
ผู้สอน ผศ.พนัธ์ทิพย ์ นุชงอน    ศร.4  ห้อง 801

ล ำดบั รหัสนิสิต ช่ือ สกลุ คณะ ชมรมกฬีำ

1 5610600847 นายคณินท์ ดีตลอด ศษ. แฮนดบ์อล
2 5711400070 น.ส.สินิทธา ทองวนัดี เทคนิคสตัวแพทย์ คาราเต-้โด
3 5210600599 นายพีระพงษ์ วงเวียน ศษ. คาราเต-้โด
4 5710800481 ณฐัธนนท์ ทบัเจริญ สค เทควนัโด
5 5710800465 เชษฐรพี ต่างใจ สค เทควนัโด
6 5610600081 นายธนโชค มาลยัเปีย ศษ. บาสฯ
7 5711500091 น.ส.นิศาชล เพช็ราการ ส่ิงแวดลอ้ม บาสฯ
8 5410600908 นายสิขเรศ กิจส าเร็จ ศษ. เทเบิลเทนนิส
9 5710800538 น.ส.อรพรรณ น ้าจนัทร์ สค วอลเลยฯ์

10 5711300393 น.ส.วิภาวรรณ ยอดยิง่ บธ. วอลเลยฯ์
11 5610600952 น.ส.ศศิธร พิมพา ศษ. วอลเลยฯ์
12 5510600331 น.ส.ชนาทิพย์ เกษเพช็ร ศษ. ฮอกก้ี
13 5610600537 น.ส.มนสันนัท์ สุนทรวิเศษ ศษ. ฮอกก้ี

วชิำ ภำษำองักฤษ 1  หมู่  1



ผู้สอน อาจารยน์ ้าทิพย ์ อนนัตศ์ุภมงคล ศร. 4 ห้อง 802

ล ำดบั รหัสนิสิต ช่ือ สกลุ คณะ ชมรมกฬีำ

1 5710800520 นายอภิศกัด์ิ วงษจ์  าปา สค วอลเลยฯ์
2 5710600831 นายปิยพทัธ์ รักษาทรัพย์ ศษ. วอลเลยฯ์
3 5610600987 นายเอกชยั ทอร์สตดั ศษ. วอลเลยฯ์
4 5610600693 นายอรรถพล แกว้บริสุทธ์ิ ศษ. วอลเลยฯ์
5 5610600936 นายวฒันชยั ปานขนุรักษ์ ศษ. วอลเลยฯ์
6 5711300377 น.ส.นิศากร สิมประเสริฐ บธ. วอลเลยฯ์
7 5710200077 นายกิตติธชั จิตวิบูลย์ ประมง ฟตุซอล
8 5610600863 นายณพล ผลพานิช ศษ. ทางน ้า
9 5610600982 น.ส.วิศินี ปักธงไธย ศษ. ฟตุบอล

10 5510600608 นายอนิวรรต นิเวศน์วงษก์ุล ศษ. ฟตุบอล
11 5610600707 นายอานนท์ ประคองสุข ศษ. ยโูดฯ
12 5711400142 น.ส.จิรวรรณ ลีจอ้ย ทสพ เรือพาย
13 5711300385 น.ส.อริสา ศรีระษา บธ. ทางน ้า
14 5711300491 นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ บธ. หมากกระดาน

วชิำ ภำษำองักฤษ 1  หมู่  2



ผู้สอน ผศ.บุญทอง  อิทธิปัญญา ศร. 4 ห้อง 803
ล ำดับ รหัสนิสิต ช่ือ สกลุ คณะ ชมรมกฬีำ

1 5210600670 นายวชัรพล ทบัลงั ฟตุบอล
2 5210600483 นายตรีรัตน์ แตะยา ศษ มวย
3 5510600012 นายคมกฤษ เมืองทอง ศษ บาสฯ
4 5510600110 นายประพนัธ์ เอ้ือประเสริฐ ศษ มวย
5 5610600103 นนทธ์วชั ยาปะละ ศษ กรีฑา
6 5610600472 น.ส.ปวีณวชัร์ ผาติเมธีวชัร์ ศษ. เทควนัโด
7 5610600391 นายตรีเพชร ใจหาญ ศษ. บาสฯ
8 5610600111 น.ส.ปริญญา ดิเรกโภค ศษ. บาสฯ
9 5610600758 นายวรภทัร ลิมปิโชติกลุ ศษ บาสฯ

10 5611100872 นายพิพฒัน์ วงษศิ์ริ มน บาสฯ
11 5610800633 นายพีรพล คุณประเสริฐ สค เทเบิลเทนนิส
12 5610400830 น.ส.จารุฬธร รัตนวฒันา วท. ทางน ้า
13 5611300561 นายพฒันิศ ชมภูแสง บธ ทางน ้า
14 5610600782 นายพงศเ์ทพ รักสนิท ศษ ฮอกก้ี
15 5610600618 นายสถาพร พาขนุทด ศษ ฮอกก้ี
16 5610600367 นายชชัวธุ พจน์สมพงษ์ ศษ ยงิธนู
17 5610300274 นายนนัทณัฐ เข่ือนมือง วน ยงิธนู
18 5610600260 นายกริช ก่อสกลุ ศษ ฟตุบอล
19 5610600669 นายอนุภทัร ลาพินี ศษ ฟตุบอล
20 5610600774 นายจกัรี ขนัตยาภรณ์ ศษ เปตอง
21 5610600502 พงศพคั เอมบ ารุง ศษ ยงิปืน
22 5611101194 ปรัชญา อุทยัรัศมี มน ยงิปืน
23 5710502529 นายศิวกร สุตีรณะ วศ. ทางน ้า

วชิำ ภำษำองักฤษ 2  หมู่  1



ผู้สอน อาจารยธ์าริณี  บุญยนื ศร. 4 ห้อง 804

ล ำดบั รหัสนิสิต ช่ือ สกลุ คณะ ชมรมกฬีำ

1 5610600715 นายอานุภทัร แยม้ศิริ ศษ แบดฯ
2 5610600910 นายวรชาติ เกิดศรีพนัธ์ุ ศษ แบดฯ
3 5610600979 นายศกัด์ิศรัณย์ อ  าพนัพร ศษ แบดฯ
4 5710500402 ณฐัพล จนัทรวิมล วศ ดาบสากล
5 5710800678 นายมงคลสุบรรณ ค าปัน สค บาสฯ
6 5711500597 นายอษฎาวฒิุ ดารารุ่ง ส่ิงแวดลอ้ม บาสฯ
7 5711300342 น.ส.ประภาพรรณ อ่อนดาบ บธ วอลเลยฯ์
8 5710550566 นายเดชณรงค์ อินทร์สุทธ์ิ วศ ฟตุซอล
9 5710601055 นายธนพล มณีโชติ ศษ ฟตุซอล

10 5711300383 น.ส.อริสา ศรีระษา บธ ทางน ้า
11 5711000600 น.ส.ชนกนนัท์ เจริญพร อก ทางน ้า
12 5710600547 น.ส.ปนดัดา กรุมรัมย์ ศษ ฮอกก้ี
13 5710601063 น.ส.ศุภกานต์ อยูน่าน ศษ ฮอกก้ี
14 5710600555 น.ส.สุปรียา เช้ือน่วม ศษ ฮอกก้ี
15 5711101081 น.ส.สโรชา โทลสกุล ศษ ฮอกก้ี
16 5710600563 น.ส.องคน์าฎ พิเรศรัมย์ ศษ ฮอกก้ี
17 5710502481 น.ส.จิดาภา สวา่งพาณิชย์ วศ ยงิธนู
18 5611100881 นายเมธสั เอ่ียมผาสุข มน. ฮอกก้ี
19 5710400637 น.ส.สุดารัตน์ ประทีป ณ กลาง วท. ซอฟทบ์อล
20 5711300482 นายณภทัร วงศร์จิต บธ แบดฯ

วชิำ ภำษำองักฤษ 2  หมู่ 2



ผู้สอน อาจารยช์าริติ  ขวญัเมือง ศร. 4 ห้อง  805
ล ำดบั รหัสนิสิต ช่ือ สกุล คณะ ชมรมกีฬำ

1 5310602151 นายนฤดล นิวาสกุล ศษ ทางน ้า
2 5310602119 นายทศพล สุขผล ศษ รักบ้ีฯ
3 5410600268 นายเลิศวิริยะ ศรีภูมิวงศ์ ศษ ทางน ้า
4 5411101123 น.ส.ภทัราลกัษณ์ ภูมิสถาน มน เรือพาย
5 5420601079 นายพิษณุ ค าหงษส์า ศษ.พฒันศาสตร์ เรือพาย
6 5420600200 น.ส.ประไพพร แกว้วิจิตร ศษ.พฒันศาสตร์ เรือพาย
7 5420600099 นายชุติพงษ์ ค  าเหมือน ศษ.พฒันศาสตร์ เรือพาย
8 5410600398 นายทองนาค ค าทอง ศษ มวย
9 5510800470 นายพีระเทพ ศิลาอ่อน สค เทควนัโด

10 5511300209 นายก าพล แกว้ท่าโพธ์ิ บธ บาสฯ
11 5510600756 นายนนชภทัร นวลเขียน ศษ ฟตุซอล
12 5520600040 นายจตุรพล ก าป่ัน ศษพ. ฟตุซอล
13 5520600333 นายอภิสิทธ์ิ ชวนอยู่ ศษพ. ฟตุซอล
14 5510600292 น.ส.กนัยารัตน์ กาฬภกัดี ศษ ฟตุซอล
15 5510600543 นายวชิรพงษ์ นพรัตน์ธนาการ ศษ ฮอกก้ี
16 5510600322 น.ส.จงจิตต์ บุญมี ศษ ฮอกก้ี
17 5510600403 นายธนศกัด์ิ หนูเยาว์ ศษ ฟตุบอล
18 5510600446 น.ส.ปวริศา จนัสา ศษ ฟตุบอล
19 5521700951 นายอวิรุทร์ อ่อนฤทธ์ิ วท.การกีฬา เรือพาย
20 5510600136 น.ส.ผกามาส พิลึก ศษ มวย
21 5610600685 นายอรรถฎากร เทียนสวา่งชยั ศษ แฮนดบ์อล
22 5610600871 นายธีรวตั ผ่องใส ศษ คาราเต-้โด
23 5610600667 นายอภิสิทธ์ิ ฉ ่าศรี ศษ กรีฑา
24 5610600341 นายเจษฎากร ขนัทอง ศษ แบดฯ
25 5610600316 น.ส.จุฑาทิพย์ กล่อมพงษ์ ศษ เทนนิส
26 5610600324 จุฑามาศ กิมเซียะ ศษ ดาบสากล
27 5610600600 น.ส.ศศิภา เถาแตง ศษ เทควนัโด
28 5611000070 น.ส.กรพรรณ พทุธิมาโน อก เทควนัโด
29 5610600308 น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ ศษ ตะกร้อ
30 5610600278 น.ส.ขนิษฐา อนัจะนะ ศษ ตะกร้อ
31 5610600570 น.ส.วินดัดา บุญโคกสี ศษ ตะกร้อ
32 5610600464 น.ส.นุสบา กลางพิมาย ศษ ตะกร้อ
33 5610600413 น.ส.ทิพวรรณ เทียมหลา ศษ บาสฯ
34 5610600880 น.ส.ป่ินทอง พิริยธาดาวงศ์ ศษ ฟตุบอล
35 5610600634 น.ส.สวรรยา คงรักษ์ ศษ ฟตุบอล

วชิำ ภำษำอังกฤษ 3  หมู่ 1



ผู้สอน อาจารยพิ์วฒัน์  หิตกร ศร. 4 ห้อง 806
ล ำดบั รหัสนิสิต ช่ือ สกุล คณะ ชมรมกีฬำ

1 5610500141 นายพสักร อปริมาณ วศ บาสฯ
2 5610601223 นายอธิปัตย์ คงเพช็รศกัด์ิ ศษ บาสฯ
3 5610600499 นายพงศธี์ร์ช กุนกากร ศษ เทเบิลเทนนิส
4 5610600286 นายจกัรพงษ์ คงเปีย ศษ วอลเลยฯ์
5 5610600294 นายจิรวฒัน์ เผือกเพช็ร ศษ วอลเลยฯ์
6 5610600558 นายวฒิุพงศ์ โชติการ ศษ วอลเลยฯ์
7 5611300588 นายศุภกร จิตตุกุล บธ วอลเลยฯ์
8 5610600511 น.ส.พจนีย์ กนัยามา ศษ ฟตุซอล
9 5610600332 น.ส.จุฑามาศ แตงขาว ศษ ฟตุซอล

10 5620600068 นายชวลิต บุญภกัดี ศษพ. ฟตุซอล
11 5610800391 น.ส.พนูพร สุดใจ สค ทางน ้า
12 5610600642 น.ส.สิริวฒิุพร นยัสวสัด์ิ ศษ ทางน ้า
13 5611300618 น.ส.นภาพร โพธ์ิน่ิม บธ ทางน ้า
14 5611400019 นายสิรวิชญ์ ผณินทรารักษ์ ทสพ ทางน ้า
15 5611001246 น.ส.วทานิย นิลกลดั อก ทางน ้า
16 5610200032 น.ส.สุวนนัท์ วิมลรัชตม์โนรม ประมง ทางน ้า
17 5610201381 น.ส.กชกร เกิดแกว้ ประมง ทางน ้า
18 5610500130 นายอธิรธร ฤกษส์ภพร วศ ทางน ้า
19 5611100899 น.ส.วริษา หวงัวงศเ์จริญ มน ทางน ้า
20 5610600421 นายธนพล พรหมศรีสุข ศษ ฮอกก้ี
21 5610600651 นายอดิศวร สุภาวงษ์ ศษ ฮอกก้ี
22 5611300197 น.ส.กณัยาวีร์ มณีสมบติักุล บธ ยงิธนู
23 5611300600 นายกรพล ศรีวรขาน บธ ยงิธนู
24 5610600626 นายสรศกัด์ิ นนัทพนัธ์ ศษ. ฟตุบอล
25 5610600022 นายกษิดิศ หนูจนัทร์ ศษ. ฟตุบอล
26 5610600855 นายคุณานนท์ มีสุวรรณ ศษ. ฟตุบอล
27 5610600791 นายสุทธิพงษ์ ดวงกาญจน ศษ. ฟตุบอล
28 5610600529 นายพสธร นาสมยนต์ ศษ. ฟตุบอล
29 5610600456 น.ส.นนัทชัพร วีระเสถียร ศษ เปตอง
30 5610600383 น.ส.ณฐัสรวงกร คงจุฬากูล ศษ ซอฟทบ์อล
31 5610500125 ณฐัวดี ไชยมงคล วศ ยงิปืน
32 5610300258 น.ส.จินตภา วิจิตรจัน่ วน เรือพาย
33 5620550338 นายอานนท์ ภูหนองโอง วศ.เคร่ืองกล เรือพาย
34 5611000096 น.ส.ปาณิศา วิจิตรจัน่ อก เรือพาย
35 5210600963 นายศรณย์ พฑัฒนะ ศษ ฟตุบอล

วชิำ ภำษำอังกฤษ 3  หมุ่ 2



ผู้สอน อาจารยพ์งศธร  พฤกษะศรี ศร. 4 ห้อง 807
ล ำดบั รหัสนิสิต ช่ือ สกุล คณะ ชมรมกีฬำ

1 5210600840 นายธนสาร หนูคลา้ย ศษ ฟตุบอล
2 5310102299 นายวรพล สุวรรณวรบุญ เกษตร แฮนดบ์อล
3 5310102256 นายกานตพิ์ศุทธ์ิ ปรัชญานาวิน เกษตร แฮนดบ์อล
4 5310602356 นายเสถียร ใจปล้ืมบุญ ศษ. เทควนัโด
5 5310602291 นายศตวรรษ เนตรทิพย์ ศษ ฟตุบอล
6 5410600827 นายโกวิท นามมณฑา ศษ. แฮนดบ์อล
7 5410600801 นายพลาธิป พิรามรักษ์ ศษ. แฮนดบ์อล
8 5410100051 นายณฏัฐ์ ค  าทอง เกษตร แฮนดบ์อล
9 5411400040 นางสาวพิมพิพฒัน์ ไชยวิเศษ เทคนิค. แฮนดบ์อล

10 5410600584 น.ส.วรพรรณ นวลศรี ศษ. กรีฑา
11 5410200047 ปัญญาวฒิุ ดงักลาง ปม ดาบสากล
12 5410300858 พงษพิ์พฒั อ่อนธรรม วน ดาบสากล
13 5411000298 กญัจน์ กระจกเหล่ียม อก ดาบสากล
14 5410800711 น.ส.ธนัยช์นก จีรังสุวรรณ สค เทควนัโด
15 5410600916 น.ส.สุนทรีย์ สุขเกษม ศษ. วอลเลยฯ์
16 5410600614 นายวฒันา จงัธนสมบติั ศษ. ฟตุซอล
17 5410600444 น.ส.เบญจพร ค าอาจ ศษ ฟตุบอล
18 5420600102 น.ส.ณฐักานต์ ชูสุวรรณ ศษ.พฒันาศาสตร์ เรือพาย
19 5420600196 น.ส.นิศาสรัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์ ศษ.พฒันาศาสตร์ เรือพาย
20 5420600315 น.ส.วงเดือน สวาทพร ศษ.พฒันาศาสตร์ เรือพาย
21 5410600631 นายสิทธิชยั ผิวเหลือง ศษ มวย
22 5410600932 นายอิงครัตน์ อภิสุข ศษ แบดฯ
23 5411200059 นายคุณากร ทตัติณาพานิช สป โบวล่ิ์ง
24 5510600667 สุธณี แสงชมภู ศษ. กรีฑา
25 5510600373 ดวงกมล เพช็รใสดี ศษ. กรีฑา
26 5410600606 นายวริทธ์ิธร ทองสุข ศษ ดาบไทย
27 5410600886 น.ส.ลลิตา บวัขาว ศษ ยโูด
28 5410600436 น.ส.บุณยาพร เอกกุล ศษ ดาบไทย
29 5510600187 นายสราวธุ ศิลาราช ศษ. ฟตุบอล
30 5510600128 น.ส.ปรียาณฐั จนัทรวฒัน์ ศษ. ซอฟทบ์อล
31 48062368 นายปรีชา ทองนิล ศษ ฟตุบอล
32 5510601116 นายเอกราช ทาสี ศษ. ซอฟทบ์อล
33 5510600039 นายจารุภูมิ กุลทอง ศษ. ซอฟทบ์อล
34 5510601043 นายวรพล เวียงแกว้ ศษ. ซอฟทบ์อล
35 5510601108 นายอฐัพล ฟุ่ มเฟือย ศษ. ซอฟทบ์อล
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ผู้สอน  อาจารยว์รรณศิริ  ธรรมานุรักษ์ ศร. 4 ห้อง 701
ล ำดบั รหัสนิสิต ช่ือ สกุล คณะ ชมรมกีฬำ

1 5511100901 นายศุภ งามพึงพิศ มน คาราเต-้โด
2 5511304683 น.ส.สุวนนัท์ ฉตัรเกษมสกุล บธ คาราเต-้โด
3 5511100927 นายศิวกร พลายละมูล มน คาราเต-้โด
4 5511100897 น.ส.ปวีณา รักษาชาติ มน คาราเต-้โด
5 5510600217 อรพรรณ ออ้มนอก ศษ. ดาบสากล
6 5510100028 น.ส.กฤติยาภรณ์ นนกระโทก กษ เทควนัโด
7 5510600519 น.ส.ภูริชญา ภิรมยธ์นารักษ์ ศษ. เทควนัโด
8 5510600357 นายณฐักิตต์ิ แสนทวีสุข ศษ. ตะกร้อ
9 5510600527 นายยศพร รักติประกร ศษ. ตะกร้อ

10 5510600314 น.ส.ขวญัภิรมย์ สีออน ศษ. ตะกร้อ
11 5510600471 นายพงศธร พรมมา ศษ. บาสฯ
12 5510600748 นายต่อพงศ์ มธัยมานนัท์ ศษ. บาสฯ
13 5510600594 น.ส.สุภาพร ศรีเพญ็ ศษ. วอลเลยฯ์
14 5510600284 น.ส.กนกวรรณ แสงอรุณ ศษ. วอลเลยฯ์
15 5510600837 นายธวชัชยั จ าปาบุญ ศษ. วอลเลยฯ์
16 5510600086 นายศรเทพ กุลวงค์ ศษ. วอลเลยฯ์
17 5510600047 นายชยัวฒัน์ ผ่องสังข์ ศษ. วอลเลยฯ์
18 5510600713 นายจิรายุ ตุง้ติก ศษ. ฟตุซอล
19 5510600772 นายนิติสิทธ์ิ ประพนัธ์วงศ์ ศษ. ฟตุซอล
20 5510600691 นายกณัตภาคิน หลวงพนงั ศษ. ฟตุซอล
21 5510600802 นายศกัติพนัธุ์ เหรียญทอง ศษ. ฟตุซอล
22 5510102519 นายวชิรศกัด์ิ ไพโรจน์ กษ ฟตุซอล
23 5510600561 นายภาสกร พนัธุ์ศรีวรพงษ์ ศษ. ทางน ้า
24 5510600853 น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ ศษ. ฮอกก้ี
25 5510600632 น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง ศษ. ฮอกก้ี
26 5510600659 น.ส.สมชัฌา ขนัธวฒิุ ศษ. ฮอกก้ี
27 5510600438 น.ส.นฤมล ศรีจนัทร์มาก ศษ. ฮอกก้ี
28 5510600641 น.ส.พิมพศิ์ริ ศิริขอนแก่น ศษ. ฮอกก้ี
29 5510600535 นายวชิรณรงค์ ตินราศรี ศษ. ยงิธนู
30 5510600781 นายพงศธร วิจบ ศษ. ฟตุบอล
31 5410802519 น.ส.ปุณฑริกา สหสัสพล สค. ลีลาศ
32 5410600827 นายโกวิท นามมณฑา ศษ. แฮนดบ์อล
33 น.ส.ธนาปรางค์ เสถียร บธ โบวล่ิ์ง
34 5510800534 นายขจรภพ พงศพิ์ริยาภรณ์ สค. รักบ้ีฯ
35 5510600829 นางสาวอมรรัตน์ อุปรี ศษ. ยงิปืน
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