
วิชา: CEN370 

   
ล าดับ 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือ - สกุล ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล 

1 5103878 นาย เมธา นาเคลือ 38 5502725 นาย สุรเชษฐ์ อินทร์นะรา 

2 5309138 นาย วิสิทธิ์ โสมสิทธิ์ 39 5502939 นาย ฐิติวัฒน์ เดชสยา 

3 5400700 นางสาว นุชนาฎ จงอาจกลาง 40 5502960 นาย ศักดิ์นรินทร์ เทพสุรินทร์ 

4 5406382 นาย พันธนัท จัมมวานิชกุล 41 5503000 นาย รณชัย พิมพ์ทอง 

5 5406646 นาย กริช เจริญศิริ 42 5503055 นาย ภัทระ บุญญาธิกุล 

6 5407082 นาย ไชยวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ 43 5503063 นาย ศิวกร กตัญญูนุสรณ์ 

7 5407865 นาย ดิเรก พรมมา 44 5503191 นาย ณัฐกานต์ แสงวดี 

8 5408900 นางสาว ฐาปนี เมธาวงศ์ 45 5503266 นาย เอกรินทร์ ชื่นใจ 

9 5500507 นาย อนุวัฒน์ ข าสม 46 5503306 นาย สรศักดิ์ จันทร์เรือง 

10 5500510 นาย อาทิตย์ ศรีวิชัย 47 5503314 นาย พิสิฐ เสาร์สูงเนิน 

11 5500514 นางสาว เพ็ญรดี อุดหนุน 48 5503317 นาย ธราเทพ จินดามณีโรจน์ 

12 5500516 นางสาว ชนัญญา คิดดีจริง 49 5503340 นาย ศิวกร ภาสะพันธุ์ 

13 5500521 นาย ไพฑูรย์ เก้ือกูล 50 5503634 นาย นนทรัตน์ เพ็ญจันทร์ 

14 5500528 นางสาว สุชาวดี ม่วงจีน 51 5504085 นาย องอาจ ติยะสุขสวัสดิ์ 

15 5500773 นาย อภิวัฒน์ พิมพ์อุบล 52 5504192 นาย ภูวนาถ สมบูรณ์ 

16 5500811 นาย ธเนศร์ เดชตระกูล 53 5504705 นาย รภัสศักย์ ชาธิพา 

17 5500890 นาย สมตั้งจิต ชูมีบุญ 54 5504867 นาย อภิวัฒน์โชค มามีชัย 

18 5500922 นางสาว สุนิสา กุมภีร์ 55 5504886 นางสาว ชมพูนุช โพธิ์น้อย 

19 5501016 นาย พิเชษฐ์ บุญธรรม 56 5505248 นาย ณัฐพล สงวนค า 

20 5501017 นางสาว วนารัตน์ ครุฑพาหะ 57 5505886 นางสาว ธนพร แสงน้ า 

21 5501018 นางสาว วรรธนภร ฤกษ์มงคล 58 5505979 นาย พริษฐ์พงศ์ จ าเริญรักษ์ 

22 5501060 นาย พีระพงศ์ ชอบรส 59 5506215 นาย พรรดินันท์ เพชรชะเอม 

23 5501422 นางสาว สุภาวดี สร้างพล 60 5506419 นาย อภิสิทธิ์ แก้วสัง 

24 5501447 นาย วิษณุ ชะนะแรง 61 5506444 นาย ธีรพงษ์ ลี้สธนกุล 

25 5501497 นาย กิตตินันท์ หล้าแก้ว 62 5506656 นาย จิรกิตติ์ รุ่งสิงห์ทอง 

26 5501535 นาย อภินพ มหามนตรี 63 5506812 นาย พีระพงษ์ รุ่งเรือง 

27 5501656 นาย ภาณุพงศ์ ถนัดค้า 64 5506898 นางสาว อรพรรณ บู่ทอง 

28 5501705 นาย ธีทัต เพ็ญทรัพย์ 65 5507124 นาย ณัฐดนัย พรัดชู 

29 5501898 นาย ธนพนธ์ ติยะกิจ 66 5508120 นาย ชรัตน์ หมอสินธุ์ 

30 5502065 นาย กิตติบดี หีตช่วย 67 5508580 นาย พงษ์เดช แสงเดช 

31 5502085 นาย ทัชชกร มาประสพ 68 5600927 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีขวัญใจ 

32 5502094 นาย ชลวิทย์ กลิ่นล าดวน 69 5603358 นางสาว ขวัญสุดา ดีค า 

33 5502273 นาย สุรเกียรติ ทวีเฉลิมดิษฐ์ 70 5606453 นาย ภาคภูมิ ภาณุมนต์วาที 

34 5502313 นาย จุลภัทร จุฬานนท์ 71 5606528 นาย อัคคเดช ดีแจ้ง 

35 5502419 นาย กฤษณะ พรมเคียมอ่อน 72 5607212 นางสาว อลิศา เป่ียมสุข 

36 5502447 นางสาว วลัยพร ศรีปัตเนตร 

   37 5502455 นาย อนุสรณ์ แสนวงค์มา   
 

ขอให้ไปถอนรายวิชา CEN370 

 


