
 
 

รายช่ือนิสิตวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนท่ี 1) 

 

ลำดับท่ี รหัสประจำตัวนิสิต ช่ือ นามสกุล คณะ วิชาเอก ช้ันปี 

1 61101010204 นางสาว  ศดานันท์      กันธิยะ มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 3 

2 61101010178 นางสาว  ณฐอร         ชบิตชัยยะ มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 3 

3 61101010710 นางสาว  นภาพร       สายเล็ก มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 3 

4 61101010708 นางสาว  ธมลวรรณ     นวลกันยา มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 3 

5 61101010569 นางสาว  สุธาสินี      สุวรรณโชติ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 3 

6 61101010539 นางสาว  ปฏิมา         พหุโล มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 3 

7 61101010572 นางสาว  เสาวภา   ดาดขุนดาด มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 3 

8 61101010791 นาย      พัฒ   ธนาธรรมภพ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 3 

9 61101010564 นางสาว  ศิริวรรณ   ปรางค์ทอง สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 3 

10 62101010130 นางสาว  หทัยทิพย์ แผลงศราวุธ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

11 62101010128 นางสาว  วริษฐา ตาคำชัย มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

12 62101010439 นางสาว  ญาณาธิป เงินวิจิตร มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

13 62101010449 นางสาว  เบญญาภา วันเพ็ญ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

14 62101010127 นาย      รชต สุวรรณทรรธา มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

15 62101010465 นางสาว  ศุภาพิชญ์ เชิดสถิรกุล มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

16 62101010866 นางสาว  ฟ้าใส สืบสินสัจจวงศ์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

17 62101010434 นางสาว  จีรนันทร์ ไทยสนธิ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

18 62101010432 นางสาว  จันทร์ประพา ทองนิน มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

19 62101010437 นางสาว  ชฎาพร ฤทธี มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

20 62101010429 นางสาว  กมลชนก กิตติพัชระพงศ์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

21 62101010464 นาย      ศักดิพงศ์ พงศ์เรืองรอง มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

22 62101010864 นาย      ชยุตม์ เนาวพงศ์รัตน์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

23 62101010456 นาย      ภูมิ ส่งเสริม มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 

24 62101010002 นาย      วรกักต์ เหมทานนท์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา 2 



25 62101010210 นางสาว  ดวงกมล ธาสุกรี สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

26 62101010216 นางสาว  พิมพ์มาดา ดวงประภัศร สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

27 62101010201 นางสาว  กันติชา สาริพฒน์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

28 62101010212 นาย      ปฏิพัทธ์ ปัญญาสุขุม สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

29 62101010218 นาย      ภัทรวุฒิ คุณมาศ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

30 62101010221 นาย      วุธวัฒน์ สุภา สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

31 62101010225 นางสาว  สุพิชชา รวมก่ิงแก้ว สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

32 62101010407 นางสาว  ธีริศรา  ด้วงประเสริฐ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

33 62101010406 นาย      ธิติวุฒ เลิศบัวสิน สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

34 62101010422 นางสาว  วรรนิสา เสียงใส สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

35 62101010423 นาย      วสุ วงศาธนาภัทร สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

36 62101010424 นาย      ศักรินทร์ อจลานนท์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

37 62101010427 นาย      สหฤทธ์ิ รวยร่ืน สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2 

38 62101010623 นางสาว  อารียา มาตรหนองแวง มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 2 

39 62101010474 นาย    กฤตภาศ ภู่วัฒนาพันธ์    

40 62101010486 นาย      ชาตรี ศรีม่วงกลาง    

41 62101010482 นาย      จิรทีปต์ สุวรรณฉิม    

42 62101010533 นาย       สรสิช หร่ังรอด    

43 62101010489 นางสาว   ณิชารีย์ ศรีสมุทร    

44  61101010001 นาย       พัทธ์ิชนก รุ่งแจ้ง มนุษยศาสตร์   

45 61101010087 นาย      วิทวัศ ศรีฤๅชา มนุษยศาสตร์   

 


