
2หน้าที่ 1 /

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยระบุวิชาและหมู่

ศูนย์ : สวนสุนันทา

ชื่อ-สกุลอาจารย์ : 043120 - ดร. ฟาริดา วิรุฬหผล

ชื่อวิชา : VCD3501 มัลติมีเดีย : 3(2-2-5)

กลุ่มเรียน : 001

ภาคการศึกษาที่ : 2

สาขาวิชา :

วันเวลาเรียน : จันทร์ 13:00-17:00

ปีการศึกษา : 2564

หมู่ นศ. : จน.นศ. : 32 คน ห้องเรียน : 58/58M03

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา กู้ / ทุน หมายเหตุสถานะการชำระเงิน

1 62126606001 นาย สิทธิโชค   แก้วบวร ปกติยังไม่ได้ชำระ

2 62126606002 นาย ณัฐภัทร   ตรังตุลาคาร ใช่ ปกติชำระแล้ว

3 62126606003 นางสาว เกษญาภรณ์   เชื้อโฮม ปกติยังไม่ได้ชำระ

4 62126606004 นางสาว จิราภรณ์   พ่วงน้อย ปกติยังไม่ได้ชำระ

5 62126606009 นางสาว รินรดา   จันทะมาตย์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

6 62126606010 นาย ภูริณัฐ   ด้วงหวัง ปกติยังไม่ได้ชำระ

7 62126606011 นาย ทักษ์ดนัย   แสงอ่อน ปกติยังไม่ได้ชำระ

8 62126606012 นางสาว วราลักษณ์   นิยมวงษ์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

9 62126606013 นางสาว รัศมี   ทรัพย์พิเชฐพงศ์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

10 62126606014 นางสาว จุฬาลักษณ์   นาคะดำรงวรรณ ปกติยังไม่ได้ชำระ

11 62126606015 นาย วรเมธ   พาโท ปกติยังไม่ได้ชำระ

12 62126606016 นาย นพรุจ   คติธิติมา ปกติยังไม่ได้ชำระ

13 62126606017 นางสาว วริศรา   ธำรงกิจเจริญกุล ปกติยังไม่ได้ชำระ

14 62126606018 นางสาว ทิพยวัลย์   มรกต ปกติยังไม่ได้ชำระ

15 62126606019 นางสาว รดา   อภัยราช ปกติยังไม่ได้ชำระ

16 62126606020 นางสาว ณเฌอมาลย์   โพธิ์แก้ว ปกติชำระแล้ว

17 62126606021 นายณัฐพงษ์   ฉิมท้วม ปกติยังไม่ได้ชำระ

18 62126606024 นางสาวอาภรณ์รัตน์   ครองเคหัง ปกติยังไม่ได้ชำระ

19 62126606025 นาย รหัส   แก้วสกุณี ใช่ ปกติชำระแล้ว

20 62126606026 นางสาว วนิดา   ศรีมงคล ใช่ ปกติชำระแล้ว

21 62126606027 นางสาว ธัญญ์ฐิตา   ภัคธนานันทพัฒน์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

22 62126606028 นาย จิรสิน   คล้ายสอน ปกติยังไม่ได้ชำระ

23 62126606029 นางสาว ธนกาญจน์   ธนาวิวัฒน์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

24 62126606031 นาย ภูวดล   โพธิรักษ์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

25 62126606033 นางสาว ชนาพร   แซ่โค้ว ปกติยังไม่ได้ชำระ

26 62126606034 นางสาว ธนภรณ์   ณ บางช้าง ปกติยังไม่ได้ชำระ

27 62126606035 นางสาว กัญญารัตน์   พุทธโกษา ปกติยังไม่ได้ชำระ

28 62126606037 นาย อภิวิชญ์   ตุ้ยเต็มวงค์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

29 62126606040 นายภูวเนตร   ปุริสา ปกติยังไม่ได้ชำระ

30 62126606043 นางสาว ทิมทอง   ม่วงแสง ปกติยังไม่ได้ชำระ



2หน้าที่ 2 /

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยระบุวิชาและหมู่

ศูนย์ : สวนสุนันทา

ชื่อ-สกุลอาจารย์ : 043120 - ดร. ฟาริดา วิรุฬหผล

ชื่อวิชา : VCD3501 มัลติมีเดีย : 3(2-2-5)

กลุ่มเรียน : 001

ภาคการศึกษาที่ : 2

สาขาวิชา :

วันเวลาเรียน : จันทร์ 13:00-17:00

ปีการศึกษา : 2564

หมู่ นศ. : จน.นศ. : 32 คน ห้องเรียน : 58/58M03

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา กู้ / ทุน หมายเหตุสถานะการชำระเงิน

31 62126606054 นางสาว ธนพร   บัวผึ่ง ปกติยังไม่ได้ชำระ

32 62126606067 นาย พุฒินาท   วิสันโท ปกติยังไม่ได้ชำระ
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