
ชั้นปที่ ชื่อสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยที่ปรึกษา

คณิตศาสตร หอง 1 568140010 ค.บ. 5 ป อ.ศุภชัย  ราชอาจ

คณิตศาสตร หอง 2 568140020 ค.บ. 5 ป อ.ศุภชัย  ราชอาจ

คณิตศาสตร หอง 3 568140030 ค.บ. 5 ป อ.ว.  เวียงสมุทร

คณิตศาสตร หอง 4 568140040 ค.บ. 5 ป อ.ว.  เวียงสมุทร

ภาษาอังกฤษ  หอง 1 568102010 ค.บ. 5 ป อ.ตันติกร  ภูเกิดพิมพ

ภาษาอังกฤษ  หอง 2 568102020 ค.บ. 5 ป อ.ตันติกร  ภูเกิดพิมพ

ภาษาอังกฤษ  หอง 3 568102030 ค.บ. 5 ป อ.ตันติกร  ภูเกิดพิมพ

ภาษาอังกฤษ  หอง 4 568102040 ค.บ. 5 ป อ.ตันติกร  ภูเกิดพิมพ

ภาษาไทย หอง 1 568101010 ค.บ. 5 ป อ.หทัยวรรณ  มณีวงษ

ภาษาไทย หอง 2 568101020 ค.บ. 5 ป อ.หทัยวรรณ  มณีวงษ

ภาษาไทย หอง 3 568101030 ค.บ. 5 ป อ.หทัยวรรณ  มณีวงษ

ภาษาไทย หอง 4 568101040 ค.บ. 5 ป อ.หทัยวรรณ  มณีวงษ

วิทยาศาสตรทั่วไป  หอง 1 568145010 ค.บ. 5 ป อ.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห

วิทยาศาสตรทั่วไป  หอง 2 568145020 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ

วิทยาศาสตรทั่วไป  หอง 3 568145030 ค.บ. 5 ป อ.สําเนียง  จุลเสริม

วิทยาศาสตรทั่วไป  หอง 4 568145040 ค.บ. 5 ป อ.ลาวรรณ  โฮมแพน

การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 568186010 ค.บ. 5 ป อ.วารุณี  นาวัลย

การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 568186020 ค.บ. 5 ป อ.วารุณี  นาวัลย

การศึกษาปฐมวัย  หอง 3 568186030 ค.บ. 5 ป อ.วารุณี  นาวัลย

การศึกษาปฐมวัย  หอง 4 568186040 ค.บ. 5 ป อ.วารุณี  นาวัลย

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 568144010 ค.บ. 5 ป อ.นิธิศ  วังโน

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 568144020 ค.บ. 5 ป อ.นิธิศ  วังโน

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 3 568144030 ค.บ. 5 ป อ.ประเสริฐ  สุทธิประภา

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 4 568144040 ค.บ. 5 ป อ.ประเสริฐ  สุทธิประภา

ดนตรีศึกษา  หอง 1 568104010 ค.บ. 5 ป อ.ธรรมชาติ  ถามะพันธ

ศิลปศึกษา 568120010 ค.บ. 5 ป อ.สุรเชษฐ  อินธิแสง

สังคมศึกษา หอง 1 568110010 ค.บ. 5 ป อ.วันชาติ  ชาญวิจิตร

สังคมศึกษา หอง 2 568110020 ค.บ. 5 ป อ.ขวัญชนก  อําภา

สังคมศึกษา หอง 3 568110030 ค.บ. 5 ป อ.เกศินี  ศรีวงษา

สังคมศึกษา หอง 4 568110040 ค.บ. 5 ป อ.คชษิณ  สุวิชา

พลศึกษา หอง 1 568193010 ค.บ. 5 ป อ.สมชาย  เศรษฐจํานง

พลศึกษา หอง 2 568193020 ค.บ. 5 ป อ.สิวะโรจน  วรรณจันทร

พลศึกษา หอง 3 568193030 ค.บ. 5 ป อ.จิรวัฒน  เย็นใส

พลศึกษา หอง 4 568193040 ค.บ. 5 ป อ.มนตรี  เตียนพลกรัง

พยาบาลศาสตร 564401010 พย.บ. 4 ป อ.อรทัย  พงษแกว อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน

วิทยาการคอมพิวเตอร 564242010 วท.บ. 4 ป อ.กลา  ภูมิพยัคฆ

วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 1 564297010 วท.บ. 4 ป อ.รัชภูมิ  ปญญาพิมพ

วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 2 564297020 วท.บ. 4 ป อ.รัชภูมิ  ปญญาพิมพ

วิทยาศาสตรการกีฬา  หอง 1 564268010 วท.บ. 4 ป อ.ธนพล  แกววงษ

วิทยาศาสตรการกีฬา  หอง 2 564268020 วท.บ. 4 ป อ.ธนพล  แกววงษ

รหัสหมูเรียนนักศึกษาภาคปกติ
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เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ม.6) 564295010 วท.บ. 4 ป อ.เอกบดินทร  กลิ่นเกษร

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) 566295010 วท.บ. 4 ป อ.กันตภณ  พรหมนิกร

เคมี 564284010 วท.บ. 4 ป อ.ธนาวัฒน  จูมแพง

ฟสิกส 564277010 วท.บ. 4 ป อ.ปภาภร  จันทะวงคฤทธิ์

ชีววิทยา 564298010 วท.บ. 4 ป อ.สุรชัย  รัตนสุข

สัตวศาสตร 564300010 วท.บ. 4 ป อ.กองเกียรติ  สุขเกษม

เทคโนโลยีไฟฟา (ม.6) 564296010 วท.บ. 4 ป อ.วัลลักษณ  เที่ยงดาห

เทคโนโลยีไฟฟา (ปวส.) 566296010 วท.บ. 4 ป อ.จิตกรณ  เพชรภักดี

สาธารณสุขศาสตร หอง 1 564299010 วท.บ. 4 ป อ.ฉัตรลดา  ดีพรอม

สาธารณสุขศาสตร หอง 2 564299020 วท.บ. 4 ป อ.เพชรัตน  ศิริสุวรรณ

สาธารณสุขศาสตร หอง 3 564299030 วท.บ. 4 ป อ.อรุณรัตน  ปจจะ

ภาษาจีน หอง 1 564310010 ศศ.บ. 4 ป อ.ธีระศักดิ์  โยธิบาล

ภาษาจีน หอง 2 564310020 ศศ.บ. 4 ป อ.หยกขาว  สมหวัง

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 1 564330010 ศศ.บ. 4 ป อ.วิวัฒนา  เย็นวัฒนา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 2 564330020 ศศ.บ. 4 ป อ.ยุทธจักร  ลําจวนจิตร

การพัฒนาชุมชน 564307010 ศศ.บ. 4 ป อ.ปรมัตถ  โพดาพล

สารสนเทศศาสตร 564353010 ศศ.บ. 4 ป อ.ธิดารัตน  สาระพล

การประชาสัมพันธ 564312010 นศ.บ. 4 ป อ.นนทิพัฒน  ไชยโสดา

การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว (ม.6) 564347010 บธ.บ. 4 ป อ.กนกวรรณกรณ  หลวงวังโพธิ์

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 564443010 บธ.บ. 4 ป อ.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 564443020 บธ.บ. 4 ป อ.ญาณกร  เขตศิริสุข

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) 566443010 บธ.บ. 4 ป อ.อารมย  เอ่ียมประเสริฐ

การบัญชี  (ม.6) หอง 1 564335010 บช.บ. 4 ป อ.อัจฉรียา  พัฒนสระคู

การบัญชี  (ม.6) หอง 2 564335020 บช.บ. 4 ป อ.อารยะรัตน  ชารีแสน

การบัญชี  (ปวส.) 566335010 บช.บ. 4 ป อ.การุณ  พงศศาสตร

การตลาด (ม.6) 564348010 บธ.บ. 4 ป อ.สุธาสินี  วังคะฮาต

การตลาด (ปวส.) 566348010 บธ.บ. 4 ป อ.เกษศิรินทร  ภิญญาคง

การจัดการ (ม.6) 564354010 บธ.บ. 4 ป ผศ.ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข

การจัดการ (ปวส.) 566354010 บธ.บ. 4 ป อ.ดร.จุรีวัลย  ภักดีวุฒิ
รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 554360010 รป.บ. 4 ป อ.สุรศักดิ์  ชะมารัมย
รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 2  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 554360020 รป.บ. 4 ป อ.สุรศักดิ์  ชะมารัมย
รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 3  แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 564361010 รป.บ. 4 ป อ.เสกสรรค  สนวา

รัฐศาสตร หอง 1 564350010 ร.บ. 4 ป อ.สุรพงษ  แสงเรณู

รัฐศาสตร หอง 2 564350020 ร.บ. 4 ป อ.สุรพงษ  แสงเรณู

รัฐศาสตร หอง 3 564350030 ร.บ. 4 ป อ.ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ

รัฐศาสตร หอง 4 564350040 ร.บ. 4 ป อ.ณัฐพงษ  ราชมี

นิติศาสตร หอง 1 564336010 น.บ. 4 ป อ.สุพัฒนา  ศรีบุตรดี

นิติศาสตร หอง 2 564336020 น.บ. 4 ป อ.ภัทรพล  เมืองขวา
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คณิตศาสตร หอง 1 558140010 ค.บ. 5 ป อ.จิรภา  ปาปะเขา

คณิตศาสตร หอง 2 558140020 ค.บ. 5 ป อ.จิรภา  ปาปะเขา
คณิตศาสตร หอง 3 558140030 ค.บ. 5 ป อ.กนกนภา  เอราวรรณ

คณิตศาสตร หอง 4 558140040 ค.บ. 5 ป อ.กนกนภา  เอราวรรณ

ภาษาอังกฤษ  หอง 1 558102010 ค.บ. 5 ป วาที่ ร.ต.หญิงโชติกา  แกวแกมเกษ

ภาษาอังกฤษ  หอง 2 558102020 ค.บ. 5 ป วาที่ ร.ต.หญิงโชติกา  แกวแกมเกษ

ภาษาอังกฤษ  หอง 3 558102030 ค.บ. 5 ป อ.จุฑามาศ  กะตะโท

ภาษาอังกฤษ  หอง 4 558102040 ค.บ. 5 ป อ.อังชรินทร  เด็ดดวง

ภาษาไทย หอง 1 558101010 ค.บ. 5 ป อ.ชาญยุทธ  สอนจันทร

ภาษาไทย หอง 2 558101020 ค.บ. 5 ป อ.ชาญยุทธ  สอนจันทร

ภาษาไทย หอง 3 558101030 ค.บ. 5 ป อ.ชาญยุทธ  สอนจันทร

ภาษาไทย หอง 4 558101040 ค.บ. 5 ป อ.ชาญยุทธ  สอนจันทร

วิทยาศาสตรทั่วไป  หอง 1 558145010 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ

วิทยาศาสตรทั่วไป  หอง 2 558145020 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ

วิทยาศาสตรทั่วไป  หอง 3 558145030 ค.บ. 5 ป อ.ลาวรรณ  โฮมแพน

วิทยาศาสตรทั่วไป  หอง 4 558145040 ค.บ. 5 ป อ.ลาวรรณ  โฮมแพน

การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 558186010 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก

การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 558186020 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก

การศึกษาปฐมวัย  หอง 3 558186030 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก

การศึกษาปฐมวัย  หอง 4 558186040 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 558144010 ค.บ. 5 ป อ.จักรพัฒน   ภูมิพันธ

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 558144020 ค.บ. 5 ป อ.จักรพัฒน   ภูมิพันธ

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 3 558144030 ค.บ. 5 ป อ.ธิติ  จันทรตะคุณ

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 4 558144040 ค.บ. 5 ป อ.ธิติ  จันทรตะคุณ

ดนตรีศึกษา 558104010 ค.บ. 5 ป อ.ธวัชชัย  ศิลปโชค

สังคมศึกษา หอง 1 558110010 ค.บ. 5 ป อ.วันชาติ  ชาญวิจิตร

สังคมศึกษา หอง 2 558110020 ค.บ. 5 ป อ.วันชาติ  ชาญวิจิตร

สังคมศึกษา หอง 3 558110030 ค.บ. 5 ป อ.ธนัญชัย  รสจันทร

สังคมศึกษา หอง 4 558110040 ค.บ. 5 ป อ.ธนัญชัย  รสจันทร

พลศึกษา หอง 1 558193010 ค.บ. 5 ป อ.สิวะโรจน  วรรณจันทร

พลศึกษา หอง 2 558193020 ค.บ. 5 ป อ.สมชาย  เศรษฐจํานง

พลศึกษา หอง 3 558193030 ค.บ. 5 ป อ.ศาสตรา  วงศบุตรลี

พลศึกษา หอง 4 558193040 ค.บ. 5 ป อ.มนตรี  เตียนพลกรัง

วิทยาการคอมพิวเตอร 554242010 วท.บ. 4 ป อ.เชี่ยวชาญ  ยางศิลา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 554247010 วท.บ. 4 ป อ.ประมูล  สุขสกาวผอง

วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 1 554297010 วท.บ. 4 ป อ.รัชภูมิ  ปญญาพิมพ

วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 2 554297020 วท.บ. 4 ป อ.ดร.อรอนงค  ไกรสูรย

วิทยาศาสตรทั่วไป หอง 3 554297030 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ธนัย  สุรศิลป

วิทยาศาสตรการกีฬา 554268010 วท.บ. 4 ป อ.ปริวัต  ปาโส
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เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ม.6) 554295010 วท.บ. 4 ป อ.สันติ  พันรัมย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) 556295010 วท.บ. 4 ป อ.สันติ  พันรัมย

เคมี 554284010 วท.บ. 4 ป อ.ปยะนุช  ภูทองขาว

ฟสิกส 554277010 วท.บ. 4 ป อ.ปฐมพงศ  ชนะนิล

ชีววิทยา 554298010 วท.บ. 4 ป อ.จตุพร  หงสทองคํา

สัตวศาสตร 554300010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.คูขวัญ  จุลลนันท

เทคโนโลยีไฟฟา (ม.6) 554296010 วท.บ. 4 ป อ.วัลลักษณ  เที่ยงดาห

เทคโนโลยีไฟฟา (ปวส.) 556296010 วท.บ. 4 ป อ.ยงยุทธ  สังฆะมณี

สาธารณสุขศาสตร หอง 1 554299010 วท.บ. 4 ป อ.เพชรรัตน  ศิริสุวรรณ

สาธารณสุขศาสตร หอง 2 554299020 วท.บ. 4 ป อ.ฉัตรลดา  ดีพรอม

สาธารณสุขศาสตร หอง 3 554299030 วท.บ. 4 ป อ.ดร.อรัทยา  ถนอมเมฆ

ภาษาจีน 554310010 ศศ.บ. 4 ป อ.นาทสุดา  สุทธิมูล

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 554330010 ศศ.บ. 4 ป อ.สิริกัญญา  วรชิน

การพัฒนาชุมชน 554307010 ศศ.บ. 4 ป อ.จุฑาลักษณ  แสนโท

การประชาสัมพันธ 554312010 ศศ.บ. 4 ป อ.เชษฐพัฒน  ตระการ

การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว (ม.6) 554347010 บธ.บ. 4 ป อ.รุงอรุณ  ศุภกฤตอนันต
การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว (ปวส.) หอง 2 556347010 บธ.บ. 4 ป อ.รุงอรุณ  ศุภกฤตอนันต

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) หอง 1 554443010 บธ.บ. 4 ป อ.กนิษฐา  บางภูภมร

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) หอง 2 554443020 บธ.บ. 4 ป อ.ศศิกาญจน  หมอกมีชัย

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) 556443010 บธ.บ. 4 ป อ.อุณดาทร  มูลเพ็ญ

การบัญชี  (ม.6) หอง 1 554335010 บช.บ. 4 ป อ.สุพร  แกวสะอาด

การบัญชี  (ม.6) หอง 2 554335020 บช.บ. 4 ป อ.บุญชวง  ศรีธรราษฏร

การบัญชี  (ปวส.) 556335010 บช.บ. 4 ป อ.ปริเยศ  พรหมประสิทธิ์

การตลาด (ม.6) 554348010 บธ.บ. 4 ป อ.กิตติพงษ  ศศะนาวิน

การตลาด (ปวส.) 556348010 บธ.บ. 4 ป อ.วรรณษา  วังแสนแกว

การจัดการ 554354010 บธ.บ. 4 ป อ.ภัทริกา  ชิณชาง

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1 554333010 รป.บ. 4 ป อ.จิตรลดา  ไชยะ

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 2 554333020 รป.บ. 4 ป อ.จิตรลดา  ไชยะ

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 3 554333030 รป.บ. 4 ป อ.ธรรมรัตน  สินธุเดช
รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น) หอง 4 554333040 รป.บ. 4 ป อ.เสกสรรค    สนวา

รัฐศาสตร หอง 1 554350010 ร.บ. 4 ป อ.สุรพงษ  แสงเรณู

รัฐศาสตร หอง 2 554350020 ร.บ. 4 ป อ.สุรพงษ  แสงเรณู

รัฐศาสตร หอง 3 554350030 ร.บ. 4 ป อ.ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ

นิติศาสตร หอง 1 554336010 น.บ. 4 ป อ.พิมลศักดิ์  นิลผาย
นิติศาสตร หอง 2 554336020 น.บ. 4 ป อ.ปฏิวัติ ธีระวิชชากูร
คณิตศาสตร หอง 1 548140010 ค.บ. 5 ป อ.สุพรรณิการ  จันทรชมภู
คณิตศาสตร หอง 2 548140020 ค.บ. 5 ป อ.สุพรรณิการ  จันทรชมภู
คณิตศาสตร หอง 3 548140030 ค.บ. 5 ป อ.วิภา  สารมะโน
คณิตศาสตร หอง 4 548140040 ค.บ. 5 ป อ.วิภา  สารมะโน
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ภาษาอังกฤษ  หอง 1 548102010 ค.บ. 5 ป อ.ปยธิดา  ศรีศิริ
ภาษาอังกฤษ  หอง 2 548102020 ค.บ. 5 ป อ.ปยธิดา  ศรีศิริ
ภาษาอังกฤษ  หอง 3 548102030 ค.บ. 5 ป อ.ก่ิงดาว  ดลเจิม
ภาษาอังกฤษ  หอง 4 548102040 ค.บ. 5 ป อ.ก่ิงดาว  ดลเจิม
ภาษาไทย หอง 1 548101010 ค.บ. 5 ป อ.อาจิยา  หลิมกุล
ภาษาไทย หอง 2 548101020 ค.บ. 5 ป อ.อาจิยา  หลิมกุล
ภาษาไทย หอง 3 548101030 ค.บ. 5 ป อ.อาจิยา  หลิมกุล
ภาษาไทย หอง 4 548101040 ค.บ. 5 ป อ.อาจิยา  หลิมกุล
วิทยาศาสตร  หอง 1 548192010 ค.บ. 5 ป อ.สําเนียง  จุลเสริม
วิทยาศาสตร  หอง 2 548192020 ค.บ. 5 ป อ.สําเนียง  จุลเสริม
วิทยาศาสตร  หอง 3 548192030 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ
วิทยาศาสตร  หอง 4 548192040 ค.บ. 5 ป อ.อณิสณี  แทนอาษา
การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 548186010 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก
การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 548186020 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก
การศึกษาปฐมวัย  หอง 3 548186030 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก
การศึกษาปฐมวัย  หอง 4 548186040 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก
คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 548144010 ค.บ. 5 ป อ.บดินทร  ศิริเกษ
คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 548144020 ค.บ. 5 ป อ.บดินทร  ศิริเกษ
คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 3 548144030 ค.บ. 5 ป อ.นิธิศ  วังโน
คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 4 548144040 ค.บ. 5 ป อ.นิธิศ  วังโน
ดนตรีศึกษา หอง 1 548104010 ค.บ. 5 ป อ.ชญานิศ   โนมะยา
ดนตรีศึกษา หอง 2 548104020 ค.บ. 5 ป อ.ธวัชชัย  ศิลปโชค
สังคมศึกษา หอง 1 548110010 ค.บ. 5 ป อ.อมรรัตน  นาคเสพ
สังคมศึกษา หอง 2 548110020 ค.บ. 5 ป อ.อมรรัตน  นาคเสพ
สังคมศึกษา หอง 3 548110030 ค.บ. 5 ป อ.ธนัญชัย รสจันทร
สังคมศึกษา หอง 4 548110040 ค.บ. 5 ป อ.ทิพยสุดา  ปรีดาพันธ
พลศึกษาและการจัดการทางกีฬา หอง 1 548189010 ค.บ. 5 ป อ.สิวะโรจน  วรรณจันทร
พลศึกษาและการจัดการทางกีฬา หอง 2 548189020 ค.บ. 5 ป อ.สมชาย  เศรษฐจํานง
พลศึกษาและการจัดการทางกีฬา หอง 3 548189030 ค.บ. 5 ป อ.ศาสตรา  วงศบุตรลี
พลศึกษาและการจัดการทางกีฬา หอง 4 548189040 ค.บ. 5 ป อ.มนตรี  เตียนพลกรัง
วิทยาการคอมพิวเตอร 544242010 วท.บ. 4 ป อ.ประหยัด  สุพะกํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 544247010 วท.บ. 4 ป อ.ทรัพยกนก  รัตนมณเฑียรชัย
วิทยาศาสตรทั่วไป 544297010 วท.บ. 4 ป อ.คมศิลป  พลแดง
วิทยาศาสตรการกีฬา (การฝกและการจัดการกีฬา) 544289010 วท.บ. 4 ป อ.สุรัมภา  เจริญสุข
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 544295010 วท.บ. 4 ป อ.สิทธิเดช  หมอกมีชัย
เคมี 544284010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ปร่ิมมาลา  ขําคมเขตต
ฟสิกส 544277010 วท.บ. 4 ป อ.ภูริต  ควินรัมย
ชีววิทยา 544298010 วท.บ. 4 ป อ.สุฑารัตน  คนขยัน
สัตวศาสตร 544300010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.คณิน  บรรณกิจ
เทคโนโลยีไฟฟา 544296010 วท.บ. 4 ป อ.จิตรกรณ  เพชรภักดี
สาธารณสุขศาสตร 544299010 วท.บ. 4 ป อ.เพชรรัตน  ศิริสุวรรณ
ภาษาจีน 544310010 ศศ.บ. 4 ป อ.สมหญิง  กัลปเจริญศรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 544330010 ศศ.บ. 4 ป อ.จิตรลดา  บานแบง
พัฒนาชุมชน 544307010 ศศ.บ. 4 ป อ.ณมน  ธนินยางกูร
การประชาสัมพันธ 544312010 ศศ.บ. 4 ป อ.สุธัญญา  กฤตาคม
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การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 544347010 บธ.บ. 4 ป อ.จุฑารัตน  จิตตถนอม
คอมพิวเตอรธุรกิจ 544443010 บธ.บ. 4 ป อ.ศศิกาญจน  หมอกมีชัย
การบัญชี 544335010 บช.บ. 4 ป อ.ดวงเดือน  เภตรา
การตลาด 544348010 บธ.บ. 4 ป อ.เกรียงไกร  กันแกว
รัฐประศาสนศาสตร  หอง 1 544333010 รป.บ. 4 ป อ.จิตรลดา  ไชยะ
รัฐประศาสนศาสตร  หอง 2 544333020 รป.บ. 4 ป อ.จิตรลดา  ไชยะ
รัฐประศาสนศาสตร  หอง 3 544333030 รป.บ. 4 ป อ.ธรรมรัตน  สินธุเดช
นิติศาสตร หอง 1 544336010 น.บ. 4 ป อ.ชยธร  ไชยวิเศษ
นิติศาสตร หอง 2 544336020 น.บ. 4 ป อ.อภิรักษ  บูรรุงโรจน
คณิตศาสตร หอง 1 538140010 ค.บ. 5 ป อ.รัชนียา  ถิรเดโชชัย
คณิตศาสตร หอง 2 538140020 ค.บ. 5 ป อ.รัชนียา  ถิรเดโชชัย
ภาษาอังกฤษ  หอง 1 538102010 ค.บ. 5 ป อ.ศิริวงศ   เหลือสุข
ภาษาอังกฤษ  หอง 2 538102020 ค.บ. 5 ป อ.ศิริวงศ   เหลือสุข
ภาษาไทย หอง 1 538101010 ค.บ. 5 ป อ.หนึ่งฤทัย  มวงเย็น
ภาษาไทย หอง 2 538101020 ค.บ. 5 ป อ.หนึ่งฤทัย  มวงเย็น
วิทยาศาสตร  หอง 1 538192010 ค.บ. 5 ป อ.อณิสณี  แทนอาษา
วิทยาศาสตร  หอง 2 538192020 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ
การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 538186010 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี
การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 538186020 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี
คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 538144010 ค.บ. 5 ป อ.จักรพัฒน   ภูมิพันธ
คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 538144020 ค.บ. 5 ป อ.จักรพัฒน   ภูมิพันธ
ดนตรีศึกษา 538104010 ค.บ. 5 ป อ.ธนวัฒน  บุตรทองทิม
สังคมศึกษา หอง 1 538110010 ค.บ. 5 ป อ.ทิพสุดา  ปรีดาพันธ
สังคมศึกษา หอง 2 538110020 ค.บ. 5 ป อ.ธนัญชัย รสจันทร
พลศึกษาและการจัดการทางกีฬา หอง 1 538189010 ค.บ. 5 ป อ.อภิชาติ   ดีไมนอย
พลศึกษาและการจัดการทางกีฬา หอง 2 538189020 ค.บ. 5 ป อ.อภิชาติ   ดีไมนอย
วิทยาการคอมพิวเตอร 534242010 วท.บ. 4 ป อ. กลา  ภูมิพยัคฆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 534247010 วท.บ. 4 ป อ.วาทินี  ดวงออนนาม
วิทยาศาสตรทั่วไป 534297010 วท.บ. 4 ป อ.ยุทธพันธ  คําวัน
วิทยาศาสตรการกีฬา (การฝกและการจัดการกีฬา) 534289010 วท.บ. 4 ป อ. พนิดา  ชูเวช
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 534295010 วท.บ. 4 ป อ.จิตกรณ  เพชรภักดี
เคมี 534284010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.สุรชัย  อาจกลา
ภาษาจีน 534310010 ศศ.บ. 4 ป อ.เกศกนก  หาทรัพย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 534330010 ศศ.บ. 4 ป อ.มณีนุช  ฉวีวงศ
พัฒนาชุมชน 534307010 ศศ.บ. 4 ป อ.พิมพชนก  ไพรีพินาศ
นิเทศศาสตร (ประชาสัมพันธ) 534312010 ศศ.บ. 4 ป อ.เชษฐพัฒน  ตระการ
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 534347010 บธ.บ. 4 ป อ.สิทธิศักดิ์  เตียงงา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 534344010 บธ.บ. 4 ป อ.อุณดาทร  มูลเพ็ญ
การบัญชี 534335010 บช.บ. 4 ป อ.สุพร  แกวสะอาด
การตลาด 534322010 บธ.บ. 4 ป อ.เกรียงไกร  กันแกว
รัฐประศาสนศาสตร  หอง 1 534333010 รป.บ. 4 ป อ.ธรรมรัตน  สินธุเดช
รัฐประศาสนศาสตร  หอง 2 534333020 รป.บ. 4 ป อ.ธรรมรัตน  สินธุเดช
นิติศาสตร 534336010 น.บ. 4 ป อ.พิมลศักดิ์  นิลผาย
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คณิตศาสตร หอง 1 528140010 ค.บ. 5 ป อ.ศุภชัย  ราชอาจ
คณิตศาสตร หอง 2 528140020 ค.บ. 5 ป อ.ศุภชัย  ราชอาจ
ภาษาอังกฤษ  หอง 1 528102010 ค.บ. 5 ป ผศ.สนธยา  นอยวังคลัง
ภาษาอังกฤษ  หอง 2 528102020 ค.บ. 5 ป อ.อังชรินทร  เด็ดดวง
ภาษาไทย 528101010 ค.บ. 5 ป อ.หนึ่งฤทัย  มวงเย็น
วิทยาศาสตร  หอง 1 528192010 ค.บ. 5 ป อ.ลาวรรณ  โฮมแพน
วิทยาศาสตร  หอง 2 528192020 ค.บ. 5 ป อ.ลาวรรณ  โฮมแพน
การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 528186010 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี
การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 528186020 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี
คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 528144010 ค.บ. 5 ป อ. กลา  ภูมิพยัคฆ
คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 528144020 ค.บ. 5 ป อ.นิธิศ  วังโน
ดนตรีศึกษา 528104010 ค.บ. 5 ป อ. อํานาจ  ถามะพันธ
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20 การศึกษาปฐมวัย (ออกฝก 1/2556-2/2556) 521018601 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี

การศึกษาปฐมวัย หอง 1 531018601 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก

การศึกษาปฐมวัย หอง 2 531018602 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก

รัฐประศาสนศาสตร 533333010 รป.บ.4ป อ.ธรรมรัตน  สินธุเดช

นิติศาสตร 533336010 น.บ. 4 ป อ.สุริยา  ปญญจิตร

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวช.) 533344010 บธ.บ. 4 ป อ.ศศิกาญจน  หมอกมีชัย

การศึกษาปฐมวัย หอง 1 (ม.6) 541018601 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี

การศึกษาปฐมวัย หอง 2 (ปวช./ปวส.) 541018602 ค.บ. 5 ป อ.สุภิมล  บุญพอก

การศึกษาปฐมวัย หอง 3 (ปริญญาตรี) 541018603 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี

การบัญชี หอง 1 (ม.6/ปวช.) 543335010 บช.บ. 4 ป อ.อารยะรัตน  ชารีแสน

การบัญชี หอง 2 (ปวส.) 543335020 บช.บ. 4 ป อ.อารยะรัตน  ชารีแสน

คอมพิวเตอรธุรกิจ หอง 1 (ปวช.) 543443010 บธ.บ. 4 ป อ.วรรณษา  วังแสนแกว

คอมพิวเตอรธุรกิจ หอง 2 (ปวส.) 543443020 บธ.บ. 4 ป อ.กนิษฐา  บางภูภมร

รัฐประศาสนศาสตร 543333010 รป.บ.4ป อ.สุรพงษ  แสงเรณู

การตลาด 543348010 บธ.บ. 4 ป อ.วรรณษา  วังแสนแกว

รัฐประศาสนศาสตร 543333020 รป.บ.4 ป อ.ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 543247010 วท.บ. 4 ป อ.กลา  ภูมิพยัคฆ

การบัญชี (ม.6/ปวช.) 553335010 บช.บ. 4 ป อ.บุญชวง  ศรีธรราษฏร

การบัญชี  (ปวส.) 555335010 บช.บ. 4 ป อ.นิธินันท  ทองอุน

การบัญชี  (ปวส.) 555335020 บช.บ. 4 ป อ.นิธินันท  ทองอุน

การตลาด (ม.6/ปวช.) 553348010 บธ.บ. 4 ป อ.กิตติพงษ  ศศะนาวิน

การตลาด (ปวส.) 555348010 บธ.บ. 4 ป อ.เกรียงไกร  กันแกว

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6 /ปวช.) 553443010 บธ.บ. 4 ป อ.ศศิกาญจน  หมอกมีชัย

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) หอง 1 555443010 บธ.บ. 4 ป อ.อุณดาทร  มูลเพ็ญ

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) หอง 2 555443020 บธ.บ. 4 ป อ.วิมลวรรณ  วงศศิริ

รัฐประศาสนศาสตร 553333010 รป.บ.4 ป อ.จิตรลดา  ไชยยะ

นิติศาสตร 553336010 น.บ. 4 ป อ.พิมลศักดิ์  นิลผาย

รัฐศาสตร 553350010 ร.บ. 4 ป อ.สุรพงษ  แสงเรณู

สาธารณสุขศาสตร 553299010 วท.บ. 4 ป อ.เพชรรัตน  ศิริสุวรรณ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) 555295010 วท.บ. 4 ป อ.สิทธเดช  หมอกมีชัย
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การบัญชี (ม.6/ปวช.) 563335010 บช.บ. 4 ป อ.สุพร  แกวสะอาด

การบัญชี  (ปวส.) 565335010 บช.บ. 4 ป อ.สุพร  แกวสะอาด

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6 /ปวช.) 563443010 บธ.บ. 4 ป อ.วิมลวรรณ  วงศศิริ

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) 565443010 บธ.บ. 4 ป อ.ดร.อารมย  เอ่ียมประเสริฐ

การจัดการ (ปวส.เทียบเขาบริหาร) 565354010 บธ.บ. 4 ป อ.ดร.จุรีวัลย  ภักดีวุฒิ

การจัดการ (ปวส.เทียบเขาอ่ืนๆ) 565354020 บธ.บ. 4 ป ผศ.ดร.ศรีสุนันท  ประเสริฐสังข

นิติศาสตร 563336010 น.บ. 4 ป อ.สุพัฒนา  ศรีบุตรดี

รัฐศาสตร 563350010 ร.บ. 4 ป อ.ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ
 

25


	รหัสหมู่เรียน56
	รหัสหมู่เรียน นศ.กศ.ปช.



