว                   ปยะมาศ  สอนพินิจ                       3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58207581 5820758024 นางสาว                   นุชจรี แมคเควด                         3 สัปดาห ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835001 นางสาว                   รัตติญา  ทองคํา                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835004 นางสาว                   สุนิษา  ปนหอม                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835005 นาย                      สุริยะ  กาลพัฒน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835007 นาย                      สัญญา  จันทรเพชร                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835008 นาย                      กิตติธัช  เห็มภูมิ                      3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835009 นางสาว                   อนัญญา  เรืองวิไลกฤตย                  3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835014 นาย                      เอกพจน  หลวงศรี                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835015 นางสาว                   คัมภีรพรรณ  ธรรมนิยม                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835016 นาย                      ชาญณรงค  ดวงแกว                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835019 นาย                      สมพร  ศรีสมบัติ                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835020 นางสาว                   หน่ึงฤทัย  ทวงที                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835021 นาย                      ธนพล  ทศคุย                             3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835022 นางสาว                   รัชนีกร  พิศิลป                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835023 นาย                      ราเชน  จุดาบุตร                         3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835027 นางสาว                   ปณฑิตา  ตะเคียน                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835029 นาง                      สังเวียน  เด็งค                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835033 นาย                      พรหมพิทักษ  จันเลาะ                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835035 นาย                      เกียรติศักด์ิ  คณากัน                   3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835040 นางสาว                   ฐิติกานต  ผองราศรี                    3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835043 นาย                      ยุทธนา  ทองปญญา                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835044 นาย                      อัมรินทร  ไชยทอง                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835045 นาย                      วีระพงษ  ปญญาคม                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835046 นางสาว                   มินตรา  ทองละมุล                        3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835049 นางสาว                   นิพาดา  หาสีโน                          3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208351 5820835050 นางสาว                   พิชญสินี โสวรรณี                       3 สัปดาห รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837001 นางสาว                   สุภรักษ  พรมพุย                       3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837003 นาย                      สุริยา  ศรีมงคล                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837004 นาย                      วรพงษ  วงศสุวรรณ                      3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837005 นาย                      อาทิตย  นิยม                           3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837006 นาย                      เศรษฐวัฒน  นามวงษ                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837009 นางสาว                   ชนากานต  ผาธรรม                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837010 นางสาว                   กรวิภา  สังขขาว                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837012 นางสาว                   อัญชลี  นากรณ                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837013 นาย                      สุรชาติ  ดวงตา                          3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837014 นาย                      พัฒนชัย  พรมทอง                         3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837017 นาย                      วิชยุตม  แสนทวีสุข                     3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837020 นาย                      วรพงษ  ศรีลาชัย                        3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58208371 5820837022 นาย                      สําเภา  ทองคํา                            3 สัปดาห รัฐศาสตร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58214231 5821423001 นาย                      วศิน  จันทรมณี                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58214231 5821423004 นาย                      ศักรินทร  ใจเปน                       3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58214231 5821423007 นาย                      วีรชัย  ออนมณี                         3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58214231 5821423010 นางสาว                   รุงจิตรา  มวงศรี                      3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58214231 5821423013 นางสาว                   ธิดารัตน  คําจันทร                     3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58214231 5821423014 นางสาว                   รุงทิพย  รมโพธิ์                     3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58214231 5821423015 นาย                      กิตติ  ซาสังข                          3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58214231 5821423017 นางสาว                   กชกร  นาศา                              3 สัปดาห เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020002 นางสาว                   สุภาวิณี  ใจดี                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020005 นางสาว                   วรรณกร  พรมศรี                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020006 นางสาว                   ลลิตา  บุดดาห                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020007 นาง                      ประทุม  อะศิพงษ                        3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020009 นางสาว                   นัฐมล  ธาตุทอง                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020012 นางสาว                   พิมลทยา  แสงทอง                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020013 นางสาว                   ลัดดา  บัวลอย                           3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020015 นางสาว                   ลลิตตา  แซอุย                         3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020017 นาย                      จิระศักด์ิ  ราชชมภู                     3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020019 นางสาว                   สไบภรณ  อักโข                          3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220201 5822020020 นาย                      ประมวล  สีแสง                           3 สัปดาห การตลาด 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023006 นาย                      นิรุตต  มีวงศ                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023008 นางสาว                   บุญธรรม  ยอดทอง                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023009 นางสาว                   สุภาพร  แกวจันทร                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023010 นางสาว                   กานตพิชชา  หิรัญคํา                     3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023012 นาย                      ประสิทธิ์  เทศนา                        3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023015 นาย                      ศุภกานต  สระแกว                       3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023021 นางสาว                    ศันสนีย  ศิริจันทร                   3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023022 นางสาว                   อัญชนา  สระทอง                          3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023023 นางสาว                   ประกายแกว  นาคสิงหทอง                 3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023024 นางสาว                   วรรณภา  เซตะวัน                         3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023029 นาง                      ณภัชณันท  บุตรไชย                      3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 สุชาดา วีระกุลพิริยะ                                                                           4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58220231 5822023031 นางสาว                   นริศรา  จินดาวุฒิกุล                    3 สัปดาห คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58221191 5822119004 นาย                      สนธยา  สุขปรีชา                         3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58221191 5822119005 นาย                      อภิชัย  วิลัยเลิศ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/สาขา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ/สกุล การสงเกรด สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 และ 2 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58221191 5822119007 นางสาว                   ประภากร  เจริญอาจ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58221191 5822119011 นาย                      นิรวิทธ  จิตรเปรมวณิชย               3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58221191 5822119013 นาย                      ไตรภพ  พันธุชาติ                       3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58221191 5822119019 นาย                      ณัฐวุฒิ  บุญพอ                          3 สัปดาห เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58232061 5823206002 นาย                      อภินันท  รงแสง                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58232061 5823206003 นางสาว                   กิติยาพร  อาจอินทร                     3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58232061 5823206005 นางสาว                   เพียงนภา  นิลวรรณาภา                    3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58232061 5823206012 นางสาว                   ยุวพา  ปราบภัย                          3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58232061 5823206013 นางสาว                   วนิดา  สมศรี                            3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58232061 5823206017 นาง                      นงเยาว  หาระสาย                        3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1/2559 วัชรา ทองวิเศษ                                                                                 4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                     58232061 5823206020 นางสาว                   บุญญาพร  ประมวล                         3 สัปดาห ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 


