
2หน้าที่ 1 /

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยระบุวิชาและหมู่

ศูนย์ : สวนสุนันทา

ชื่อ-สกุลอาจารย์ : 043120 - ดร. ฟาริดา วิรุฬหผล

ชื่อวิชา : VCD2303 การออกแบบสิ่งพิมพ์ : 3(2-2-5)

กลุ่มเรียน : 001

ภาคการศึกษาที่ : 2

สาขาวิชา :

วันเวลาเรียน : พฤหัสบดี 13:00-17:00

ปีการศึกษา : 2564

หมู่ นศ. : จน.นศ. : 41 คน ห้องเรียน : 58/58M03

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา กู้ / ทุน หมายเหตุสถานะการชำระเงิน

1 60126606024 นางสาว กชกร   ลิ้มเจริญ ปกติยังไม่ได้ชำระ

2 63126606002 นาย จุติพร   อรอรรถ ใช่ ปกติชำระแล้ว

3 63126606003 นางสาว ชนกนันท์   ชัยชวน ใช่ ปกติชำระแล้ว

4 63126606007 นาย ธีรภัทร   ธิขันติ ปกติยังไม่ได้ชำระ

5 63126606009 นางสาว กัลยาณี   สมแก้ว ปกติยังไม่ได้ชำระ

6 63126606010 นางสาว สุดารัตน์   นาไพรวรรณ ปกติยังไม่ได้ชำระ

7 63126606011 นางสาว ชัญญา   โพธิ์สว่าง ปกติยังไม่ได้ชำระ

8 63126606012 นางสาว จริญา   สุนทรเกตุ ปกติยังไม่ได้ชำระ

9 63126606014 นาย ธีรพัฒน์   ธุระยศ ปกติยังไม่ได้ชำระ

10 63126606015 นางสาว ขวัญจิรา   เตปินตา ปกติยังไม่ได้ชำระ

11 63126606016 นาย สิรวิชญ์   สังขะชาติ ปกติยังไม่ได้ชำระ

12 63126606018 นาย เอกอนันต์   ดาวมณี ปกติยังไม่ได้ชำระ

13 63126606021 นางสาว พรนภัส   คลศิลป์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

14 63126606024 นางสาว นัชชา   นุชเจริญ ปกติยังไม่ได้ชำระ

15 63126606025 นางสาว ธนัญญา   คำวิชิต ปกติยังไม่ได้ชำระ

16 63126606028 นาย ณัฐพล   แสนสุริวงค์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

17 63126606029 นางสาว จุฑามาศ   แซ่ล้อ ปกติยังไม่ได้ชำระ

18 63126606031 นาย สิงห์เดช   เก่งสิงห์ดง ปกติยังไม่ได้ชำระ

19 63126606033 นางสาว กรกมล   รัตนะชัย ใช่ ปกติชำระแล้ว

20 63126606035 นางสาวจินต์อาภา  ปัญญาไว ปกติยังไม่ได้ชำระ

21 63126606037 นาย ณัฐนันท์   ศิริสวัสดิ์พิพัฒน ปกติยังไม่ได้ชำระ

22 63126606038 นางสาว บุญพิทักษ์   เอี่ยมนาค ปกติยังไม่ได้ชำระ

23 63126606039 นางสาว ศิรินาฏ   สุทธิ ปกติยังไม่ได้ชำระ

24 63126606040 นางสาว นลินทิพย์   มุ่งจ่าง ปกติยังไม่ได้ชำระ

25 63126606042 นางสาว อรพิน   ทรงจันทร์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

26 63126606043 นางสาว จันทร์ธิดา   เหงี่ยมวิจาวัฒ ปกติยังไม่ได้ชำระ

27 63126606044 นาย กิติศักดิ์   นาคเกิด ใช่ ปกติชำระแล้ว

28 63126606045 นางสาว ธีรวีร์   สุขชัยพงษ์สิน ปกติยังไม่ได้ชำระ

29 63126606047 นางสาว ศศิมาภรณ์   ตระกูลทอง ใช่ ปกติชำระแล้ว

30 63126606067 นาย ธรรมชาติ   น้ำขาว ปกติยังไม่ได้ชำระ



2หน้าที่ 2 /

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยระบุวิชาและหมู่

ศูนย์ : สวนสุนันทา

ชื่อ-สกุลอาจารย์ : 043120 - ดร. ฟาริดา วิรุฬหผล

ชื่อวิชา : VCD2303 การออกแบบสิ่งพิมพ์ : 3(2-2-5)

กลุ่มเรียน : 001

ภาคการศึกษาที่ : 2

สาขาวิชา :

วันเวลาเรียน : พฤหัสบดี 13:00-17:00

ปีการศึกษา : 2564

หมู่ นศ. : จน.นศ. : 41 คน ห้องเรียน : 58/58M03

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา กู้ / ทุน หมายเหตุสถานะการชำระเงิน

31 63126606068 นางสาว นภัสกร   เถียรอ่ำ ปกติยังไม่ได้ชำระ

32 63126606073 นาย ณภัทร   อึ้งใช้ ปกติยังไม่ได้ชำระ

33 63126606079 นางสาว รัฐปวีร์   บุญธรรม ใช่ ปกติชำระแล้ว

34 63126606081 นางสาว รุ่งนภา   ดิฐศุภมาศ ปกติยังไม่ได้ชำระ

35 63126606085 นางสาว ชุติกาญจน์   ชัยพัฒน์ชวกุล ปกติยังไม่ได้ชำระ

36 63126606086 นางสาว ธันย์ชนก   ภู่ไพบูลย์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

37 63126606089 นางสาว รินนรี   ชาวเชียงยืน ใช่ ปกติชำระแล้ว

38 63126606090 นาย ปรวีร์   วงศ์มั่น ปกติยังไม่ได้ชำระ

39 63126606091 นางสาว ดวงนภา   แสงขาว ปกติยังไม่ได้ชำระ

40 63126606092 นางสาวกัษมา   เจริญสุข ปกติยังไม่ได้ชำระ

41 63126606093 นายคณินณัฐ   สายบัว ปกติยังไม่ได้ชำระ
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