
2หน้าที่ 1 /

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยระบุวิชาและหมู่

ศูนย์ : สวนสุนันทา

ชื่อ-สกุลอาจารย์ : 043120 - ดร. ฟาริดา วิรุฬหผล

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

กลุ่มเรียน : 002

ภาคการศึกษาที่ : 2

สาขาวิชา :

วันเวลาเรียน : พฤหัสบดี 08:00-12:00

ปีการศึกษา : 2564

หมู่ นศ. : จน.นศ. : 31 คน ห้องเรียน : 58/58M03

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา กู้ / ทุน หมายเหตุสถานะการชำระเงิน

1 63126606004 นายศุภฤกษ์   พลายละมูล ปกติยังไม่ได้ชำระ

2 63126606005 นางสาว พรรณศิมา   พุ่มคง ปกติยังไม่ได้ชำระ

3 63126606006 นางสาว พิทยารัตน์   การะภักดี ปกติยังไม่ได้ชำระ

4 63126606008 นางสาว ปิยธิดา   เงาภู่ทอง ใช่ ปกติชำระแล้ว

5 63126606013 นาย ศุภกร   นาทวีทรัพย์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

6 63126606017 นางสาว สุมนัสสา   หนูขาว ปกติชำระแล้ว

7 63126606019 นางสาวอัจฉริยา   สุธาอรรถ ปกติยังไม่ได้ชำระ

8 63126606020 นางสาว รักษิณา   บุญก่อเกื้อ ปกติยังไม่ได้ชำระ

9 63126606026 นางสาว ชลธิชา   เผือกสวัสดิ์ ใช่ ปกติชำระแล้ว

10 63126606041 นาย นพณัฐ   ตู้นิ่ม ปกติยังไม่ได้ชำระ

11 63126606049 นางสาว จิตตวดี   ธุถาวร ปกติยังไม่ได้ชำระ

12 63126606050 นางสาว สริลทิพย์   พานทอง ปกติยังไม่ได้ชำระ

13 63126606051 นาย ธีรภัทร์   แสงแสน ปกติยังไม่ได้ชำระ

14 63126606052 นางสาววิลาสินี   สิงห์เดช ปกติยังไม่ได้ชำระ

15 63126606054 นางสาว สุกัญญา   ธรรมวิเศษ ปกติยังไม่ได้ชำระ

16 63126606055 นางสาววณิชชา   มงคลสาร ปกติยังไม่ได้ชำระ

17 63126606056 นางสาว บุษกร   กิ้มถ้อง ปกติยังไม่ได้ชำระ

18 63126606057 นางสาว จิณภัค   นามบุญเรือง ปกติยังไม่ได้ชำระ

19 63126606058 นางสาว พิมพ์มาดา   อัชรางกูร ปกติยังไม่ได้ชำระ

20 63126606059 นางสาว ณัฏฐา   มาตรีนนท์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

21 63126606061 นางสาว ณัฐริกา   ศรีพรมมา ใช่ ปกติชำระแล้ว

22 63126606062 นางสาว กนกนุช   สอิ้งทอง ใช่ ปกติชำระแล้ว

23 63126606063 นาย พีรวิชญ์   คำปาเชื้อ ปกติยังไม่ได้ชำระ

24 63126606064 นาย กันทรากร   คำจันดา ปกติยังไม่ได้ชำระ

25 63126606065 นางสาวมนัสสินี   อังสุวิโรจน์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

26 63126606070 นางสาว ธิภากร   สุเสงี่ยม ใช่ ปกติชำระแล้ว

27 63126606074 นางสาวณัชชา   โกเมนทร์ ปกติยังไม่ได้ชำระ

28 63126606075 นางสาว วิภาดา   วิใจยา ปกติยังไม่ได้ชำระ

29 63126606076 นาย ฐาปกรณ์   ศรีธรรมมา ปกติยังไม่ได้ชำระ

30 63126606080 นางสาว อมินตรา   บุญลืม ปกติยังไม่ได้ชำระ



2หน้าที่ 2 /

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยระบุวิชาและหมู่

ศูนย์ : สวนสุนันทา

ชื่อ-สกุลอาจารย์ : 043120 - ดร. ฟาริดา วิรุฬหผล

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

กลุ่มเรียน : 002

ภาคการศึกษาที่ : 2

สาขาวิชา :

วันเวลาเรียน : พฤหัสบดี 08:00-12:00

ปีการศึกษา : 2564

หมู่ นศ. : จน.นศ. : 31 คน ห้องเรียน : 58/58M03

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา กู้ / ทุน หมายเหตุสถานะการชำระเงิน

31 63126606082 นางสาว สิรีธร   รุ้งคีรีศักดิ์ ปกติยังไม่ได้ชำระ
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