รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา

จัดทาโดย
กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

คำนำ
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มี น โยบายยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นั กศึกษาโดยกาหนดให้ มีจั ดการทดสอบความรู้ภ าษาอังกฤษของนัก ศึกษาทุกคน ทุกหลั กสู ต ร ทุกระดั บ
การศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งการสอบวัดความรู้จะเป็นไปตาม
มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กองบริการ
การศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ก่อนสาเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 23 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางด้านความรู้ภาษาอังกฤษที่จาเป็นเพื่อความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
บั ดนี้ การดาเนิ น โครงการได้เสร็ จ สิ้ นแล้ ว กองบริการการศึกษา จึงจัด ทารายงานผลการดาเนิ น
โครงการเตรี ย มสอบวัดความรู้ ภ าษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรายงานแก่ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องต่อไป

กองบริการการศึกษา
สานักงานอธิการบดี
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รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 1

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
1. ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
2. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ:
1) รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) นายพรนเรศ มูลเมืองแสน
ตาแหน่ง หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
3. บทสรุปผู้บริหาร
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มี น โยบายยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นั ก ศึก ษาโดยกาหนดให้ มี จั ด การทดสอบความรู้ ภ าษาอัง กฤษของนัก ศึก ษาทุ กคน ทุ กหลั กสู ตร ทุก ระดั บ
การศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งการสอบวัดความรู้จะเป็นไปตาม
มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ที่ใช้อธิบายระดับ
ความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมองค์ประกอบความสามารถทาง
ภาษาอย่างละเอียด ที่บ่งชี้ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับใด การทราบระดับความรู้ของ
นั ก ศึ ก ษาจะท าให้ ท ราบแนวทางการพั ฒ นา การส่ ง เสริ ม การสนั บ สนุน ให้ ก ารบริ ก ารจั ด การศึ ก ษาด้ า น
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลคือ การพัฒนาหรือการใช้ชีวิตในภูมิภาคลุ่มน้า
โขงได้มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา และเสริมสร้างทักษะนักศึกษาที่
จะสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งการอบรมนี้จะกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัว มีความพร้อมในการเตรียม
ตัว ที่ จ ะใช้ หรื อ พัฒ นาตนเองในการใช้ภ าษาอัง กฤษ กองบริการการศึ กษา ส านัก งานอธิก ารบดี จึง ได้รั บ
มอบหมายให้ดาเนินโครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษาเพื่อการทางานหรือ
ในชีวิตประจาวัน หลังสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในการนี้ กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี จึงขอรายงานผลการดาเนินโครงการโครงการเตรียม
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา โดยสรุปข้อมูลของโครงการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเตรี ย มความพร้ อมของนั กศึกษาชั้นปีสุ ดท้ายในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษา
2) เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายหลังสาเร็จการศึกษา

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 2
5. กลุ่มเป้าหมาย
สาหรับกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินโครงการดังกล่าว กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี ได้
กาหนดการอบรมแยกเป็นกลุ่มคณะและหลักสูตรเพื่อให้การออกแบบเนื้อหาการอบรมสอดคล้องกับระดับของ
นักศึกษาในแต่ละคณะและหลักสูตร โดยแบ่งการอบรมดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมเปรียบเทียบกับผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
361
202
468
90

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
123
146
281
1

คิดเป็น
ร้อยละ
34
72
60

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร
และการสาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์

113

5

4

36

-

ศิลปศาสตร์
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
บริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
จานวนรวม (คน)

353
53

247
1

70
2

757
180
273
2,886

149
100
175
1,228

19
55
64
42

คณะ
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์

1

0

หมายเหตุ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายอยู่ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัย
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายอยู่ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัย
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสาเร็จการศึกษาก่อน
การอบรม
-

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าอบรมโครงการเท่ากับมีจานวนร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และผู้เข้าร่วมโครงการมีจานวนเกินกว่าค่าเป้าหมาย
ของโครงการที่กาหนดไว้จานวน 1,000 คน ทั้งนี้ พบว่าจานวนผู้เข้าอบรมเมื่อเทียบกับจานวนผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
อยู่ที่ร้อยละ 42 ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมที่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจานวน
หนึ่งไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ทันภายในปีการศึกษา 2559 จึงไม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 3
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบจานวนผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามคณะ
800
700
600
500
400

300

จานวนผู้มีสิทธิ์อบรม

200

จานวนผู้เข้าอบรม

100
0

ตารางที่ 2 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะวิทยาศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ
วิทยาศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้มสี ิทธิ์เข้า
อบรม (คน)
47
53
36
22
17
52

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
38
28
11
20
8
1

27
56
19
32
361

0
1
6
10
123

คิดเป็นร้อยละ
81
53
31
91
47
2
0
2
31
19
34

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 4
แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนของสาขาวิชาที่เข้าอบรมคณะวิทยาศาสตร์
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
1%
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
0% เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชีววิทยา
5%
คณิตศาสตร์
5%

คณะวิทยาศาสตร์

1%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การยาง
7%

จุลชีววิทยา
32%
วิทยาการคอมพิวเตอร์
17%
ฟิสิกส์
9%

เคมี
23%

ตารางที่ 3 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะเกษตรศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ

หลักสูตร/สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ประมง
เทคโนโลยีการอาหาร
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
158
22
22
202

แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนของสาขาวิชาที่เข้าอบรมคณะเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
15%
ประมง
9%
เกษตรศาสตร์
76%

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
111
13
22
146

คิดเป็นร้อยละ
70
59
100
72

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 5
ตารางที่ 4 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ

หลักสูตร/สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
29
120
94
89
118
8
458

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
25
66
64
42
74
0
271

คิดเป็น
ร้อยละ
86
55
70
13
47
0
60

แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนของสาขาวิชาที่เข้าอบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2%

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรม
อุตสาหการ
26%

วิศวกรรมโยธา
19%

วิศวกรรมเคมี
6%

วิศวกรรมเครื่องกล
26%

วิศวกรรมไฟฟ้า
21%

ตารางที่ 5 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะเภสัชศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ
เภสัชศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
90
90

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
1
1

คิดเป็น
ร้อยละ
1
1

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 6
ตารางที่ 6 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขแยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
และการสาธารณสุข

แพทย์ศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
36
77

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
0
5

คิดเป็น
ร้อยละ
0
6

จานวนรวม (คน)

113

5

4

หลักสูตร/สาขาวิชา

ตารางที่ 7 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะพยาบาลศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ
พยาบาลศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
36
36

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
0
0

คิดเป็น
ร้อยละ
0
0

ตารางที่ 8 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะศิลปศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ
ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
การท่องเที่ยว
ภาษาไทยและการสื่อสาร

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
50
51
42

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
42
44
35

คิดเป็น
ร้อยละ
84
86
83

ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

11
63
47

0
41
38

0
65
81

ประวัติศาสตร์

10

2

20

การพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์
จานวนรวม (คน)

41
38
353

29
16
247

71
42
70

หลักสูตร/สาขาวิชา

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 7
แผนภูมิที่ 5 สัดส่วนของสาขาวิชาที่เข้าอบรมคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

นิเทศศาสตร์
6%
การพัฒนาสังคม
12%
ประวัติศาสตร์
1%
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
15%

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร
17%

การท่องเทีย่ ว
18%
ภาษาจีนและการสือ่ สาร
17%

ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร
0%

ภาษาไทยและการสื่อสาร
14%

ตารางที่ 9 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะบริหารศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ

หลักสูตร/สาขาวิชา

บริหารศาสตร์ การจัดการธุรกิจ
การตลาด
การเงินและการธนาคาร
การจัดการการโรงแรม
การบัญชี
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
116
146
137
93
155
18
92
757

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
13
11
82
1
18
0
24
149

แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนของสาขาวิชาที่เข้าอบรมคณะบริหารศาสตร์
ระบบสารสนเทศ
การจัดการธุรกิจ เพื่อการจัดการ
16%
ระหว่างประเทศ
0%
การบัญชี
12%
การจัดการการ
โรงแรม
1%

คณะบริหารศาสตร์
การจัดการธุรกิจ
9%
การตลาด
7%

การเงินและการ
ธนาคาร
55%

คิดเป็น
ร้อยละ
11
7
60
1
11
0
26
19

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 8
ตารางที่ 10 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะนิติศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
180
180

หลักสูตร/สาขาวิชา

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
100
100

คิดเป็น
ร้อยละ
55
55

ตารางที่ 11 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะรัฐศาสตร์แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะ

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
110
163
273

หลักสูตร/สาขาวิชา

รัฐศาสตร์

การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
62
113
175

คิดเป็น
ร้อยละ
56
69
64

แผนภูมิที่ 7 สัดส่วนของสาขาวิชาที่เข้าอบรมคณะรัฐศาสตร์
รัฐประศาสน
ศาสตร์
28%

คณะรัฐศาสตร์

การปกครอง
72%

ตารางที่ 12 สรุปจานวนผู้เข้าอบรมคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์แยกตามหลักสูตร/
สาขาวิชา
คณะ
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม
จานวนรวม (คน)

จานวนผู้มสี ิทธิ์
เข้าอบรม (คน)
53

จานวนผู้ลงทะเบียน
อบรม (คน)
1

คิดเป็น
ร้อยละ
2

53

1

2

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 9
6. วิธีการดาเนินกิจกรรม
สาหรับการดาเนิน กิจกรรมใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งผู้เข้าอบรมแยกตามคณะเพื่อ
ความสะดวกในการกาหนดเนื้อหาและวิธีการอบรม โดยแบ่งการอบรมดังนี้
ตารางที่ 13 ตารางการอบรม
ห้องเรียน

คณะ

CLB4101
CLB4102

วิทยาศาสตร์
1) เกษตรศาสตร์
2) เภสัชศาสตร์
3) พยาบาลศาสตร์
1) บริหารศาสตร์
2) ศิลปประยุกต์ฯ
3) ศิลปศาสตร์

CLB4104

CLB4105

CLB5203
CLB5204

สาขาวิชา

เวลา

มีนาคม 2560
เมษายน 2560
18 19 25 26 1 2 8 9 22 23

ทุกสาขา
ทุกสาขา
ทุกสาขา
ทุกสาขา
ทุกสาขา
ทุกสาขา
1) การท่องเที่ยว
2) นิเทศศาสตร์
1) ว.แพทย์ศาสตร์ฯ ทุกสาขา
2) ศิลปศาสตร์
1) พัฒนาสังคม
2) ภาษาจีนฯ

13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

3) ภาษาญี่ปุ่นฯ

13.00-16.00 น.

/

/

/

/

/ / / /

/

/

4) ภาษาไทยฯ
5) ภาษาอังกฤษฯ

13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.

/
/

/
/

/
/

/
/

/ / / /
/ / / /

/
/

/
/

ทุกสาขา
ทุกสาขา
ทุกสาขา

13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/ / / /
/ / / /
/ / / /

/
/
/

/
/
/

วิศวกรรมศาสตร์
1) นิติศาสตร์
2) รัฐศาสตร์

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

สาหรับเนื้อหาการอบรมวิทยากรได้ใช้ ในรูปแบบจัดในลักษณะเชิงปฏิบัติการโดยจะมุ่งการให้ความรู้
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติทั้งทางการเขียน การพูด การอ่าน การฟัง เพื่อให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษามี
ความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework) ซึ่ง
เป็ น มาตรฐานสากลที่ ใช้อธิบ ายระดั บ ความเชี่ยวชาญทางภาษา ที่ได้รั บการยอมรับอย่างกว้ างขวาง และ
ครอบคลุมองค์ประกอบความสามารถทางภาษาอย่างละเอียด เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่บ่งชี้ว่าใช้ภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับใด โดยการอบรมมีการฝึกทาแบบสอบต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมกับสอบวัด
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ในการวัดระดับหรือการแข่งขันเข้าสมัครทางานหรือการศึกษาต่อ เป็นต้น การอบรม
จะแบ่งเป็น 6 กลุ่ม โดยจัดการอบรมจานวน 30 ชั่วโมง กาหนดคาบละ 3 ชั่วโมง/วัน

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 10
รูปภาพที่ 1 การอบรม

7.1 หัวข้อการอบรม
ตารางที่ 14 หัวข้อการอบรม
วันเดือนปี
หัวข้อการอบรม
18 มีนาคม 2560
Vocabulary review
Basic reading 1-2
19 มีนาคม 2560

Listening basic 1–2
Essential grammar for basic 1-2

25 มีนาคม 2560

Grammar Basic 3
Vocabulary Review Basic 3
Listening basic level 3
Supplementary materials for exit exam :
Intermediate 1

26 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560

รายละเอียด
แนะนาภาพรวมของการอบรม
ทบทวนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบ การทบทวนการอ่านเบื้องต้น
การฟังเบื้องต้น ระดับที่ 1 – 2
ไวยากรณ์ที่สาคัญสาหรับการสอบ
ระดับเบื้องต้น 1 - 2
ไวยากรณ์ ระดับ 3
การทบทวนคาศัพท์ ระดับ 3
การฟังเบื้องต้น ระดับ 3
ส่วนเสริมในองค์ประกอบในการ
สอบ ในระดับกลาง 1

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 11
วันเดือนปี
2 เมษายน 2560
8 เมษายน 2560
9 เมษายน 2560
22 เมษายน 2560
23 เมษายน 2560

หัวข้อการอบรม
Supplementary materials for exit exam :
Intermediate 2
Advance listening 1
Advance exit test
Advance level transcripts
Grammar materials for advance
level/conclusion

รายละเอียด
ส่วนเสริมในองค์ประกอบในการ
สอบ ในระดับกลาง 2
การฟังขั้นสูง 1
การเตรียมการทดสอบระดับสูง
การวิเคราะห์เนื้อหาการสอบ
ระดับสูง
ส่วนเสริมของไวยากรณ์ใน
องค์ประกอบในการสอบระดับสูง
สรุปการอบรม

7. แผนการดาเนินงาน (ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมดาเนินงาน)
ตารางที่ 15 แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1) เตรียมโครงการ
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ
3) จัดการอบรม
4) สรุปโครงการ

ม.ค.60
/

ก.พ.60

มี.ค.60

เม.ย.60

18,19,25,26

1,2,8,9,22,23

พ.ค.60

/
/

ผลการดาเนินงาน
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล
บรรลุผล

8. ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม
หลังจากการอบรม ผู้จัดโครงการได้ให้ผู้เข้าอบรมทาแบบประเมินความพึงพอใจจากการประเมินความ
พึงพอใจและการสังเกตการณ์ผู้เข้าอบรม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 117 คน โดยผลการประเมินสามารถ
จาแนกเป็นระดับความพึงพอใจได้ดังนี้
ค่าคะแนน ≥ 4.00 - 5.00
อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าคะแนน ≥ 3.00 - 3.99
อยู่ในระดับ มาก
ค่าคะแนน ≥ 2.00 - 2.99
อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าคะแนน ≥ 1.00 - 1.99
อยู่ในระดับ น้อย
ค่าคะแนน ≥ 0.01 - 0.99
อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตารางที่ 16 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
ค่าคะแนน
ระดับ
ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
3.68
มาก
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3.56
มาก
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
3.42
มาก

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 12
ประเด็นความคิดเห็น
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กาหนดไว้
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ด้านการนาความรู้ไปใช้
1. ความมั่นใจต่อการสอบ CEFR
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม

ค่าคะแนน
3.47
2.85
3.42

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก

3.82
3.56

มาก
มาก

3.05
3.32

มาก
มาก

3.11
3.42

มาก
มาก

แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาก่อนและหลังการอบรม

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 13

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 14

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 15

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 16

9. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
หลังจากการอบรม ผู้เข้าอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการอบรมดังนี้
ตารางที่ 17 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค
เวลาการอบรมน้อยเกินไป เนื้อหาการอบรมยังไม่ครอบคลุม
กับการสอบเท่าที่ควร
การประชาสัมพันธ์การอบรมค่อนข้างล่าช้า
ช่วงที่จัดการอบรมใกล้กับการสอบปลายภาคมากเกินไป
ภาคเรียนที่ 2 มีวันหยุดเยอะมาก หลายๆ คณะมีการนัดเรียน
ชดเชยจึงทับซ้อนกับช่วงเวลาที่จัดอบรมทาให้นักศึกษาหลาย
คนไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ขยายเวลาการอบรมให้มากขึ้นเพือ่ ความครอบคลุมของเนื้อหา
ประชาสัมพันธ์โครงการให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
จัดช่วงเวลาการอบรมไม่ให้อยู่ช่วงใกล้กับการสอบปลายภาค
ประกาศวันอบรมล่วงหน้าเพื่อให้คณะต่างๆทราบและสามารถ
วางแผนการนัดเรียนชดเชยได้

รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา 17
ปัญหา อุปสรรค
บางคณะฝึกงานเทอม 2 ทาให้มีเวลาติวแค่สัปดาห์เดียวก่อน
สอบ ข้อมูลรายละเอียดไม่ชัดเจน
บางวันใช้เวลาอบรมเกินกว่าเวลาปกติ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ขยายการจัดโครงการไปภาคเรียนที่ 1
เนื่องจากเนื้อหามีมาก จึงไม่สมั พันธ์กับจานวนวันที่จัดอบรม
จึงอาจจะขยายเวลาการอบรมให้มากขึ้น

10. การใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการ
ในการดาเนินโครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยแจกแจงตามรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 18 การใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการ
รายการ
รายการ/
หมายเหตุ
จานวนเงิน (บาท)
งบประมาณที่ได้รับ
206,120
งบประมาณที่ใช้
253,280
คงเหลือ
-47,160
อยู่ในระหว่างการขออนุมัติปรับ
งบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ความคุ้มค่าในการจัดอบรมต่อนักศึกษา 1 คน 167 .85 บาท / คน จานวนผู้เข้าอบรม 1,228 คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ
5.2 โครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบลงทะเบียนโครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1

นำงสำว

มณฑิรำ

แก้วกัณหำ

5612403476 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

montira.ka.56@ubu.ac.th

2

นำงสำว

วรรณวิภำ

ถำพร

5612403517 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

wanwipa.th.56@ubu.ac.th

3

นำงสำว

อรดี

เขียวสด

5612402143 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

orradee.ke.56@ubu.ac.th

4

นำย

อรรถพร

โคตรแก้ว

5612403542 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

atthaporn.ko.56@ubu.ac.th

5

นำงสำว

ณัฏฐณิชำ

กล้ำหำญ

5612401960 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

nuttanicha.kl.56@ubu.ac.th

6

นำงสำว

นันทวิมล

ช่วยสุข

5612402316 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

nunthawimol.ch.56@ubu.ac.th

7

นำงสำว

ปำณิสรำ

ไชยรักษ์

5612403407 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

dara.ch.56@ubu.ac.th

8

นำงสำว

ฤทธิกำญจน์

ฤทธิม์ นตรี

5612403193 เกษตรศำสตร์

ประมง

Popanns@gmail.com

9

นำงสำว

บุณยำพร

แสงภำพ

561240157 เกษตรศำสตร์

ประมง

bunyaporn.jib.ubu@gmail.com

10 นำงสำว

สุจินรัตน์

สุขประโคน

5612401863 เกษตรศำสตร์

ประมง

sujin.fah@gmail.com

11 นำงสำว

ปำริฉัตร

สุวรรณวงค์

5612403168 เกษตรศำสตร์

ประมง

tangparichat9809@gmail.com

12 นำย

จำเริญวิทย์

สิมคร

5512400148 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Beer-2219@hotmail.com

13 นำงสำว

เบญจวรรณ

เชื้อพงษ์ธรรม

5612400699 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Benjawan1662@hotmail.com

14 นำงสำว

นรินทร

มั่นชำติ

5612402181 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Narinthorn.ma.56@ubu.ac.th

15 นำงสำว

อำพันธ์ชนก

จันทวี

5612403551 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

arpanchanokmibmib.com

16 นำงสำว

ณัฐนิชำ

ถิระกิจ

5612402547 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

nutty.cb614@gmailcom

อุตทำพงศ์

5612400312 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

noogant37@gmail.com

17 นำงสำว
18 นำย

จักรพันธ์

ต่อชีพ

5612400206 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

jakkaphan.to.56@ubu.ac.th

19 นำงสำว

จีรำวรรณ

ศิริโท

5612400325 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

jeerawansirito@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

20 นำย

ธีรวัฒน์

ข่ำยมณี

5612402631 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

theerawat736@gmail.com

21 นำย

อภิสิทธิ์

ศักดิ์คงคำ

5612403012 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

ice_marble@hotmail.com

22 นำย

ธวัช

สุภำสำย

5612402613 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Tiggerong1@gmail.com

23 นำงสำว

สุรีย์ฉำย

เช่นสันเทียะ

5612401438 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

tawan3394@hotmail.co.th

24 นำงสำว

หนึ่งฤทัย

ครุฑจักร์

5612401478 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

mylove11220@gmail.com

25 นำงสำว

ไพรินทร์

รุจิโภชน์

5612400958 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Amphairin@gmail.com

26 นำงสำว

จันทร์เพ็ญ

จันทะเสน

5612400220 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Kapaonsw55@gmail.com

27 นำงสำว

อำรยำ

จันทร์ผอง

5612401638 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

poppy_lunra_2011@hotmail.com

28 นำงสำว

สุพฒ
ั นภำ

หัวคำ

5612401386 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Supatnapa37@gmail.com

29 นำงสำว

อุไรวรรณ

บุญไว

5612401654 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

uraiwankkub@gmail.com

30 นำงสำว

จินตนำ

เทียมวงค์

5612400251 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

peaw.151@gmail.com

31 นำงสำว

อริษำ

วงมำเกษ

5612401609 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

alizah111222@gmail.com

32 นำงสำว

ธิดำพร

ปวงศุข

5612400619 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Thidaporn1107@gmail.com

33 นำย

เกริกเกียรติ

ติจะนำ

5612400114 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

kaergkait000@gmail.com

34 นำงสำว

รัตนำภรณ์

มวลสุข

5612401087 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

oceana.mana@gmail.com

35 นำย

สุขทวี

นำมวงษ์

5612401331 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

sooktawee.na.56@ubu.ac.th

36 นำย

ศุภกร

กำลังดี

5612402907 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

suphaggie@gmail.com

37 นำงสำว

สุพตั รำ

ยอดศรี

5612402239 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

suphattra0914@gmail.com

38 นำย

นำยปรีชำ

ทีหอคำ

5412400598 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

ิิbreesdee5@hotmail.com

39 นำงสำว

นิตยำ

หงษำวงค์

5512403574 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

be.nittaya@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

40 นำงสำว

จิตลดำ

หงษ์สมดี

5512403970 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

chilada253754@gmail.com

41 นำงสำว

ปริสนำ

คำหงษำ

5612402006 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

Prisana.Ko.56@ubu.ac.th

42 นำงสำว

พัชรี

ศรชัย

5612402020 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

Patcharee.so.56@ubu.ac.th

43 นำงสำว

โยธิกำ

แท่นทอง

5612401014 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

yothika.thanthong@gmail.com

44 นำย

วุฒพิ งษ์

5612401218 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Wuthiphngssupatti@gmail.com

45 นำงสำว

พิมพร

ยุทธรัตน์

5612402035 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

pimporn.yu.56@ubu.ac.th

46 นำงสำว

รุจิรำ

สวัสดี

5512400698 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

rujira872@gmail.com

47 นำงสำว

พชรพรรณ

ธรรมชอบ

5512402773 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Pacharapan .th.55@ubu.ac.th

48 นำย

สดำยุทธ

สำยสวำท

5512403046 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

sadayutsaisawat@gmail.com

49 นำงสำว

ปัณวรรธน์

พงค์ศำสตร์

5612400756 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Poppom.72-38@hotmail.com

50 นำย

วสันต์

นัยนิตย์

5612401133 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

wasannaiyanit444@gmail.com

51 นำงสำว

หนึ่งฤทัย

เจโคกกรวด

5612401483 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

king888856@gmail.com

52 นำย

ทศพล

สุภคั สิทธิกร

5612402570 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

thotsaphon.su.56@ubu.ac.th

53 นำย

ฐำปกรณ์

นิยมธรรม

5612400419 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

plakfc55@gmail.com

54 นำงสำว

ดรุณี

เสริฐนวลสวัสดิ์

5612403391 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีอำหำร

darunee.se.56@ubu.ac.th

55 นำงสำว

กมลชนก

ศิริรัตนำนนท์

5612400026 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

Kamonchanok01652@gmail.com

56 นำย

บุญสม

สุทธิประภำ

5612403148 เกษตรศำสตร์

ประมง

Palmsuthiprapa@gmail.com

57 นำงสำว

กัญญำ

กิจธนภิรมย์

5612400057 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

kittanapirom@gmail.com

58 นำงสำว

นภำพร

อินต๊ะมำ

5612400637 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

aiingfah@gmail.com

59 นำงสำว

รังสิมำ

สุขอ้วน

5612401058 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Rangsimamo.2538@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

60 นำงสำว

มุธติ ำ

ช่วยจำ

5512401576 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

muthita.ch.55@gmail.com

61 นำงสำว

ขนิษฐำ

ลีลำ

5612401915 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

khanista.le.56@ubu.ac.th

62 นำงสำว

สุภำวรรณ

พิมพ์อ่อน

5612402121 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

suphawanphimon@gmail.com

63 นำย

วัชรเกียรติ

อินธิเดช

5512401581 เกษตรศำสตร์

Food Technology

watcharakiad.in.55@ubu.ac.th

64 นำงสำว

ปิยมำศ

สุรักษ์

5512402759 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Mint_surugs@hotmail.com

65 นำงสำว

กัณธิมำ

เงำศรี

5612401678 เกษตรศำสตร์

ประมง

sray.kanthima@gmail.com

66 นำงสำว

นำงสำวพรทิพย์

นวนผิว

5612402017 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

phonthip.nu.56@ubu.ac.th

67 นำย

วัฒนศักดิ์

ิีบงั สี

5612401786 เกษตรศำสตร์

ประมง

fanyfany.snsd@gmail.com

68 นำงสำว

บชกร

เวชยำนนท์

5612402668 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Moomaichimi4581@gmail.com

69 นำงสำว

จิรำพร

วิเชียร

5612400275 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

jrwichian@gmail.com

70 นำงสำว

น้ำฝน

กัญญำบัตร

5612400664 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Fon.kayyabut@gmail.com

71 นำงสำว

ทิพวรรณ

จันทร์หอม

5612402592 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

thipphawan.ag26@gmail.com

72 นำงสำว

เกษร

สมเพำะ

5612402389 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

tal-keson208@hotmail.com

73 นำย

จิรวัฒน์

มณีวงศ์

5612400262 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

mekzii5612400262@gmail.com

74 นำงสำว

ชนำกำนต์

จันทศิลำ

5612402457 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

chanakan.juntasila123@gmail.com

75 นำงสำว

ชนำกำนต์

จันทศิลำ

5612402457 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

chanakan.juntasila123@gmail.com

76 นำงสำว

รุ่งนภำ

ทำแก้ว

5612401094 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

oneloveday123@gmail.com

77 นำงสำว

พรมณี

สมปำน

5512401820 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

ponmanee.so.55@ubu.ac.th

78 นำย

ธนทัต

บุญยะรักษ์

5612400552 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

tanatad.boonyalak@gmail.com

79 นำงสำว

ศจี

ศรีนอก

5612402855 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

sajee.0095@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

80 นำย

อภิสิทธิ์

คำจำปำ

5612401553 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

camjampa.jah.apisit@gmail.com

81 นำงสำว

ดำรำพร

แข็งแรง

5612400444 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

daraporn.khangrang@gmail.com

82 นำงสำว

กมลชนก

ศรชัย

5612400013 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

pom.sornchai@hotmail.com

83 นำงสำว

สุวนันท์

สมนึก

5612402136 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

Suwanan.so.56@ubu.ac.th

84 นำย

ภัทรพงศ์

สันโส

5612400987 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

phattaraphongsanso@gmail.com

85 นำย

สุวชิ ำ

พรมหำชัย

5512401987 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

suwicha.pr.55@ubu.ac.ht

86 นำงสำว

อนุธดิ ำ

สุขรัตน์

5612401519 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Love_fa_001@hotmail.com

87 นำงสำว

จิรำภรณ์

ณิจันทร์ตำ

5512400171 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

jirapron2218@gmail.com

88 นำงสำว

ปิยมำศ

สุรักษ์

5512402759 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

mint_surugs@hotmail.com

89 นำย

จตุพล

เขียวศรี

5612400158 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Jatuphonubu@gmail.com

90 นำย

นำยอำทิตย์

หำญเลิศ

5612402152 เกษตรศำสตร์

เทคโนโลยีกำรอำหำร

artit.ha.56@ubu.ac.th

91 นำงสำว

รุ่งระวี

อุ่นอ่อน

5612402789 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

rungrawee--ko@hotmail.co.th

92 นำงสำว

พรทิพย์

วิชำดี

5612400820 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

pornthip5612400820@gmail.com

93 นำงสำว

สุกัญญำ

บุญอุดม

5612401326 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

poo.preaw55@gmail.com

94 นำย

อิศรำยุทธ

อินถำ

5612403047 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Itsarayoot1995@gmail.com

95 นำงสำว

พรทิพำ

สำยศรี

5612400835 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Porntipa1712@gmail.com

96 นำงสำว

อุทยั วรรณ

กุลศิริ

5612401645 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

mewtylux@gmail.com

97 นำงสำว

สมปรำถนำ

วงเขียว

5612401281 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Wongkeov@gmail.com

98 นำงสำว

สุภนิดำ

ปรำสำ่ทศรี

5612402246 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Supanida2246@gmail.com

99 นำงสำว

สุวมิ ล

เหล่ำโก้ก

5612401445 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

laokoks@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

100 นำงสำว

เพ็ญพิสุทธิ์

ผำลีพฒ
ั น์

5612402750 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

ictmtk19341@gmail.com

101 นำงสำว

ภรณ์ทพิ ย์

ศรีโยธี

5612400969 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Pornthip14.aob@gmail.com

102 นำงสำว

วรัญญำ

บุญเคล้ำ

5612401128 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

warunya737@gmail.com

103 นำงสำว

ธนำรักษ์

คงกะเรียน

5612402602 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Katdy24@gmail.com

104 นำงสำว

ละอองดำว

แสงพฤกษ์

5612401104 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

Laongdaw1214@gmail.com

105 นำงสำว

ละอองดำว

แสงพฤกษ์

5612401104 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

Laongdaw1214@gmail.com

106 นำย

กัมปนำท

สงเครำะห์

5612400071 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Kampanat1994@gmail.com

107 นำย

ธนำคม

ตังนู

5612400581 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

komnakup@gmail.com

108 นำงสำว

จุฬำรัตน์

สำรสิทธิ์

5612402431 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

Jularut.salasit@gmail.com

109 นำงสำว

เบ็ญจวรรณ

ประเสริฐสุข

5612400701 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Benjawan19944@gmail.com

110 นำงสำว

สุภำพร

จันทบำล

5612401409 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

supaporn13358@gmail.com

111 นำงสำว

ณัฏฐวดี

ไกรษี

5612400437 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

nat18bam@gmail.com

112 นำงสำว

กำญจนำ

มุขขันธ์

5612400093 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

kanchana0093@gmail.com

113 นำย

วิสิฐศักดิ์

งำมเถื่อน

5612401195 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

yokangs09@gmail.com

114 นำงสำว

วนิดำ

สุดหำ

5612402796 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Mo_mon1112@hotmail.com

115 นำย

ชนัญญู

โคตรสมบัติ

5612400367 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

kingdom.aggie.2013@gmail.com

116 นำงสำว

ชลิดำ

ตำน้อย

5612400385 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

ploychalida168@gmail.com

117 นำงสำว

วิชุดำ

นำมพล

5612401173 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

wichuda8694@gmail.com

118 นำย

ปกรเกียรติ

สัตยำกุล

5612400712 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

prakornkietag@gmail.com

119 นำย

วชิระ

ลูกอินทร์

5312400670 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

Boykung206@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

120 นำย

ปริวฒ
ั น์

เบญจวำนิช

5612400747 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

pariwat0747@gmail.com

121 นำย

สันติ

สุขเสริม

5612401302 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Santi-kam@hotmail.co.th

122 นำงสำว

เสำวลักษณ์

มำนะพระ

5612401454 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

saowalak56.ma@gmail.com

123 นำงสำว

นัชชำ

แสนงำม

5612402198 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

puen5612402198@gmail.com

124 นำงสำว

สุรำรักษ์

นำรินทร์

5612402981 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

p28186@hotmail.com

125 นำงสำว

ภัทธิยำ

โศภำจันทร์

5612400972 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

pattiya.kajum11@gmail.com

126 นำงสำว

ทิฆัมพร

มะยำ

5612400507 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

tikamporn507@gmail.com

127 นำย

สุพจน์

ธิบรู ณ์บญ
ุ

5612401371 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Supot.0154@gmail.com

128 นำงสำว

เพียงเพ็ญ

บัวไข

5612401731 เกษตรศำสตร์

ประมง

Lakzazaaaa@gmail.com

129 นำงสำว

ชิดชนก

ผลไพร

5612403102 เกษตรศำสตร์

ประมง

kibziinuttida2537@gmail.com

130 นำย

รณชัย

อธิมัง

5612401771 เกษตรศำสตร์

ประมง

Komeron.usa@gmail.com

131 นำงสำว

ประภำกรณ์

เสน่หำ

5612402279 เกษตรศำสตร์

ประมง

Prapakorn2497@gmail.com

132 นำย

กฤษฎี

สุทธสิงห์

5612400048 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

mixedty2345@gmail.com

133 นำย

ชินกร

ดีดวงพันธ์

5512400234 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Kong_chin234@hotmail.com

134 นำย

ชินกร

ดีดวงพันธ์

5512400234 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Kong_chin234@hotmail.com

135 นำงสำว

นรินทร

อ่อนพิมพ์

5612400644 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Narinton.may@gmail.com

136 นำย

เกียรติศักดิ์

อ่อนศรี

5512400025 เกษตรศำสตร์

สัตวศำสตร์

euronuy77@gmail.com

137 นำย

อุเทน

ธำรำรักษ์

5512401262 เกษตรศำสตร์

พืชสวน

uten_222@hotmail.com

138 นำงสำว

ปิยพรรณ

สำวันดี

5612400785 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

noojanny0785@gmail.com

139 นำงสำว

เบญจวรรณ

เชื้อพงษ์ธรรม

5612400699 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Benjawan1662@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

140 นำงสำว

พัชรินทร์

ทำนุ

5612400875 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Phatcharin_pat@hotmail.com

141 นำงสำว

พัชรีภรณ์

จอมพล

5612400880 เกษตรศำสตร์

สัตวศำตร์

Patchareeporn.191@gmail.com

142 นำงสำว

อมรรัตน์

ปล้องประภำ

5612403311 เกษตรศำสตร์

ประมง

Sararut0930@gmail.com

143 นำย

ณัฐสิทธิ์

สิมมำวัน

5621400622 นิติศำสตร์

-

tgf_atom@hotmail.com

144 นำย

วรปรัชญ์

นำมไธสง

5621401702 นิติศำสตร์

-

pele_kingofking@hotmail.com

145 นำย

จำรุกิตติ์

สีหบุตร

5621402729 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Jarukit_sihabuth@hotmail.com

146 นำย

ธีริทธิ์

ทยุติธร

5621400842 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

theamazingboy99@gmail.com

147 นำงสำว

สุดำรัตน์

พำโพธิ์

5621403861 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

psp-sudarat@hotmail.com

148 นำงสำว

ณิชำภำ

แก้วสนิท

5621400637 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Candy-sky_102@hotmail.co.th

149 นำงสำว

อุษำมณี

นำมโคตร

5621403636 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

usamaneenamkhot@gmail.com

150 นำงสำว

ณพัฐอร

นำมจันดำ

5621403168 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Napaton.n@gmail.com

151 นำงสำว

บุณยำพร

เนืองอนันต์

5521401071 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Keroza.aom@gmail.com

152 นำงสำว

เพชรรัตน์

มนทินอำจ

5521401367 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

yok_miopink890@hotmail.com

153 นำงสำว

มณียำ

พลเยี่ยม

5521403066 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Maneeya.2606@gmail.com

154 นำงสำว

มนปริยำ

คำผง

5521403079 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

monpriyakampong@gmail.com

155 นำย

พสิษฐ์

พิลำ

5521401325 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

kang2jun-@hotmail.com

156 นำงสำว

ณัฎฐณรีย์

ชัยสิทธิ์

5521403288 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Sudtiporn6648@gmail.com

157 นำงสำว

พิทยำรัตน์

หนองคู

5521403039 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

indy_si-ket@hotmail.com

158 นำย

อัครเทพ

ไผครบุรี

5521402670 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

pluskingdom1@hotmail.com

159 นำย

สหคงคม

ไชยวิเศษ

5621402176 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

sahakongkom@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

160 นำย

สิทธิโชค

ศรีลำพัฒน์

5621402211 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Bombber552_ty@hotmail.com

161 นำย

ธีรวุฒิ

รำตรี

5621400835 นิติศำสตร์

กฎหมำยระหว่ำงประเทศ

gigkok73@gmail.com

162 นำย

สัมพันธ์

ทำนำ

5621402198 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nok_sampam1994@hotmail.com

163 นำย

สัมพันธ์

ทำนำ

5621402198 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nok_sampam1994@hotmail.com

164 นำงสำว

วิภำดำ

บุญสำม

5621401876 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

aimaum-555@hotmail.com

165 นำงสำว

สลินลำ

เพ็ชรตะกั่ว

5621402152 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

chompoo_2937@hitmail.com

166 นำงสำว

ศิรินำถ

สมนึก

5621402051 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

mom-momz@hotmail.com

167 นำงสำว

นวพร

จินตชิน

5621400903 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

jintachin123@hotmail.com

168 นำงสำว

ภัทรพร

ชูประทีป

5621401393 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

kookkeng.pf@gmail.com

169 นำงสำว

จิตติมำ

วิษำพรม

5621400242 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

chittimawisaphrom@gmail.com

170 นำงสำว

สุจิรำ

พรมปัดชำ

5721404481 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Sujira_2536new@yahoo.com

171 นำงสำว

ศิริมำศ

ชำติเสนำ

5621402075 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

chatsena1357@gmail.com

172 นำงสำว

วิไลวัลย์

จันทรำช

5621401933 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Fa_wilaiwan@hotmail.com

173 นำงสำว

เบญจมำศ

ประทีปเมือง

5621401058 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nampeung07082537@gmail.com

174 นำงสำว

อำทิติยำ

เชื้อพรมมำ

5621402613 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nooice_28892@hotmail.com

175 นำงสำว

รลิตำ

แก้วสีโส

5621401577 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Olive_ralita1612@hotmail.com

176 นำงสำว

ศิริรัตน์

ผดุงหมำย

5621402080 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

ttsiri-07@hotmail.com

177 นำงสำว

สุทธำวดี

บุญมำทน

5621402316 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Sutta1705@gmail.com

178 นำย

ชัยวัฒน์

ภู่บบุ ผำ

5521402935 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

silvershine_007@hotmail.com

179 นำงสำว

สุภำพร

มุขอำษำ

5621402413 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

i_kattiie@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

180 นำงสำว

นฤมล

พงขันห์

5521400968 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

girl_niplove@hotmail.com

181 นำงสำว

ธิดำรัตน์

นำมเสนำ

5521400841 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Disney36@hotmail.co.th

182 นำย

จิรำยุ

วังพิมูล

5521400346 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

banana_youo@hotmail.com

183 นำงสำว

สุจิรำ

พรมปัดชำ

5721404481 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

sujira_2536new@yahoo.com

184 นำงสำว

ปริศนำ

สอนเสนำ

5621401104 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Pridsana.yuy4376@gmail.com

185 นำย

ชฎิลเดช

อ้วนแก้ว

5521400481 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Chadildech1@hotmail.com

186 นำงสำว

วรรณนิภำ

แก้วนรำ

5621401726 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nansy.wannipa@hotmail.com

187 นำงสำว

ปฐมำวดี

พิมพ์กำล

5621403261 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nig_za_jang@hotmail.com

188 นำย

ธัญเทพ

มำพบ

5521402980 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Odin1820@Gmail.com

189 นำย

สุรเกียรติ

ทองตัน

5621402426 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

ap.surakiat@gmail.com

190 นำงสำว

กำญจนำพร

ส่งเสริม

5421400206 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

miki.maii@hotmail.com

191 นำงสำว

กุลยำ

อุบลพงษ์

5621400086 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

bermdry@gmail.com

192 นำงสำว

ศรินรัตน์

ชัยพิศิษฐ์

562102017 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

C_h_a_i_p_i_s_i_t@hotmail.com

193 นำงสำว

สิริกำญจน์

ไชยกมลโรจน์

5521402162 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

m.chaikamonrot@gmail.com

194 นำงสำว

อัญมณี

พงษ์สุระ

5621402592 นิติศำสตร์

นิติศำตร์

Ictmtk20270@gmail.com

195 นำงสำว

นิสำชล

เศษจันทร์

5521402997 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Nisachonbobo@gmail.com

196 นำงสำว

จันทิมำ

โล่หน์ ำรำยณ์

5521400274 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

zero-again_alone@hotmail.com

197 นำงสำว

ปุญญิศำ

กมล

5521403011 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Snooky_punyisa@hotmail.com

198 นำงสำว

จิรนันท์

แนวคำดี

5521400311 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

butick_999@hotmail.com

199 นำงสำว

ชฎำพร

พรมเสมอ

5521400476 นิติศำสตร์

นิติศำำตร์

Chadaporo@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

200 นำงสำว

สุพตั รำ

เต็มเปี่ยม

5521403529 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

priew_20428@hotmail.com

201 นำย

สุเทพ

แยบดี

5521402328 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

thepzaa555@gmail.com

202 นำงสำว

ธัญวัฒน์

จันทร์เทศ

5521400829 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

chompoothanyawat @gmail.com

203 นำงสำว

จุฑำมำส

ทองวำว

5521400418 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

mimiuw.mw@gmail.com

204 นำย

วุฒชิ ัย

ฑีฆะ

5521401958 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

tooybodyslam@gmail.com

205 นำย

อรรถชัย

บุญพร้อม

5521402630 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

attchai_arm@hotmail.com

206 นำงสำว

สุปรียำ

ธรรมสุทธิ์

5521402360 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

bill_bom777@hotmail.com

207 นำย

ทิตยวัฒน์

วังทอง

5621400682 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Tittayawat_7899@hotmail.com

208 นำย

จิรำยุทธ์

จอมแพงสี

5621400297 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

jirayuttar@gmail.com

209 นำย

ประกิต

สร้อยทอง

5521404007 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Prakit.ratna@gmail.com

210 นำย

ฐิติพงษ์

ตระกูลสัมพันธ์

5621400499 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

the-teh@hotmail.com

211 นำงสำว

รักชนก

พลนำคู

5721404391 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Ragchanok_2013@hotmail.co.th

212 นำงสำว

อนุสรำ

แย้มศรี

5521402546 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Anusaralove-@hotmail.com

213 นำงสำว

ณัฐธิดำ

สำรสุข

5521403651 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Nattida.sa.55@ubu.ac.th

214 นำงสำว

นฤมล

ภูทองหิน

5521400971 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Narumon09203@hotmail.com

215 นำย

สิทธิพร

ไวศยวนิช

5521403778 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

216 นำงสำว

ขวัญสุดำ

เจริญศรี

5521400193 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Kwanuda229@gmail.com

217 นำงสำว

วชิลำวัลย์

เอกพิมพำ

5521401725 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Wachilawan_kate09@hotmail.com

218 นำงสำว

บุษบำวรรณ

คุณำพันธ์

5521403662 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

popular14720@hotmail.com

219 นำงสำว

นันทกำญจน์

แสวงศักดิ์

5621400972 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nuntakarn.sa.56@ubu.ac.th

่unventra@gmail.com
ิี

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

220 นำงสำว

เพ็ญทิวำ

สุธรรมวงศ์

5621402918 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

penthiwa_duan@hotmail.com

221 นำงสำว

จิรำภรณ์

คมใสย์

5521400339 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

airy606@gmail.com

222 นำงสำว

พิจิตรำ

ตันสำย

5621401298 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต

tansai69@gmail.com

223 นำงสำว

นัฐพร

บุตรพรม

5621400958 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nattaporn381@gmail.com

224 นำงสำว

ปำรติยำ

โคตรสุโน

5621401133 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

pkparatiyak@gmail.com

225 นำย

ศำฐกิต

ผิวทอง

5621402035 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

qwas21165274@gmail.com

226 นำย

สัจจพงษ์

ทองเลิศ

5621402181 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

art181544@gmail.com

227 นำงสำว

นิศำ

มงคลเกษตร

5621401027 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

mongkhonkaset@gmail.com

228 นำงสำว

นวลนภำ

สุวรรณผำ

5621400935 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

-

229 นำย

ธัชกร

โคตรจันทร์

5621402846 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

touchakorn2009@hotmail.com

230 นำงสำว

ภัสรำภรณ์

พรมโคตร

5621401438 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Carepatsa@gmail.com

231 นำงสำว

นันทพร

พวงเพชร

5721400935 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

nantaporn.pu.57@ubu.ac.th

232 นำงสำว

หทัยรัตน์

ไชยโคตร

5621402468 นิติศำสตร์

นิติ

-

233 นำงสำว

พัชนิดำ

ไพรำม

5621403339 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

patchanida1995@hotmail.com

234 นำย

เกรียงไกร

กิติรำช

5621400114 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

kriangkai1@hotmail.com

235 นำงสำว

สวรส

จันท์ครบ

5621402163 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

pookkie1538@gmail.com

236 นำงสำว

ธำรินี

เมืองบำล

5621400806 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

maepakon8@gmail.com

237 นำงสำว

ณัฐณิฌำฏ์

ศรีลำศักดิ์

5621403171 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Natnicha_srilasak_milk@hotmail.co.th

238 นำงสำว

ศิริวรรณ

บูรณ์มุกดำ

5621402107 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

sirimukdavan@gmail.com

239 นำงสำว

กัลยำ

แสงเขียว

5621400068 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

tum_kunlaya@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

240 นำย

กิตติพงษ์

ชำลี

5721400120 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

ิ่jamekitti@gmail.com

241 นำงสำว

ศิวพร

ฆำรสมบูรณ์

5621402121 นิติศำสตร์

นิติศำลตร์

siwapon2121@hotmail.com

242 นำงสำว

ศิริรัตน์

ศรีภำ

5621402097 นิติศำสตร์

นิติศำลตร์

Kungnang19591@gmail.com

243 นำงสำว

อัมพร

บูรณ์เจริญ

5617408861 บริหำรศำสตร์

กำรเงินเเละกำรธนำคำร

jaa_134@hotmail.com

244 นำงสำว

อธิตยำ

มั่งคั่ง

5617408834 บริหำรศำสตร์

กำรเงินเเละกำรธนำคำร

athitayamax@gmail.com

245 นำงสำว

พิไลลักษณ์

ทอนมำตร์

5617401488 บริหำรศำสตร์

กำรเงินเเละกำรธนำคำร

pilailuck111110@gmail.com

246 นำงสำว

ปวีณำ

ปรำณีวงศ์

5617401440 บริหำรศำสตร์

กำรเงินเเละกำรธนำคำร

Aiw.paweena07@gmail.com

247 นำงสำว

พัชรินทร์

มูลสำ

5617406690 บริหำรศำสตร์

กำรเงินกำรธนำคำร

Phuscharin8027@gmail.com

248 นำงสำว

พัชรำ

กุกำจัด

5617405093 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรกำรธนำคำร

patcharak88@gmail.com

249 นำงสำว

วิไลวรรณ

เจริญรอย

5617405187 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

ictmtk21795@gmail.com

250 นำงสำว

กรรณิกำร์

หำญชำติ

5617406465 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

hanchat25@gmail.com

251 นำงสำว

จิรำภรณ์

แสวงทรัพย์

5617401257 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Jiraporn1621@gmail.com

252 นำงสำว

พิกุล

มหำสำร

5617404236 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Pikun.m@hotmail.com

253 นำย
254 นำงสำว

ประจวบ
สุภลักษณ์

วงษ์ใหญ่
โสมณวัตร์

5617401415 บริหำรศำสตร์
5617405275 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร
กำรเงินและกำรธนำคำร

ictmtk21789@gmail.com

255 นำงสำว

สุรัตน์ติกำนต์

เงินหมื่น

5617405325 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

mook_mook37@hotmail.com

256 นำงสำว

วิชุดำ

พิมโคตร

5617401633 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Pang6745@gmail.com

257 นำงสำว

สุลักขณำ

โหลยำ

5617405330 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

sulakkhana20@hotmail.com

258 นำงสำว

สุวมิ ล

นะวะพิษ

5617401802 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

paepsa@outlook.com

259 นำงสำว

ธัญญำภรณ์

มีลำภ

5617401352 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

airlove201@hotmail.com

ิbabemild_408@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

260 นำงสำว

สุวนันท์

สิงห์เชื้อ

5617401776 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

ictmtk21804@gmail.com

261 นำงสำว

สุภำภรณ์

โคตรหำ

5617405312 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

ooy-1111@hotmail.com

262 นำงสำว

สุทธิตำ

บุดดีวงค์

5617405242 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

ิืnungning534@hotmail.com

263 นำงสำว

สุภำพร

สมนึก

5617408805 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

amlike31@gmail.com

264 นำงสำว

สุนิษำ

ขันธเวช

5617401752 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

popcornkaet@gmail.com

265 นำงสำว

นิภำพร

ลำภำชัย

5617408700 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

lovenooni1412@gmail.com

266 นำงสำว

กิตติมำ

จำชำติ

5617408346 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

kk_kung18@outlook.co.th

267 นำงสำว

สุขิตำ

จุฑำจันทร์

5617401721 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

cakesukhita@gmail.com

268 นำงสำว

เบญจวรรณ

สุขเอิบ

5617401404 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

tomomome91nook@gmail.com

269 นำงสำว

นวพร

จักษุพนั ธ์

5617408698 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

ิืnawaporn.ja.56@ubu.ac.th

270 นำงสำว

สุพกิ ำ

ติมลรัมย์

5617405262 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

plalovely2537@gmail.com

271 นำงสำว

สุทธิดำรัตน์

ดำบุตร

5617401736 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

yungsuttidarat2537@gmail.com

272 นำงสำว

ปริษำ

จันทร์ลำ

5617405068 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

prarisaj@gmail.com

273 นำงสำว

สุวรรณี

วงศ์แดง

5617401798 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

swngsdaeng@gmail.com

274 นำงสำว

วฤณดำ

กิตติธรรม

5617401572 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

warinda.nl@gmail.com

275 นำงสำว

ดวงหฤทัย

ประกอบแก้ว

5617401321 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

gamyuy0306@gmail.com

276 นำงสำว

ยุภำวดี

คำชมภู

5617401569 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

yupawadee.ka.56@ubu.ac.th

277 นำงสำว

จันทมณี

ชินนะพำ

5617401248 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Oa_lovele1994@hotmail.com

278 นำงสำว

นงลักษณ์

ประเสริฐพงค์

5617401363 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

nongluk.pr.08@gmail.com

279 นำงสำว

สุวรรณำ

เพ็ชรพลอย

5617401781 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

aoy7058@hotmail.co.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

280 นำงสำว

อรอนงค์

ศิริบตุ ร

5617408850 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

siri_on-anong401@hotmail.com

281 นำงสำว

อัจจิมำธร

อมรสินทร์

5617401848 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

ajimathorn.aa@gmail.com

282 นำงสำว

สุวกิ ำนต์

พันธสีมำ

5617408816 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

kan_sassygril@hotmail.com

283 นำงสำว

จรัสเพชร

จินตชำติ

5617400063 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำร

Jaratphet2323@hotmail.com

284 นำย

ณัฐดนัย

สอนอำจ

5617404490 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

Strombank@gmail.com

285 นำงสำว

ดวงฤทัย

บัวหลวง

5617408418 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

duangruethai18429@gmail.com

286 นำงสำว

วรรณณำ

โพธิสำร

5617404818 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

wanna.ph.56@ubu.ac.th

287 นำงสำว

ลัดดำว

เผือกนำโพธิ์

5617400953 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

maymy.032@gmail.com

288 นำงสำว

สกลกำนต์

เผือกวงษ์

5617408535 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

sakonkan.ph@gmail.com

289 นำงสำว

จีรนันท์

ขันเรศ

5717409436 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

K.k.r._ja@hotmail.com

290 นำงสำว

ทัศนีย์

บุญจำ

5517403395 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

tassaneeboonjum@gmail.com

291 นำงสำว

ณมน

ส่วนเสน่ห์

5517403759 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Pianggoo@Gmail.com

292 นำงสำว

ภำวิณี

บัวศรี

5517403795 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Pawinee_311236@hotmail.com

293 นำงสำว

จิรำพร

แก้วจันทร์

5517403175 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

p-mewmiiw@hotmail.com

294 นำงสำว

สกุลรัตน์

วงษำ

5817408753 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Sakulrat.wo.58@ubu.ac.th

295 นำงสำว

นุสบำ

บุญภำ

5717409498 บริหำรศำสตร์

บัญชี

nusaba.bu.57@ubu.ac.th

296 นำงสำว

วัชลำวลี

เกษมพร

5617403936 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

watchalawalee.ka.56@ubu.ac.th

297 นำงสำว

นำงสำวภัสสร

ศรีใสคำ

5617409532 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

phatsorn.sr.56@ubu.ac.th

298 นำย

จีรวุฒิ

เจตนำ

5617407626 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

Jeerawut.Je.56@ubu.ac.th

299 นำย

นำยณัฐวุฒิ

โพธิพ์ รหม

5617409440 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

Nuttawut.ph.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

300 นำงสำว

สำวิตรี

จูมมะณีย์

5617406702 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

sawitree.07080808@gmail.com

301 นำย

รุ่งสุริยำ

ใบหนองฮี

5617401604 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Rungsuriya.ba.56@ubu.ac.th

302 นำย

มัททวะ

หมวดอินทร์

5617401527 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

moonoiitongga@gmail.com

303 นำงสำว

รัชดำวัลย์

สุทนัง

5617409587 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

rachdawan.su.56@ubu.ac.th

304 นำงสำว

บุษบำกร

นันทะนำ

5617406160 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

butsabakorn.na.56@ubu.ac.th

305 นำงสำว

ชิดชนก

โพธิสำร

5617400706 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

Chidchanok.po.56@ubu.ac.th

306 นำงสำว

ภำศิริ

สมบัติวงค์

5617406454 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

pasiri.so.56@ubu.ac.th

307 นำงสำว

แสงสุรีย์

วิลำนันท์

5617409688 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

saengsuree.wi.56@ubu.ac.th

308 นำย

วัชระ

ชมชัย

5617406298 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

w.chomchai1@hotmail.com

309 นำงสำว

สุชำดำ

ทิพรำช

5617406519 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Suchada.th.56@ubu.ac.th

310 นำงสำว

รัชนีกร

คำมำ

5617401594 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Fern.27122@hotmail.co.th

311 นำงสำว

ณชกร

ธรรมวงษำ

5617404173 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

quiz.fanzhi@hotmail.com

312 นำงสำว

จุไรรัตน์

ต้นสิน

5817407509 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Jurairattosin@gmail.com

313 นำงสำว

พรนภำ

พลพวก

5617404221 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Bowpornnapa18@gmail.com

314 นำงสำว

ขวัญกมล

เครือคำ

5617401213 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Khuankamon.kr.56@ubu.ac.th

315 นำย

อัษฎำวุธ

คงเก่ง

5617401868 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Ussadawoot.ko.56@ubu.ac.th

316 นำงสำว

แสงระวี

หลักทอง

5617408829 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Oilsaengrawee@gmail.com

317 นำงสำว

ชญำนี

ประทุมชำติ

5617406115 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

Chayanee41@hotmail.com

318 นำงสำว

กมลทิพย์

คำภำ

5617404876 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

thip2211@hotmail.co.th

319 นำงสำว

เพ็ญพิชชำ

พลอำนวย

5617405114 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

botan240537@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

320 นำงสำว

สิริขวัญ

เรืองสระ

5617401718 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

paer_paer2538@hotmail.com

321 นำงสำว

ศิริพร

แก้วนิสัย

5517400613 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

Siripron 272536@gmail.com

322 นำงสำว

ชุติมำ

อบสุข

5517400163 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

chutimaobsug@gmail.com

323 นำย

ศุภมิตร

ชูเทศะ

5517405131 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

Pakjen5228@gmail.com

324 นำงสำว

ณัฐพร

ตองใจ

5617403846 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

ิืNattaporn.to.56@ubu.ac.th

325 นำงสำว

ชุติรัตน์

บุญสังข์

5617403824 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

chutirat.bu.56@ubu.ac.th

326 นำย

อนุชำ

กำรินทร์

5617407570 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

anucha.ka.56@ubu.ac.th

327 นำงสำว

ฐิตำภรณ์

รุ่งเรือง

5617404933 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

tumtim.2022@gmail.com

328 นำงสำว

โสรยำ

โอสถศรี

5517405229 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

aun_aun.am@hotmail.com

329 นำงสำว

ธัญญลักษณ์

อินอ่อน

5617406140 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

Love.ablepray@gmail.com

330 นำงสำว

ภนิตำ

ไชยสนิท

5517404958 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

panita6521@gmail.com

331 นำงสำว

นำงสำวมลนิตรำ

บุญใส

5517400457 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

mointra_missyou@hotmail.com

332 นำงสำว

วันนำ

ปำคำ

5617401628 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

wannapakham9@gmail.com

333 นำงสำว

จิรำภรณ์

หวังเจริญ

5617404881 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

aoy2555@gmail.com

334 นำงสำว

วรำภรณ์

เจริญเชำว์

5817408588 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

waraporn.bow2@gmail.com

335 นำงสำว

ชลดำ

สิมำทอง

5617404904 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Chondasimarthong04@gmail.com

336 นำงสำว

ขวัญนภำ

พลไชยำ

5617401226 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

khuan-1960@hotmail.com

337 นำงสำว

นิภำพร

เนียมไธสง

5617405031 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

nipapon_11@hotmail.com

338 นำงสำว

อลิสำ

บุตรฮำด

5617405356 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

may270538@hotmail.com

339 นำงสำว

ผกำมำศ

ทรัพย์อุ่น

5617405086 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Cakestory_2538@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

340 นำงสำว

ออรดำ

ไหมน้ำคำ

5617401831 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

orrada_0211@hotmail.com

341 นำงสำว

ลัดดำวรรณ

โจรัตน์

5617409615 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

laddawan.ch.56@ubu.ac.th

342 นำงสำว

สร้อยนภำ

ทองมหำ

5617405217 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Soinapa2537@gmail.com

343 นำงสำว

มัทยำ

ดวงใจ

5617408755 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

mooly_inlove@hotmail.com

344 นำงสำว

ศดำนันท์

ไท้ทอง

5617405194 บริหำรศำสตร์

กำรเงินเเละกำรธนำคำร

phear1414@gmail.com

345 นำงสำว

รัตนวลัย

ธนะคุณ

5617403918 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

Rattanawalai.th.56@ubu.ac.th

346 นำงสำว

ภัทจรินทร์

กำญจนำลักษณ์

5617406087 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

phatjarin.ka.56@hotmail.com

347 นำงสำว

เยำวรัตน์

ทวี

5617405149 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

yoyethawee@gmail.com

348 นำงสำว

กมลทิพย์

พิชัย

5617401190 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Kamonthip.pi.56@ubu.ac.th

349 นำงสำว

กมลทิพย์

พิชัย

5617401190 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Kamonthip.pi.56@ubu.ac.th

350 นำย

พัฒนศักดิ์

ขจรเพชร

5617401473 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Pattanasak.kh.56@ubu.ac.th

351 นำย

สุกรี

วันโมลำ

5617405220 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

poompui896@gmail.com

352 นำย

ณัฐวุฒิ

ไชยดำ

5617408636 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

nuttwut.ch.56@ubu.ac.th

353 นำงสำว

เทียนขวัญ

ธัญญชำติโยธิน

5617408652 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Tiankhwan.than@hotmail.com

354 นำงสำว

นงลักษณ์

โทสวัสดิ์

5617404995 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

nonglak.prim@gmail.com

355 นำงสำว

อภิชญำ

คำทวี

5617408551 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

Apichaya.kamtawee@gmail.com

356 นำงสำว

สำวิตรี

แก่นสำร

5617404843 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

Sawitreekaensan@outlook.co.th

357 นำงสำว

ศิริประภำ

จันทรคุปต์

5617401022 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

giftlbiesk13@gmail.com

358 นำงสำว

จำรุวรรณ์

ยุพโคตร

5617403800 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

dipz-vipcream@hotmail.com

359 นำงสำว

ขวัญนภำ

อัญโญ

5817407372 บริหำรศำสตร์

บัญชี

tanagorn47@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

360 นำงสำว

นรำทร

สดมพฤกษ์

5817407882 บริหำรศำสตร์

บัญชี

jully.june.jull@gmail.com

361 นำงสำว

วรำภรณ์

เจริญเชำว์

5817408588 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

waraporn. cha58@ubu.ac.th

362 นำงสำว

จิรำภำ

พำชอบ

5817407455 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Piaszill_funny@hotmail.com

363 นำงสำว

สุภสั สร

สีจันดี

5617405297 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

supudsornkanattawat@gmail.com

364 นำงสำว

ณัฐชยำ

พั่วชู

5617409404 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

nut_xaaa@hotmail.com

365 นำงสำว

ลลิตำ

เหมำะดีหวัง

5617406243 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

Lmordeewang@gmail.com

366 นำงสำว

สุภำวดี

หงษ์เหิน

5617406768 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

Supawadee.ho.56@ubu.ac.th

367 นำงสำว

นำตยำ

ศรีพนั ธ์

5817407974 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Ning233@gmail.com

368 นำงสำว

เดือนฉำย

แสวงสิน

5817407749 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Polly. Duanchay@gmail.com

369 นำงสำว

สุทธิดำ

จันทิมำ

5817408872 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Sutthida.ch@ubu.or.th

370 นำงสำว

ธนพร

อรชร

5617407657 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

tanaporn.or.56@ubu.ac.th

371 นำงสำว

นิติยำพร

วิโรพรหม

5617405026 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

not12362@hotmail.com

372 นำงสำว

สุพตั รำ

ชัยมูล

5617405251 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Chaimoon77@gmail.com

373 นำงสำว

นำงสำวกมลรัตน์

สุขทำ

5617404683 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

POO.pooh 1997@gmail.com

374 นำงสำว

อำรีรัตน์

พรมสร

5617401893 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

areerat.bow099@gmail.com

375 นำงสำว

ศิริพร

บุญวัง

5617401707 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

lakeky123@gmail.com

376 นำงสำว

อติพร

ปรำบจันดี

5617401826 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Atiporn.pr.56@ubu.ac.th

377 นำงสำว

ปิยะพร

บัวทอง

5617405071 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

p.ployploy88@gmail.com

378 นำงสำว

นำงสำววัชรำภรณ์ บุญมำเรือง

5617400982 บริหำรศำสตร์

กำรตลำด

Giftted@gmail.com

379 นำย

พชร

5617409138 บริหำรศำสตร์

บัญชี

shockolate260258@gmail.com

เทพมงคล

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

380 นำงสำว

อติพร

ปรำบจันดี

5617401826 บริหำรศำสตร์

กำรเงินและกำรธนำคำร

Atiporn.pr.56@ubu.ac.th

381 นำงสำว

พัชรำภรณ์

รสจันทร์

5617403907 บริหำรศำสตร์

ระบบสำระสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

bie_bie29@hotmail.com

382 นำงสำว

ศศิวมิ ล

สำยโสภำ

5617402436 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรกำรโรงแรม

sasiwimon.saisopha@gmail.com

383 นำงสำว

ภิญญำพัชญ์

ทยำนสิงห์

5617403329 บริหำรศำสตร์

กำรบัญชี

Phinyaphat.ta@gmail.com

384 นำงสำว

เปมิกำ

สมบูรณ์

5617401459 บริหำรศำสตร์

กำรเงินกำรธนำคำร

premmy99@hotmail.co.th

385 นำงสำว

บุ่ษกร

สมบูรณ์

5617407686 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

bussakorn.so.56@ubu.ac.th

386 นำงสำว

จุฑำมำศ

นำมศรี

5617409363 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

juthamat.na.56@ubu.ac.th

387 นำงสำว
388 นำงสำว

พิทยำ
เจนจิรำ

คันที
ชำนิตย์

5617409527 บริหำรศำสตร์
5617407152 บริหำรศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
กำรจัดกำรธุรกิจ

pittaya.kh.56@ubu.ac.th

389 นำงสำว

กวินำ

ก้อนคำ

5617404454 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

Baiyok_baiyok19598@hotmail.com

390 นำงสำว

กนกสกุล

หลำกสุขถม

5617400021 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

maey_ly@hotmail.com

391 นำงสำว

อรชร

ตรีสอน

5617403070 บริหำรศำสตร์

กำรจัดกำรธุรกิจ

t.orachorn.gn@gmail.com

392 นำย

พินิจ

ดวงศรี

5623400383 ปรำสำทศรี

กำรบริหำรองค์กำร

Dook_kat@hotmail.com

393 นำงสำว

นภัสสร

ซื่อตรง

5715401256 เภสัชศำสตร์

เภสัชศำสตร์

Gracerx21ubu@gmail.com

394 นำงสำว

กนกกำนต์

ปรำสำทศรี

5623403214 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Kanokkannn@gmail.com

395 นำย

กิตติศักดิ์

มิตรแสง

5623400873 รัฐศำสตร์

กำรแกครอง

Kittisak.tkm@gmail.com

396 นำงสำว

นฤมล

ทับทิมไส

5623400259 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

Naruemon-goy@hotmali.com

397 นำงสำว

สิริโสภำ

ก้อนจันทร์เทศ

5623400617 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

Sirisopa2537_konjantad@hotmail.com

398 นำงสำว

เยำวลักษณ์

ศรีบญ
ุ เรือง

5623400442 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

kik.99kik.kik@gmail.com

399 นำงสำว

ปิยพรวดี

ทองดี

5623400338 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

Piyapornwadee.th.56@ubu.ac.th

ีnuaew_alone43@hotmail.com
ิ

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

400 นำงสำว

พนัชธร

เทพำคำ

5623401311 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

phanat.kd@gmail.com

401 นำย

วัชระ

อุ่นแก้ว

5623401575 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Watchara_gar@hotmail.com

402 นำงสำว

อัญมณี

สีเพ็ชร

5623402004 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Anndy0922@gmail.com

403 นำย

สุรพล

เทียนคูณ

5623402808 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

surapolteinkoon@gmail.com

404 นำย

อนุสรณ์

ศรีบวั

5623403191 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Tebza2537@gmail.com

405 นำงสำว

กิตติยำ

ลุนชิต

5623400860 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

aon1994@gmail.com

406 นำย

วรพล

โสเสมอ

5623401535 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Woraphon4@gmail.com

407 นำย

ฤทธิเกียรติ

ศุภดล

5623401654 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

sax.polsci@gmail.com

408 นำงสำว

สุพตั รำ

ศิริพนั ธ์

5723405404 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

nim.polsci@gmail.com

409 นำย

วงศธร

แดงศรี

5623401517 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

wongsathon555@gmail.com

410 นำงสำว

สุวรรณำ

จันทะวงค์

5623401902 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

keajung-suwanna@hotmail.com

411 นำย

พงศ์พสิ ุทธิ์

แซเผือก

5623403179 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

pongpisutntoo@gmail.com

412 นำงสำว

สุกัญญำ

อิ่มโค่น

5623401766 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

pear.sukanyas@gmail.com

413 นำย

ชัยศักดิ์

เศรษฐำไชย

5623400970 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Chaisak.ubu@gmail.com

414 นำงสำว

ศศิธร

บุญสนอง

5623401652 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Sasi.bifern@gmail.com

415 นำงสำว

เพ็ญพิชชำ

จรรยำเพศ

5723405336 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

mind.pm2323@gmail.com

416 นำงสำว

สำยฝน

แก้วพลงำม

5623401755 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

fon-saifon19@hotmail.com

417 นำงสำว

สุทธิดำ

แก้วมะณีย์

5623401829 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

sone_backtogether@hotmail.com

418 นำงสำว

อัฉรำพร

คุณสมบัติ

5623404006 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

E-neye@hotmail.com

419 นำงสำว

นุชนำถ

ฑิมัจฉำ

5623402349 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

sawwa.th@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

420 นำย

อนุชิต

วิมล

5623402837 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

anuehit2537@gmail.com

421 นำงสำว

ฐิตำพร

จรจรัญ

5623402237 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

k.arsenal-6@hotmail.com

422 นำย

ปฏิภำณ

กันยำสำย

5623402358 รัฐศำสตร์

ท้องถิ่น

Patipan_kanyasai@y7mail.com

423 นำงสำว

อภิรดี

ศรีเมือง

5623403991 รัฐศำสตร์

ท้องถิ่น

Saikim1994@hotmail.com

424 นำงสำว

อภิรดี

ศรีเมือง

5623403991 รัฐศำสตร์

ท้องถิ่น

Saikim1994@hotmail.com

425 นำงสำว

ฉัตรฑริกำ

บุญทศ

5623403009 รัฐศำสตร์

บริหำรองค์กำร

ladynammok@hotmail.com

426 นำงสำว

สุภำพร

บุระขันธ์

5623400676 รัฐศำสตร์

บริหำรองค์กำร

miew_happy1@hotmail.com

427 นำย

นิพทั ธ์

ศิลำ

5623401216 รัฐศำสตร์

ปกครอง

Tattoo-colour@hotmail.com

428 นำงสำว

นวพร

เวทยำกร

5623402314 รัฐศำสตร์

ปกครอง

Plyfons2nak@gmail.com

429 นำงสำว

ศิรินัดดำ

แก่นสำร

5623402679 รัฐศำสตร์

ปกครองท้องถิ่น

sirinadda2212@hotmail.com

430 นำงสำว

วรำภรณ์

ลุนโน

5623402611 รัฐศำสตร์

ปกครองท้องถิ่น

warapornlunno@gmail.com

431 นำงสำว

รัตนำพร

จันทร์อุตส่ำห์

5623400475 รัฐศำสตร์

รปศ.

www.rattanaporn09@gmail.com

432 นำงสำว

เยำวภำ

ภำระเวช

5623403344 รัฐศำสตร์

รัฐประศำนศำสตร์

4z7xf8ga

433 นำงสำว

จุฑำมำศ

ส่องศรีโรจน์

5623402189 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

jutamat1300@hotmail.com

434 นำงสำว

จุฑำมำศ

ส่องศรีโรจน์

5623402189 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

jutamat1300@hotmail.com

435 นำย

พีรวัฒน์

สวัสดิ์ผล

5623402479 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

P-1933@hotmail.com

436 นำงสำว

อุษณำ

ทิวะพล

5623400815 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

ิีusana.jomjam@gmail.com

437 นำย

ธิชำนนท์

สิงห์ทอง

5623400228 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

tichanon_non@hotmail.com

438 นำงสำว

จริยำ

บุญสุรี

5623402129 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

riyageya. 1208@gmail.com

439 นำงสำว

ศุภรัตน์

สุทธิทกั ษ์

5623402714 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Suttituk.amway@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

440 นำย

จักรพงศ์

หงษ์บญ
ุ

5623403249 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

mix250137@gmail.com

441 นำงสำว

ศิริภทั ร

ดีดวงพันธ์

5623402691 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Jujee2haha.gmail.com

442 นำงสำว

สุวรีย์

ไชยบรรจงศักดิ์

5623400697 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

looktan.ubu@gmail.com

443 นำงสำว

เบญจวรรณ

ผลบุญ

5623400309 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Benjawanwan45@gmail.com

444 นำงสำว

พวงผกำ

จันทร์สำม

5623400365 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

puangpaka.jh.56@ubu.ac.th

445 นำงสำว

ฐิติมำ

เกษภัยศรี

5623400084 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

4902Thitimaza@gmail.com

446 นำงสำว

เยำวภำ

ภำระเวช

5623403344 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

4z7xf8ga@gmail.com

447 นำงสำว

พิมพิชญ์พพิ ฒ
ั น์

คมขำ

5623400390 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Pimpichpiphat5.2.25@gmail.com

448 นำงสำว

จุติพร

จำปำรัตน์

5623402196 รัฐศำสตร์

Jutipornnnn@gmail.com

449 นำงสำว

ศิริวรรณ

สำรพัฒน์

5623402703 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์
รัฐประศำสนศำสตร์ิเอกกำรปกครอง
ท้องถิ่น

450 นำงสำว

นงลักษณ์

ทุดปอ

5623400240 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์ิ(กำรบริหำรองค์กำร)

nongluk.th.56@ubu.ac.th

451 นำงสำว

นิสำลักษณ์

บูรณะ

5623400288 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์ิกำรบริหำรองค์กำร

nisaluckburana@gmail.com

452 นำงสำว

สุดำภรณ์

สร้อยภำพ

5623401791 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Nemonemo_2@hotmail.co.th

453 นำงสำว

วรำภรณ์

กว้ำงขวำง

5623402600 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

namfar2010@hotmail. com

454 นำงสำว

เปรมฤดี

สำยน้อย

5623400345 รัฐศำสตร์

รัฐประสำสนศำสตร์

Biw_premruedee@hotmail.com

455 นำงสำว

ทิพวัลย์

แก้วเทพ

5623403287 รัฐศำสตร์

ปกครองท้องถิ่น

yinged_00@hotmail.com

456 นำงสำว

สุวำรี

สำเภำ

5623402822 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

suwaree2538@hotmail.com

457 นำงสำว

นนธญำ

จันทร์โยธำ

5623402282 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

nontaya.555@hot.co.th

458 นำงสำว

สุทธิดำ

เหมภำค

5623402996 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์(กำรปกครองท้องถิ่น)

eye._26549@hotmail.com

459 นำงสำว

เสำวลักษณ์

เชื้อทอง

5623403078 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

fonfon16919@gmail.com

por20012002@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

460 นำงสำว

ณัฐธิดำ

ทองเจียว

5623400125 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

nattida4802@gmail.com

461 นำย

ธวัชชัย

สมตัว

5623400215 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

thawatchai-bell@hotmail.com

462 นำงสำว

รัชนีกร

มะลิซ้อน

5623401463 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Sweet_rutchaneekorn@hotmail.com

463 นำงสำว

พลอยไพลิน

แสนศักดำ

5623401339 รัฐศำสตร์

กำรเมืองกำรปกครอง

ploypailin_saensakda123@hotmail.com

464 นำงสำว

หนึ่งฤทัย

พรมหำร

5623403405 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

nuengruetaipromhan111@gmail.com

465 นำงสำว

รวิภทั ร

ทองหลำง

5623401452 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Rawipat162@gmail.com

466 นำงสำว

อมรรัตน์

อำภำวงศ์

5623400778 รัฐศำสตร์

รปศ. กำรบริหำรองค์กำร

noonboss2537@gmail.com

467 นำงสำว

ศิริญำกร

ปิตตะ

5623401676 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Siriyakon36p@gmail.com

468 นำงสำว

มะลิวรรณ

เจตนำ

5623402510 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Maliwan392@gmail.com

469 นำงสำว

สุธนิ ี

สิงหเสนีย์

5623400642 รัฐศำสตร์

บริหำรองค์กำร

Sutinee1653@gmail.com

470 นำงสำว

สุธำศิณี

สุพรม

5623400635 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Suthasinee.0806@gmail.com

471 นำงสำว

สุนำรี

ยงอุ่น

5623403966 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

pui.33sunaree@gmail.com

472 นำงสำว

นภำพร

มีสุข

5623401157 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

meesuk_2201@hotmail.com

473 นำงสำว

ธนัชชำ

โคตรอำษำ

5623401102 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

tanutcha.ko.56@ubu.ac.th

474 นำงสำว

วิลำวัลย์

พันธ์เสำร์

5623401621 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

wilawanpunsao@gmail.com

475 นำงสำว

ศิริพร

อยู่มั่น

5623401681 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

teefeno@hotmail.com

476 นำย

ภำนุพงศ์

ศรีสกุลพงศ์

5623400435 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

nuniubon59@gmail.com

477 นำงสำว

จุฑำพร

สิมำวัน

5623400947 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

maey56@gmail.com

478 นำย

นำยอนุวฒ
ั น์

ท่ำหำญ

5623401948 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

ponlinkinpark@hotmail.com

479 นำย

ศุภำกร

ไกยะฝ่ำย

5623401300 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

pongpithak998@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

480 นำย

อำทิตย์

จันทร์ศรี

5623402033 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

kaithaisun@gmail.com

481 นำย

ปกรณ์ศักดิ์

แก้วอุดร

5623401261 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

bombbomb0879551379@gmail.com

482 นำงสำว

พรรณี

เพชรดำ

5623402446 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

Neeza-ssk@hotmail.com

483 นำงสำว

พรรณี

เพชรดำ

5623402446 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

Neeza-ssk@hotmail.com

484 นำงสำว

พรรณี

เพชรดำ

5623402446 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

Neeza-ssk@hotmail.com

485 นำงสำว

พรรณี

เพชรดำ

5623402446 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

Neeza-ssk@hotmail.com

486 นำงสำว

ณัฐสุดำ

หลอมทอง

5623403605 รัฐศำสตร์

ปกครองท้องถิ่น

yui_ntsd@hotmail.com

487 นำงสำว

กรรณิกำ

รัตนำ

5723405044 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

mon33310@hotmail.co.th

488 นำงสำว

ฐิติพร

อำมำตย์

5623403595 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Hugoergy99@gmail.com

489 นำย

ธีระพล

คำเเพงจีน

5523401765 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Ohlymoussey@gmail.com

490 นำงสำว

วิมพ์วภิ ำ

วิเศษสัตย์

5623401607 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

bamby_bombam55@hotmail.com

491 นำย

นัทธพงศ์

คันธจันทน์

5623401205 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Pig.pop@hotmail.com

492 นำงสำว

จันธิมำ

สะท้ำนอำจ

5623402141 รัฐศำสตร์

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

Jantima_pop101@hotnail.com

493 นำย

นรเทพ

พิมำทัย

5623401168 รัฐศำสตร์

ปกครอง

norathep122117@gmail.com

494 นำงสำว

วิไลพร

วงค์ทองนิล

5623400550 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

wilaiporn94@gmail.com

495 นำงสำว

เพียงกำญจน์

คำเหลือ

5623403504 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

Piangkan2512@gmail.com

496 นำย

เจษฎำ

ศรีลำสำร

5623403100 รัฐศำสตร์

ปกครอง

boso2537ubu@gmail.com

497 นำงสำว

ขวัญฤดี

จันทิพย์

5623402116 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

planueng1109@gmail.com

498 นำงสำว

พันธ์ผกำ

ชำสุด

5623401366 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Panpagachasud@gmail.com

499 นำย

วุฒพิ งษ

นำมสมดี

5623401636 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Pongpangsity@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

500 นำงสำว

สุขบุญรัตน์

ประวิง

5623401779 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

dawsukboon_4358@hotmail.com

501 นำงสำว

รพีพรรณ

หำริชัย

5623402538 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

field.4329@gmail.com

502 นำย

สุทศั

นำมสุวอ

5623401834 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

max_26214@msn.com

503 นำย

พงศกร

ศิลำพล

5623401296 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Pongsakorn2897@gmail.com

504 นำงสำว

เกศรำภรณ์

ถ้ำน้อย

5623400888 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

tomolovekhuyjabb2013@hotmail.com

505 นำงสำว

จันทร์จิรำ

ศรีมันตะ

5623403858 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

Ji-fai@hotmail.com

506 นำงสำว

ปิยมำศ

ทองประจักร์

5623402424 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

piyamas.plaw.limited@gmail.com

507 นำงสำว

อนงค์

วำยุสันต์

5623400723 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

-

508 นำงสำว

จุฬำวัลย์

รัตโน

5623400956 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

jumejung_2011@hotmail.co.th

509 นำงสำว

เสำวลักษณ์

สมยำ

5623401926 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Love_lukge@hotmail.com

510 นำย

อัมรินทร์

แก้วคีรี

5623402015 รัฐศำสตร์

ปกครอง

Umrin2212@gmail.com

511 นำย

ณัฐพงศ์

ศรีเศษ

5623401012 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

mrchokku371@gmail.com

512 นำงสำว

นรำนุช

มำลำวัลย์

5623401171 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

b_b40851@hotmail.com

513 นำย

ทนงศักดิ์

มหำคำม

5623400167 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

peka262@gmail.com

514 นำงสำว

กัลยำณี

ศรชัย

5623403083 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

baifernny13@gmail.com

515 นำงสำว

วิรำกำนต์

วงค์อินทร์

5623400541 รัฐศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำร

thebad1994@hotmail.com

516 นำงสำว

สุดำรัตน์

ภำวะโคตร

5623401805 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

koy_the_star@hotmail.com

517 นำงสำว

วันเพ็ญ

เรืองพรม

5623400529 รัฐศำสตร์

บริหำรองค์กำร

Wanpen.0304@gmail.com

518 นำย

ศุภสร

รอดถำวร

5623401711 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

boomlove_nd117@hotmail.com

519 นำย

ณรงค์ศักดิ์

ปิดตัง

5623401001 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

ruffi_onepiece@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

520 นำย

สถำพร

พวงพันธ์

5623400589 รัฐศำสตร์

บริหำรองค์กำร

Manngai1516@gmail.com

521 นำงสำว

พิตะวัน

คงคำพันธ์

5623400378 รัฐศำสตร์

บริหำรองค์กำร

Mameiaw-love@hotmail.com

522 นำย

ธัชกร

โคตรจันทร์

5621402846 รัฐศำสตร์

นิติศำสตร์

touchakorn2009@hotmail.com

523 นำงสำว

สุดำรัตน์

ภูมี

5623402749 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำตร์

aomaom_29094@hotmail.co.th

524 นำงสำว

ศิริประภำ

ชัยสงครำม

5623402684 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Hmiwty_333@hotmail.com

525 นำงสำว

กมลชนก

จันมำนิตย์

5623403227 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Kamonchanok2537.29@gmail.com

526 นำงสำว

พรรณี

เพชรดำ

5623402446 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Neeza-ssk@hotmail.com

527 นำงสำว

พัชรี

คุฒนำ

5623402455 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

patcharee2431@gmail.com

528 นำงสำว

จันทร์ธดิ ำ

เจือจันทร์

5623402134 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

mai1960@windowslive.com

529 นำย

อรรถพงษ์

พำประจง

5623401971 รัฐศำสตร์

ปกครอง

lekpretty10@gmail.cok

530 นำงสำว

วรรณภำ

บำลุน

5623402578 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

balun693@gmail.com

531 นำงสำว

อรอนงค์

พวงแก้ว

5623401986 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

onanong2301@gmail.com

532 นำงสำว

นภำพร

สุวรรณพรรณ

5623402299 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

a_napapron@hotmail.com

533 นำงสำว

สุนิสำ

บุญหล้ำ

5623402769 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

Ning205str.51@hotmail.com

534 นำย

วรำวุฒิ

จินดำ

5623401562 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

warawut868@gmail.com

535 นำงสำว

จำรุวรรณ

รัตนมูล

5623400055 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร๋

carrot.jarruwan@gmail.com

536 นำย

ธนวัตร

งำมสุข

5623401092 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

thanawat.200837@hotmail.com

537 นำงสำว

ฐิรนันทน์

ตัญญู

5623400091 รัฐศำสตร์

รปศ.

mint_123_toyou@hotmail.com

538 นำย

อัษฎำยุธ

ธรรมวิจิตร

5623402905 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Bugtutaza4@gmail.com

539 นำย

เสถียรไทย

นำมเกตุ

5623401913 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

goldsniper13@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

540 นำงสำว

สุธำรินี

จันทร์เพ็ง

5623403382 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

sutarinee.janpeng@gmail.com

541 นำงสำว

พรลภัส

ยำที

5623400354 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Pornlaphat.y@gmail.com

542 นำงสำว

บุณฑริกำ

ประพันธ์

5623403038 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

poppybuntharika@gmail.com

543 นำงสำว

บุณฑริกำ

ประพันธ์

5623403038 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

544 นำงสำว

ธิดำรัตน์

อำชญำทำ

5623401148 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

poppybuntharika @gmail.com
banana_banana_lovelove@hotmail.co
m

545 นำย

ฐำนันดร

พันธ์เพชร

5623403269 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

tachai_the_star@hotmail.com

546 นำงสำว

เกศรำ

ดำลำด

5623400039 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์

Katsaradalad58@gmail.com

547 นำงสำว

สุภทั ตรำ

ถูไกรวงษ์

5623401874 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

fonnam11020@gmail.com

548 นำย

อำทิตย์

ภำพลงำม

5623402040 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

got_008_@hotmail.com

549 นำย

กษปัถย์

เวชพูล

5623400024 รัฐศำสตร์

บริหำรองค์กำร

kasapat123@gmail.com

550 นำงสำว

ปิยธิดำ

ปัญญำดิษฐ์

5623402411 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

Kema_piyatida@hotmail.com

551 นำงสำว

ยุพำรัตน์

พรมลัง

5623401443 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

yuparat3882@gmail.com

552 นำงสำว

สุวจั รี

ชินบรรเทำ

5623403399 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

Cherry.zaa542@gmail.com

553 นำย

ไชยลำภ

สร้อยเพชร

5623402222 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำสตร์ิ(ปกครองท้องถิ่น

tle_2538@hotmail.com

554 นำย

สรไกร

พวงชมภู

5623402727 รัฐศำสตร์

ปกครองท้องถิ่น

jack70977@gmail.com

555 นำงสำว

จีรนุช

ผมหอม

5623400930 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

jeeranuch27@gmail.com

556 นำงสำว

จีรนุช

ผมหอม

5623400930 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

jeeranuch27@gmail.com

557 นำงสำว

สุภำพร

แก่นก่อ

5623402787 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

love_thepooh444@hotmail.com

558 นำย

จุติกำนต์

ไหลหลั่ง

5623403258 รัฐศำสตร์

รปศ.

jutikan_lailung@hotmail.com

559 นำงสำว

สุภทั ตรำ

ถูไกรวงษ์

5623401874 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

fonnam11020@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

560 นำย

จุติกำนต์

ไหลหลั่ง

5623403258 รัฐศำสตร์

ปกครองท้องถิ่น

jutikan_lailung@hotmail.com

561 นำงสำว

อัจจิมำ

บุตรชำรี

5623402882 รัฐศำสตร์

รปศ.

adjimaubu@hotmail.com

562 นำย

วัชรพล

บัวศรี

5623400516 รัฐศำสตร์

ร.ป.ศ

Sinyornaruto@outlook.co.th

563 นำงสำว

สุนทรีรัตน์

อุส่ำห์ดี

5623400651 รัฐศำสตร์

รัฐประศำสนศำตร์

aorn_ann13@hotmail.com

564 นำงสำว

อุไลพร

เหลำทอง

5623402950 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

ulaipornlaothong@gmail.com

565 นำงสำว

สุชำนำถ

บัวงำม

5623402732 รัฐศำสตร์

กำรปกครองท้องถิ่น

suchanadbuangaem@gmail.com

566 นำย

พีรยุทธ

ท้ำวพรม

5623402466 รัฐศำสตร์

ปกครองท้องถิ่น

peerayuth1992@gmail.com

567 นำงสำว

ณัฐสุดำ

หลอมทอง

ปกครองท้องถิ่น

yui_ntsd@hotmail.com

568 นำงสำว

คัคนำนต์

วะรงค์

สำธำรณสุขศำสตร์

kakkanan.wa.56@ubu.ac.th

569 นำงสำว

สุจิตรำ

บุญกล้ำ

สำธำรณสุขศำสตร์

sujittra.bo.56@ubu.ac.th

570 นำงสำว

สุธดิ ำ

ด้วงทองสำ

อนำมัยชุมชน

suthida.du.56@ubu.ac.th

571 นำงสำว

อุไรวรรณ

วิสำพรม

อนำมัยสิ่งแวดล้อม

UWisaprom@gmail.com

572 นำงสำว

ชนิญญำ

ปุยฝ้ำย

5623403605 รัฐศำสตร์
วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และ
5619400441 กำรสำธำรณสุข
วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และ
5619400858 กำรสำธำรณสุข
วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และ
5619400872 กำรสำธำรณสุข
วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และ
5619401561 กำรสำธำรณสุข
วิทยำลัยแพทย์ศำสตร์และ
5619401101 กำรสำธำรณสุข

อนำมัยสิ่งแวดล้อม

chaninya.pu.56@ubu.ac.th

573 นำงสำว

ชญำนิศวร์

กลำงประพันธ์

5611401378 วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

eyeklang@gmail.com

574 นำย

ฤทธิพร

วิถี

5611401462 วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

ridtiporn.wi.56@ubu.ac.th

575 นำย

กิตติ

กลมเกลียว

5611404809 วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

armmy1301@gmail.com

576 นำย

กิตติศักดิ์

ไชยโยธำ

5611401338 วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

kittisak.ch.56@ubu.ac.th

577 นำงสำว

จิรัฐิติพร

จำนงค์

5611401365 วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

love.ninja.naruto@gmail.com

578 นำงสำว

วรรณพร

แสงตำ

5611400405 วิทยำศำสตร์

เคมี

wannaporn.sa.56@ubu.ac.th

579 นำงสำว

อรวรรณ

ขันตีสำย

5611404401 วิทยำศำสตร์

เคมี

orawan_kanor@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

580 นำงสำว

ชลิดำ

กองปัด

5611400111 วิทยำศำสตร์

เคมี

chalidakongpat@gmail.com

581 นำย

ภูวดลิผ่ำนผล

ผ่ำนผล

5611404340 วิทยำศำสตร์

เคมี

puwadon.pa.56@ubu.ac.th

582 นำงสำว

ปวีณำ

สุขศรี

5611400294 วิทยำศำสตร์

เคมี

pavena0812@gmail.com

583 นำงสำว

อังศณำ

บุญใย

5611400629 วิทยำศำสตร์

เคมี

ungsana.bo.56@ubu.ac.th

584 นำย

ณัฐพล

เกษำงำม

5611400146 วิทยำศำสตร์

เคมี

nuttapol.eiei@gmail.com

585 นำงสำว

อัจฉรำภรณ์

บุญเติม

5611400634 วิทยำศำสตร์

เคมี

autcharaporn.bo.56@ubu.ac.th

586 นำงสำว

อิริยำภรณ์

5611404412 วิทยำศำสตร์

เคมี

iriyaporn.bu.56@ubu.ac.th

587 นำงสำว

สิริกำญจน์

แต้สงเครำะห์

5511400165 วิทยำศำสตร์

เคมี

siree_kan@hotmail.com

588 นำย

นัฐธพล

ยอดศิลป์

5611400203 วิทยำศำสตร์

เคมี

totoyodsin@gmail.com

589 นำงสำว

จีรำนันท์

เฉลิมรัตน์

5611400083 วิทยำศำสตร์

เคมี

jeeranan.ch.56@ubu.ac.th

590 นำย

วันชัย

วึบชัยภูมิ

5611400434 วิทยำศำสตร์

เคมี

wanchai16873@gmail.com

591 นำงสำว

วัชรำภรณ์

วงศ์ใหญ่

5611400429 วิทยำศำสตร์

เคมี

ิิbow.ubu2429@gmail.com

592 นำงสำว

นรินทร

คงสกุลดี

5611404290 วิทยำศำสตร์

เคมี

narinthorn2244@gmail.com

593 นำงสำว

ศิริลักษณ์

เข็มเพชร

5611400489 วิทยำศำสตร์

เคมี

Siriluck.kh.56@ubu.ac.th

594 นำงสำว

ปริยำ

ดวงดี

5611404333 วิทยำศำสตร์

เคมี

Duangdeepariya@gmail.com

595 นำงสำว

Sunisa

Chanikom

5611400540 วิทยำศำสตร์

เคมี

Sunisa.fon@outlook.co.th

596 นำย

ไชยพร

รู้เจน

5611400139 วิทยำศำสตร์

เคมี

chaiyapron.ro.56@ubu.ac.th

597 นำงสำว

สุกัญญำ

เส้นเกษ

5611400533 วิทยำศำสตร์

เคมี

mameaw_mom@hotmail.co.th

598 นำงสำว

สุวนันท์

ชูรี

5611400595 วิทยำศำสตร์

เคมี

aeysuwanan@gmail.com

599 นำงสำว

เบญจมำภรณ์

ปทุมวัน

5611400269 วิทยำศำสตร์

เคมี

Benjamaporn128@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

600 นำย

มนัสศวิน

กองทอง

5611400377 วิทยำศำสตร์

เคมี

manatsawin.ko.56@ubu.ac.th

601 นำงสำว

ธีรำพร

สำยเคน

5611402173 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

teerapon.s245@outlook.com

602 นำงสำว

แคทรียำ

ดั่งประสงค์

5611401992 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

Fernkatreeya@gmail.com

603 นำย

สฤษดิ์ฉันท์

บุญอำจ

5611402490 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

Super_puy@yahoo.com

604 นำย

กฤติเดช

โชคสุขไพศำล

5611402465 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

krittidet_ch.56@ubu.ac.th

605 นำงสำว

ณัฐนันท์

สิรภัทรศรีเสมอ

5611402087 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

tip_tip45@hotmail.com

606 นำงสำว

สุวริษฐำ

ผำสุข

5611405150 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

Suwarittha@gmail.com

607 นำงสำว

ศศิพมิ พ์

คำสระ

5611402438 วิทยำศำสตร์

จุลชีวทิ ยำ

Sasipim.ka.56@ubu.ac.th

608 นำงสำว

สุธศิ ำ

ศิลปศร

5611401873 วิทยำศำสตร์

ชีววิทยำ

eve_suthisa1994@hotmail.com

609 นำงสำว

ปรมำ

ประภำสโนบล

5611401723 วิทยำศำสตร์

ชีววิทยำ

parama9409@gmail.com

610 นำงสำว

ปลำยฝัน

จันทร์แสง

5611404920 วิทยำศำสตร์

ชีววิทยำ

plaiphan.jan@gmail.com

611 นำงสำว

อทิตำ

เสนำใหญ่

5611401912 วิทยำศำสตร์

ชีววิทยำ

athita.sa.56@ubu.ac.th

612 นำงสำว

จินตนำ

สำรเสนำ

5611401589 วิทยำศำสตร์

ชีววิทยำ

mmmmint.123@gmail.com

613 นำงสำว

อำทิติย

ศรีดี

5611402852 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

sridee2852@gmail.com

614 นำงสำว

ยุภำพร

วงคำเหลำ

5611402731 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

yupaporn.wo.@ubu.ac.th

615 นำงสำว

ณฐมน

อินทะวงค์

5611402623 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

Jurs.44@hotmail.com

616 นำย

คทำยุทธ์

วิชัย

5611405208 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

gluekw@gmail.com

617 นำงสำว

พรพิณ

อำทิเวช

5611402702 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

pornpin.ar.56@ubu.ac.th

618 นำงสำว

รุ่งนภำ

จินำวัลย์

5611402768 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

rungnapa.ji.56@ubu.ac.th

619 นำงสำว

วรนิษฐำ

สุคตะ

5611403138 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

voranidtha.su.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

620 นำย

เอื้ออังกูร

สุวรรณรัตนำกร

5611403213 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

aueangkul.su.56@ubu.ac.th

621 นำย

จิรยุทธ

สิงห์งำม

5611402933 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

jirayuth.si.56@ubu.ac.th

622 นำย

จักรำวุธ

คงอ่อน

5411404162 วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรยำง

jakkrawut.kg@gmail.com

623 นำงสำว

แคทรีน

บุญช่วย

5611400661 วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรยำง

Khattareen@gmail.com

624 นำงสำว

สุวริษฐำ

ผำสุข

5611405150 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

Suwarittha@gmail.com

625 นำงสำว

วชิรำภรณ์

เจริญท้ำว

5611405277 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

wachiraporn.ja.56@ubu.ac.th

626 นำงสำว

สุธดิ ำ

นำโสก

5611402836 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

sutida.na.56@ubu.ac.th

627 นำย

บุญมี

เวียงอินทร์

5511403021 วิทยำศำสตร์

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

rain.ubu101@gmail.com

628 นำงสำว

พณิดำ

พันเต๊ะ

5611405088 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

da_ekr@hotmail.com

629 นำงสำว

ศิริพร

สุขดิษฐ์

5611405134 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

yutme_1885@hotmail.com

630 นำงสำว

รัชฎำพร

บัวศรี

5611402748 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

ratchadaporn.yinglee@gmail.com

631 นำงสำว

วรรณพร

ศิลำ

5611405282 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

Silapla2@gmail.com

632 นำงสำว

นุชติยำ

บำตสุวรรณ

5611404304 วิทยำศำสตร์

เคมี

Satisfaction_nona@hotmail.com

633 นำงสำว

ประภำพร

วรรณศรี

5611400287 วิทยำศำสตร์

เคมี

prapaporn.wa.56@ubu.ac.th

634 นำย

อดิศร

รำชชิต

5611403190 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

adison.ra.56@ubu.ac.th

635 นำงสำว

ปำยำลักษณ์

สุดชำรี

5611405141 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

payalak.sudcharee@gmail.com

636 นำย

ธรรมนูญ

กองแก้ว

5611402159 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

Thamanoon008@hotmail.com

637 นำงสำว

บุณยำนุช

สุภำพ

5611405060 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

boonyanuch.supap1994@gmail.com

638 นำงสำว

นิรันดร์กำล

ช้ำงสำร

5611400227 วิทยำศำสตร์

เคมี

nirankan.ch.56@ubu.ac.th

639 นำงสำว

อุมำกร

แดงจันทึก

5611405174 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

Aumagon.d@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

640 นำงสำว

รติรส

สำระพันธ์

5611402348 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

tungratirot@gmail.com

641 นำย

กฤตภำส

กมุทชำติ

5611401956 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

porloveza@hotmail.com

642 นำงสำว

มนพร

โกมลเมธชัย

5611402313 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

monporn1306@gamil.com

643 นำงสำว

กมลวรรณ

อำจเอี่ยม

5611405349 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

kamonwan.ad.56@ubu.ac.th

644 นำย

วชิระ

บุญล้อม

5611403123 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

wachira.bo.56@ubu.ac.th

645 นำย

พิพฒ
ั พงษ์

บุญสุข

5411404728 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

pipatpong.bo.54@ubu.ac.th

646 นำย

จิตรภำณุ

พงษ์สัมณะ

5611405387 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

jitpanu.po.56@ubu.ac.th

647 นำงสำว

สลักจิตร

ศักดิ์สีเท่ำ

5611405655 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพวเตอร์

salakjit.sa.56@ubu.ac.th

648 นำงสำว

นัฐฑริกำ

ชีพนั ดุง

5611403037 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

nattharika.ch.56@ubu.ac.th

649 นำงสำว

พิสมัย

วิลำมำศ

5611405590 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

pisamai.wi.56@ubu.ac.th

650 นำย

ปรเมศร์

สิงห์ขรณ์

5611405545 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ิิparamat.si.56@ubu.ac.th

651 นำงสำว

รัตยำ

แก้ววิชัย

5611401451 วิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

ิ้happylovelyarng@gmail.com

652 นำย

อนุชิต

สุพรรณ

5611405691 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

anuchit.su.56@ubu.ac.th

653 นำย

วัชรินทร์

เพิ่มวงศ์

5611402786 วิทยำศำสตร์

ฟิสิกส์

nonghoinoi555.5@gmail.com

654 นำย

ตรีภมู ิ

วัฒรำช

5611405466 วิทยำศำสตร์

คอม

treepoom.wa.56@ubu.ac.th

655 นำย

เกียรติศักดิ์

หงษ์มณี

5611402904 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

kiattisak.ho.56@ubu.ac.th

656 นำย

วรปรัชญ์

บุญจีม

5611405624 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอม

woraprat.bo.56@ubu.ac.th

657 นำงสำว

ลลิตำ

โคมลอย

5611403110 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

lalita.ko.56@hotmail.com

658 นำย

ณัฐพล

เสนำเมือง

5611402995 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

nutthaphol.sa.56@hotmail.com

659 นำย

ศุภวุฒิ

เหล่ำชัยเจริญผล

5611401833 วิทยำศำสตร์

ชีววิทยำ

Keng2212@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

660 นำงสำว

จุฑำทิพย์

บุญวัง

5611403343 วิทยำศำสตร์

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

jutatip.boonw@gmail.com

661 นำงสำว

รุ่งทิพย์

หมำยเจริญ

5611404467 วิทยำศำสตร์

วิทยำสำสตร์และเทคโนโลยียำง

rungthipmom@gmail.com

662 นำย

สมัย

คนเพียร

5611404485 วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรยำง

samail1409@gmail.com

663 นำงสำว

ธิดำ

โคตรวันทำ

5611400737 วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรยำง

kaewthidakhotwantha@gmail.com

664 นำงสำว

ปำริชำติ

ป้องศรี

5611400753 วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรยำง

Par021.pp@gmail.com

665 นำงสำว

วนิดำ

ไสยศำสตร์

5611405611 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

wanida.sa.56@ubu.ac.th

666 นำย

อังคำร

มีคำนิล

5611400814 วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรยำง

angkarn.me.56@ubu.ac.th

667 นำย

ณัฐวัฒน์

ศรีธญ
ั รัตน์

5611403019 วิทยำศำสตร์

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

nuttawat.sr.56@ubu.ac.th

668 นำงสำว

จุฬำรัตน์

ผลทวี

5611404430 วิทยำศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรยำง

ictmtk191913@gmail.com

669 นำงสำว

รัตนมณี

นำมทะจันทร์

5611400399 วิทยำศำสตร์

เคมี

Rattamananee13072537@gmail.com

670 นำงสำว

รัตนมณี

นำมทะจันทร์

5611400399 วิทยำศำสตร์

เคมี

Rattamananee13072537@gmail.com

671 นำย

เชี่ยวชำญ

ธัญญลักษณ์

5611402069 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

chaiwchantunyaluk@gmail.com

672 นำงสำว

จุฑำมำศ

ไชยวัฒน์

5611402027 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

nong_iloveme@hotmail.com

673 นำงสำว

พิมพิไล

ศรีธำตุ

5611402298 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

pimpilai.2438@gmail.com

674 นำงสำว

พรสุ่ดำ

โมคทิพย์

5611401970 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

lexx.1995@hotmail.com

675 นำงสำว

ประพัชรำ

พรนิคม

5611405073 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

ampiwsoda789@gmail.com

676 นำงสำว

รุ้งนลิน

บัณฑุพำณิชย์

5611402371 วิทยำศำสตร์

่ลชี
จุ ววิทยำ

mrungmring@hotmail.com

677 นำงสำว

ดำวดี

แพงโสภำ

5611402128 วิทยำศำสตร์

จุล่ววิ
ชี ทยำ

dawadee_pangsopa@hotmail.com

678 นำงสำว

รจเรศ

กระแสโสม

5611402331 วิทยำศำสตร์

จุลชีว่ทยำ
วิ

rodcharet.kr.56@ubu.ac.th

679 นำงสำว

พรพรรณ

อกแก้ว

5611402252 วิทยำศำสตร์

จุลชีว่ทยำ
วิ

pornpan425@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

680 นำงสำว

วิพรพรรณ

ศรีสุธรรม

5611402393 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

wipornphanmicro@gmail.com

681 นำงสำว

เจนจิรำ

สอดศรี

5611405015 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิยำ

janeapple1212@gmail.com

682 นำย

มงคลพันธ์

ตันติวชั รกุลธร

5611405116 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

mongkhonphan_ta@hotmail.com

683 นำงสำว

เรืองนภำ

เชื้อแม่น

5611402386 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

ploy-_-38@hotmail.com

684 นำงสำว

ศรีวรรณ

สุทธิ

5611402423 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

surveyompare666@gmail.com

685 นำงสำว

พัชรำภรณ์

กมลอินทร์

5611402263 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

hhong.pk@ gmail.com

686 นำย

ศุภณัฐฏ์

เบ็ญพันธ์

5611402454 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

auiierz02@gmail.com

687 นำงสำว

รัตนำกร

ปีมำ

5611402368 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

2071aom@gmail.ccom

688 นำงสำว

ปำริชำติ

ฝ่ำยชำวนำ

5611402243 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

naconpok0city@gmail.com

689 นำงสำว

วิภำภรณ์

คนตรง

5611402409 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

wipapon.kh.56@ubu.ac.th

690 นำงสำว

ธีรำพร

สำยเคน

5611402173 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

teerapon.s245@outlook.com

691 นำย

อนุสรณ์

บุญส่ง

5611402522 วิทยำศำสตร์

จุลชีววิทยำ

cowonman@hotmail.co.th

692 นำย

ณัฐวัฒน์

ดวงสนำม

5614405028 วิทยำศำสตร์่

จุลชีววิทยำ

natthawatdoangsanam_@hotmail.com

693 นำงสำว

ชลกำนต์

ชัยชนะ

5611402058 วิทยำสำสตร์

จุลชีววิทยำ

chonlakarn.chaichana@gmail.com

694 นำย

กมลภัทร

พึ่งปำน
่

5611402537 วิทยำสำสตร์

ฟิสิกส์

n-champ1528@hotmail.com

695 นำงสำว

ธิวรรณกำนต์

ถวิลไพร

5613401776 วิศวกรรมศำสตร์

เคมี

thiwankarn.th.56@ubu.ac.th

696 นำงสำว

ภัทรสุดำ

สืบสิมมำ

5613402913 วิศวกรรมศำสตร์

เคมี

pattarasuda.su.56@ubu.ac.th

697 นำงสำว

จุฬำทิพย์

ไผ่แก้ว

5713405566 วิศวกรรมศำสตร์

เคมี

julatip.ph.57@ubu.ac.th

698 นำงสำว

กนกกร

ศรวิชัย

5613400018 วิศวกรรมศำสตร์

เคมี

kanokkorn.so56@ubu.ac.th

699 นำงสำว

เพ็ญพิชชำ

โคตรธรรม

5613402841 วิศวกรรมศำสตร์

เคมี

phenphitcha.kh.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

700 นำย

สุขพนำท

ผ่องสนำม

5613404276 วิศวกรรมศำสตร์

เคมีเเละชีวภำพ

sukphanat.ph.56@ubu.ac.th

701 นำงสำว

วัชริดำ

ตั้งภูมิ

5613403486 วิศวกรรมศำสตร์

เคมีและชีวภำพ

Watcharida.th.56@ubu.ac.th

702 นำย

สันติภำพ

คนหำญ

5513403584 วิศวกรรมศำสตร์

เคมีและชีวภำพ

santiparp.kh.55@ubu.ac.th

703 นำย

สิทธิพงษ์

จันธิรำช

5513406817 วิศวกรรมศำสตร์

เคมีและชีวภำพ

sittipongubu@hotmail.com

704 นำงสำว

ขวัญกมล

บุรำชรินทร์

5613400432 วิศวกรรมศำสตร์

เคมีและชีวภำพ

khwuankamon.bu.56@ubu.ac.th

705 นำงสำว

ปิยรสค์

อินตะนัย

5613402418 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

piyarod.in.56@ubu.ac.th

706 นำย

ไปรวิทย์

สุทธิสำร

561340276 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

praiwit.su.56@ubu.ac.th

707 นำย

พงษ์ศักดิ์

เหลำพรม

5613402535 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

pongsak.lo.56@ubu.ac.th

708 นำงสำว

ชลธิชำ

เหลวกูล

5613400944 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Chonticha.le.56@ubu.ac.th

709 นำงสำว

นันทิดำ

โพธิ

5613401965 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Nanthida.po.56@ubu.ac.th

710 นำงสำว

อำภำพร

พิมโคตร

5613405114 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

apaporn.pi.56@ubu.ac.th

711 นำงสำว

ธมลพรรณ

ไพเรำะ

5613401688 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

thamolphan.ph.56@ubu.ac.th

712 นำย

ณัฐพล

สีลำรวม

5613405903 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

ิืNattapon.sr.56@ubu.ac.th

713 นำย

ณัฐพงศ์

เรืองดงยำง

5613401231 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Nuttapong.ru.56@ubu.ac.th

714 นำงสำว

กอบกุล

เฮงมีชัย

5613400137 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

kobkul.ha.56@ubu.ac.th

715 นำย

สถิตย์พล

คำนนท์

5613404027 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Spangpond888@gMail.com

716 นำย

ธีรเดช

ภิญโญ

5613405392 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

theeradej.Pi.56@ubu.ac.th

717 นำย

ธนศักดิ์

ปุณประวัติ

5613405385 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

the-fate-no.1@hotmail.com

718 นำย

สหรำช

คำดหมำย

5613404128 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

saharach.ka@gmail.com

719 นำย

อำพล

ภูนำเพ็ชร

5613405172 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

ampon.ph.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

720 นำย

พลรักษ์

ซอยรัมย์

5613402636 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Polrak.so.56@ubu.ac.th

721 นำงสำว

นิภำพร

ประหยัดทรัพย์

5613402056 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล
่

Nipaporn.pr.56@ubu.ac.th

722 นำงสำว

เกตุวดี

ศรีชัยมูล

5613400317 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

Ketwadee.sr.56@ubu.ac.th

723 นำย

วรรณพงษ์

คลังทอง

5613403374 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

vannapong.kl.56@ubu.ac.th

724 นำย

รุจิกร

เงินสะอำด

5613403279 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

eeruji@gmail.com

725 นำย

พงษ์พทิ กั ษ์

ใบแก้ว

5613402520 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

phongphitak.ba.56@ubu.ac.th

726 นำงสำว

ภำวิณี

จงปลูกกลำง

5613402957 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

mmlove2537@hotmail.com

727 นำย

เกษมชัย

คันธะศร

5613400335 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

Kasemchai.kh.56@ubu.ac.th

728 นำย

พิทยำธร

แจ่มใส

5613402755 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

pitayathon.ja.56@ubu.ac.th

729 นำย

กฤษณะ

เจียมอยู่

5613400076 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

kitsana.ji.56@ubu.ac.th

730 นำย

กิตติพงษ์

กระโพธิ์

5613400212 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

kittipong.kr.56@ubu.ac.th

731 นำย

เมธชวิน

กองสุข

5613403136 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

metchawin.ko.56@ubu.ac.th

732 นำย

สุเมธี

สำยบุญสำ

5613404207 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

sumatee.sa.56@ubu.ac.th

733 นำงสำว

จิรวรรณ

นำอุดม

5513404637 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

chirawan.na.55@ubu.ac.th

734 นำย

อำชวิน

สงครินทร์

5613405057 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

achawin.so.56@ubu.ac.th

735 นำย

สหฤทธิ์

ไชยฤทธิ์

5613404133 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำกำลัง

Konteenplus@hotmail.co.th

736 นำงสำว

พัชรี

พรมสว่ำง

5613402676 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

phatcharee.pr.56@ubu.ac.th

737 นำย

กิตติกร

ไก่จันทร์

5613400177 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

kittikon.ka.56@ubu.ac.th

738 นำย

ณัฐพงษ์

กำสำ

5613401248 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

nattapong.ka.56@ubu.ac.th

739 นำงสำว

อรวรรณ

สิงห์สวัสดิ์

5613404959 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

orawan.si.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

740 นำงสำว

ศุภนิดำ

ภูสมสำย

5613403963 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

supanida.po.56@ubu.ac.th

741 นำงสำว

จุไรรัตน์

ก้องเพชรศักดิ์

5613400717 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

jurairat.ko.56@ubu.ac.th

742 นำย

วำนิต

ทรงครักษ์

5613403567 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

wanit.so.56@ubu.ac.th

743 นำย

นัฐพล

นันสี

5613401923 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

natthapol.nu.56@ubu.ac.th

744 นำย

บุญพเรศ

สำรคำม

5613402113 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

bunparet.sa.56@ubu.ac.th

745 นำย

ฤทธิชัย

ชุมรัตน์

5613403305 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

Ritthichai.ch.56@ubu.ac.th

746 นำย

ภำณุวชิ ญ์

วันบุญมำ

5613402931 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

Wanboonma.H@hotmail.com

747 นำย

พิทกั ษ์

ใหญ่ปำงแก้ว

5613402766 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์

Pitak.ha.56@ubu.ac.th

748 นำย

สุรเดช

จันทะชำ

5613404519 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำฯ

Suradet.ju.56@ubu.ac.th

749 นำย

วรวุธ

กำรุณ

5613403402 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำฯ

worawut.ka.56@ubu.ac.th

750 นำย

ฐำปกรณ์

บุษบำ

5613401110 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

thapakorn.bu.56@ubu.ac.th

751 นำงสำว

ชนำกำนต์

จิตรโชติ

5613400870 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

Chachiiaom@gmail.com

752 นำย

อินทฤทธิ์

อินทนนท์

5613405206 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

jojoe_intarit@hotmail.com

753 นำย

ณัฐดนัย

โสภำกันต์

5613401213 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

Natdanai.so.56@ubu.ac.th

754 นำย

สันติ

โถทอง

5613404140 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

santi.th.56@ubu.ac.th

755 นำย

วัฒนำ

นำมสอน

5613403512 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

756 นำย

กิตติยะ

คันโททอง

5613400247 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

kittiya.ka.56@ubu.ac.th

757 นำงสำว

ปวีณำ

บุดดี

5613402379 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

paweena.bu.56@ubu.ac.th

758 นำงสำว

สุดำรัตน์

เครือประสำร

5613404326 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมี

sudarat.kr.56@ubu.ac.th

759 นำงสำว

ทัศนีย์

มหำโยธี

5613401460 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ

tadsanee.ma.56@ubu.ac.th

940236497

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

760 นำงสำว

สุขฤดี

จันทร์ตรัย

5613404281 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ

sukruedee.ja.56@ubu.ac.th

761 นำงสำว

วรีรัตน์

จังอินทร์

5513402912 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

jiwinventor@gmail.com

762 นำย

ศักดิ์ศรี

กองพิมพ์

5613403879 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

saksri.ko.56@ubu.ac.th

763 นำย

สมศักดิ์

ชุมอภัย

5613404069 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

somsak.ch.56@ubu.ac.th

764 นำย

อนันทกิจ

กุนันท์

5613404713 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

Anantakit.ku.56@ubu.ac.th

765 นำย

ประทำนพร

ถำพร

5613402234 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

pratanporn.th.56@ubu.ac.th

766 นำย

สุริยันต์

ภูมิภกั ดิ์

5613404544 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

numnumnum7o@gmail.com

767 นำย

วัชรพงษ์

พบลำภ

5613405543 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

Wacharapong.po.56@ubu.ac.th

768 นำย

จตุรงค์

บุญมั่งมี

5613400494 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

donutlovepms@gmail.com

769 นำย

ธีระยุทธ

คำเชื้อ

5613401857 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

teerayut.ku.56@ubu.ac.th

770 นำย

ิ์ณรงค์ฤทธิ์

มูลจันดำ

5613405356 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

narongrit.mo.56@ubu,ac.th

771 นำย

ปิยะรำช

แสนศรี

5613402443 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

piyarath.sa.56@ubu.ac.th

772 นำย

อำนนท์

ตันสุ

5613405093 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

Arnon.tu.56@ubu.ac.th

773 นำงสำว

เกษมณี

อำบสุวรรณ์

5613400342 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

ketmani.ar.56@ubu.ac.th

774 นำย

ก่อเกียรติ

ศรีมันตะ

5613400122 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

korkiat.sr.56@ubu.ac.th

775 นำย

ถนัดกิจ

จิตมำตย์

5613401352 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

thanudkit.ji.56@ubu.ac.th

776 นำงสำว

มธุรส

ศรีรักษ์

5613403062 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

maturos.sr.56@ubu.ac.th

777 นำย

อภิสิทธิ์

บุญเทียม

5613404876 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

apisit.bu.56@ubu.ac.th

778 นำย

ชัยรัตน์

เพิ่มกุศล

5613400964 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

Chairat.pe.56@ubu.ac.th

779 นำย

ทศพร

ดงดินอ่อน

5613401433 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

tosaporn.do.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

780 นำย

พงศธร

อักโข

5613402506 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

pongsatorn.ak.56@ubu.ac.th

781 นำงสำว

วัลยำ

ผำยดี

5613403556 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์

wanlaya.pa.56@ubu.ac.th

782 นำย

ฉัตรนที

วงษ์ศรีแก้ว

5613400801 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์

Chatnatee.wo.56@ubu.ac.th

783 นำงสำว

สโรชำ

สุขสบำย

5613404115 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำฯ

sarocha.su.56@ubu.ac.th

784 นำงสำว

วรำภรณ์

เขตประกรณ์

5513405841 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

waraporn.khetprakorrn@gmail.com

785 นำงสำว

นำรีนำฏ

จงสีหำ

5513401762 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

nareenat.jo.55@ubu.ac.th

786 นำงสำว

พนิดำ

อุดชุมนำรี

5513402228 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

amm. engineer@gmail.com

787 นำงสำว

พิพธิ พร

พร้อมพรั่ง

5513402338 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

-

788 นำย

ศิวเรศ

พรมมำ

5613400076 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

siwaret.pr.55@ubu.ac.th

789 นำย

ชำครินทร์

เทียมจิตร

5613400977 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

chakrin.ti.56@ubu.ac.th

790 นำย

วินัย

เคนท้ำว

5613403648 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

Coverlnw01@hotmail.com

791 นำย

อภิสิทธิ์

เคนสุวรรณ

5613404863 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

Aphisit.Ke.56@ubu.ac.th

792 นำย

เปรม

โพธิเ์ วียง

5613402463 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

snowwofts@hotmail.com

793 นำย

อำนัสชัย

ศรีละคร

5613405103 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

Anuschai.Se.56@ubu.at.th

794 นำย

สมคิด

อยู่ปนู

5613405637 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

somkid.oi.56@ubu.ac.th

795 นำงสำว

วัชรีพร

นันทขันธ์

5613403493 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

wutchareeporn.nu.56@ubu.ac.th

796 นำงสำว

เสำวณีย์

แบสิ่ว

5613404610 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Ying.en2537@gmail.com

797 นำงสำว

ปวีรณ์นุช

พัณพิชญนันท์

5613405464 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

phaweeranuch.ph.56@ubu.ac.th

798 นำย

ศักดิ์ชัย

โคตรอำษำ

5613403855 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Sakchai.kh.56.ubu.ac.th

799 นำงสำว

เดือนล้อม

อุ่นคำ

5613401336 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

dueanlom.au.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

800 นำงสำว

วิภำดำ

กุลบุตร

5613403657 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Wipada.ku.56@ubu.ac.th

801 นำงสำว

จตุพร

แซ่เฮ้ง

5613400469 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

tuck.jatuporn@gmail.com

802 นำงสำว

สุวนันท์

ปรัสพันธ์

5613404582 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

suwanan00194@hotmail.com

803 นำงสำว

ประภำพร

ศรประสิทธิ์

5613402261 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Love_nam106@hotmail.com

804 นำงสำว

กุลธิดำ

เสนสิทธิ์

5613400306 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

jomjung_2201@hotmail.com

805 นำงสำว

รติกร

ภูวญำณ

5513402662 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Saiykhunza@hotmail.com

806 นำงสำว

มณี

เกษมสิงห์

5613405521 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

manee.ka.56@ubu.ac.th

807 นำย

โยธิน

อุตมะ

5613403198 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

yothin.ud.56@ubu.ac.th

808 นำงสำว

ธมลวรรณ

เลขะวิพฒ
ั น์

5613401695 วิศวกรรมศำสตร์

สิ่งเเวดล้อม

Thamolwan.le.56@ubu.ac.th

809 นำงสำว

ศิริรัตน์

โคตรปัญญำ

5613403891 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Siriii_27@hotmail.com

810 นำงสำว

กุลธิดำ

คำพันธ์

5613400292 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Noi_9kaweee5566@hotmail.com

811 นำง

เนตรนภำ

วงศ์ด้วง

5613402070 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Netnapa2537@hotmail.com

812 นำงสำว

วรรณนิสำ

ต้อมทอง

5613403361 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Wannisatomthong@gmail.com

813 นำย

ธีรยุทธ

บุตมะ

5613401813 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

teerayut.bu.56@ubu.ac.com

814 นำงสำว

พรรณเรศ

พวงบุญ

5613402607 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Punnarad.poungboon@gmail.com

815 นำย

อดิศร

พรมลี

5513406987 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

mmyza1992@gmail.com

816 นำงสำว

ศิรประภำ

จุลวงศ์

5613405581 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Junlawong.siraprapa@gmail.com

817 นำงสำว

เบญจวรรณ

สัจจะเวทะ

5613402131 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Benjawan.sa.56@ubu.ac.th

818 นำย

พงศธร

ประมูปถัมภ์

5613405477 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Phongsatorn.pr.56@ubu.ac.th

819 นำงสำว

ชฎำพร

จันทบุตร

5613400847 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Chadaporn.ju.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

820 นำงสำว

สุพรรณนี

ศรีสุวรรณพันธ์

5613404438 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

supannee.sr.56@ubu.ac.th

821 นำย

ชยำนน

บุญสูง

5613400919 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

chayanon.bo.56@ubu.ac.th

822 นำงสำว

สุภำพร

พลสำลี

5613404483 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

pam.supaporn.1994@gmail.com

823 นำงสำว

ณัฎฐนิชชำ

บำนชื่น

5613405367 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

ิืnattanicha.pao@gmail.com

824 นำงสำว

ดวงดำว

อรภำพ

5613401307 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

duang.5613401308@gmail

825 นำงสำว

อังสุนันท์

สุขวงษ์

5613406445 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Aungsunan@hotmail.com

826 นำงสำว

พิณนภำ

สัมพันธ์

5613402739 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

pinnapa-1@hotmail.com

827 นำงสำว

อัจฉรำภรณ์

นิลวรรณ์

5613405002 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Tidtee.42@hotmail.co.th

828 นำย

ปรำชญำ

โกษฐำ

5613402300 วิศวกรรมศำสตร์

อุสำหกำร

Pachaya.go.56@ubu.ac.th

829 นำย

ชูวทิ ย์

คำสิงหำ

5613401064 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

marix.o7six@gmail.com

830 นำงสำว

นำตยำ

สถิตย์ชัย

5613401983 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมี

nattaya.sa.56@UBU.ac.th

831 นำงสำว

วรินภรณ์

หวังดี

5613405536 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ

Warinporn.wu.56@ubu.ac.th

832 นำงสำว

วรินภรณ์

หวังดี

5613405536 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ

Warinporn.wu.56@ubu.ac.th

833 นำย

วรศักดิ์

ธนำพรสิน

5613403413 วิศวกรรมศำสตร์

เคมี-ชีวภำพ

worrasak.th.56@ubu.ac.th

834 นำงสำว

น้ำฝน

จันทร์สำขะ

5613402001 วิศวกรรมศำสตร์

เคมีและชีวภำพ

namfon.ja.56@ubu.ac.th

835 นำงสำว

อำรียำ

ไชยศรีษะ

5613405149 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Ariya.chaisrisa1994@gmail.com

836 นำย

เอกกฤต

พิมพ์โคตร

5613405275 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

ekkrit.ph.56@ubu.ac.th

837 นำย

เอกกฤต

พิมพ์โคตร

5613405275 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Ekkrit.ph.56@ubu.ac.th

838 นำย

เอกสิทธิ์

ทองน้อย

5613405301 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

aekkasit.th.56@ubu.ac.th

839 นำงสำว

สุภำทิพย์

บุ่งศรี

5613404478 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Supatip. bungsri@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

840 นำย

อังคำรชัย

สะอำด

5613406438 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

oungkhanchai.sa.56@ubu.ac.th

841 นำย

เจนณรงค์

ปัญญำ

5613400735 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

Jannarong.panya@gmail.com

842 นำงสำว

ชรินทร์รัตน์

โพธิสว่ำง

5613400937 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Charinrut. Oh. 56@ubu.ac.th

843 นำย

กิตติ

คุ้มจำบ

5613400164 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Kitti.Kh.56@ubu.ac.th

844 นำย

ชมพู

สำระคำ

5613400892 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

chomphu.sa.56@ubu.ac.th

845 นำงสำว

มธุรส

สิงห์เชื้อ

5613403075 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Maturos.si.56@ubu.ac.th

846 นำงสำว

โสภิตำ

ดวงจันทร์

5613404638 วิศวกรรมศำสตร์

เคมี

sophita.da.56@ubu.ac.th

847 นำงสำว

ศศิวรรณ

จอมหงษ์

5613403839 วิศวกรรมศำสตร์

เคมี

sasiwan.jo.56@ubu.ac.th

848 นำงสำว

พัชรินทร์

บุตรำช

5513402273 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

patcharin. bu .55@ubu.ac.th

849 นำงสำว

ปำรมี

พงษ์กิ่ง

5613402391 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Parapalmy@gmail.com

850 นำย

ทวีทรัพย์

ยี่สุ่นศรี

5613401404 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

taveesub_@hotmail.com

851 นำย

วิริยวิชญ์

มีสติ

5613403686 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

wiriyavich.me.56@ubu.ac.th

852 นำย

ปิยทัศน์

อุทธิเสน

5613406104 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

Piyatat.ud.56@ubu.ac.th

ธรรมวัย

5613401798 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

tharaphon.th.56@ubu.ac.th

5613402168 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

patomporn.ur.56@ubu.ac.th

853 นำย
854 นำย

ปฐมพร

อุไรรักษ์

855 นำงสำว

ศุภำพิชญ์

ประกอบจรรยำ

ิุ5613403981 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

supapich.ac.th@ubu.ac.th

856 นำงสำว

ศุภสิ รำ

ประกอบจรรยำ

5613403998 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

supitsara.pr.56@ubu.ac.th

857 นำย

ศักดิ์สิทธิ์

ดลเอี่ยม

5613403884 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Saksit.do.56@ubu.ac.th

858 นำย

ศุภศิลป์

แสงเพ็ชร

5613403976 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Supasin.sa.56@ubu.ac.th

859 นำย

อิสรำวุธ

สำระวิถี

5613405235 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

itsarawut.sa.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

860 นำย

ทวีทรัพย์

ตุ้มทอง

5613405370 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

thaweesup.to.56@ubu.ac.th

861 นำงสำว

สุธำรินี

บุญศรี

5613404393 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

sutharinee.bo.56@ubu.ac.th

862 นำย

ชินวัตร

วรรณพฤกษ์

5613401019 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

chinnawat.wa.56@ubu.ac.th

863 นำย

วัชระ

ควรทอง

5613403468 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

watchara.ku.56@ubu.ac.th

864 นำย

ธนัทภัทร

ผุดผ่อง

5613405994 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

thanutpat.pu.56@ubu.ac.th

865 นำย

อัฑฒวินท์

เทศกูล

5613405031 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

attawin.te.56@ubu.ac.th

866 นำงสำว

พีรดำ

ต่อติด

5613402805 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ

Peerada.to56@ubu.ac.th

867 นำงสำว

กันยำ

แสนดี

5613405325 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

kanya_sandee@outlook.com

868 นำย

อภิสิทธิ์

พิมไชย

5613404898 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

aphisit.ph.56@ubu.ac.th

869 นำงสำว

พรนิภำ

พรมสำลี

5613402580 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

Phonnipha.p@outlook.com

870 นำงสำว

จุฑำมำศ

เพ็ญจันทร์

5613400694 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

chuthamat1562@gmail.com

871 นำงสำว

สุวณ
ี ำ

วงค์มำเกษ

5613404599 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

suweena.wo.56@ubu.ac.th

872 นำงสำว

สุนิตำ

ประทุมวัน

5613404423 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

sunita.pr.56@ubu.ac.th

873 นำงสำว

แก้วกนก

คุณค่ำย

5613400375 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

keawkanok@outlook.co.th

874 นำงสำว

จีเพชร

เกื้อกูล

5613400669 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

jeephet.ku.56@ubu.ac.th

875 นำงสำว

สุพชิ ฌำ

อินทฤทธิ์

5613404454 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ

supitcha.in.56@ubu.ac.th

876 นำงสำว

ศิริลักษณ์

ปิดศักดิ์

5613403918 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

sirilak.pi.56@ubu.ac.th

877 นำย

นำยิพีระยุทธ

ทองน้อย

5613406218 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

peerayuth9822@gmail.com

878 นำย

อนุเทพ

อ่อนคง.

5613404768 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Anoutap.on.56@ubu.ac.th

879 นำย

พงศธรณ์

นำคเรือง

5613402517 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Phongsatorn.na.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

880 นำย

วีระพล

หงษ์ทอง

5613403750 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

weeraphon.ho.56@ubu.ac.th

881 นำย

นำยประณต

มำตย์วเิ ศษ

5513401892 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

sam14274madvised@gmail.com

882 นำย

ศักรินทร์

สิงหำศรี

5513406086 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

chanzajang@gmail.com

883 นำย

สุรวิทย์

จิตอำมำตย์

5613404522 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

surawit.ch.56@ubu.ac.th

884 นำย

วิริยวัชญ์

มีสติ

5613403671 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

Wiriyawach.me.56@ubu.ac.th

885 นำงสำว

ปัญจรัตน์

สุรินชัย

5613402384 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Panjarat.su.56@ubu.ac.th

886 นำย

เอกพล

พำนิชย์

5613405297 วิศวกรรมศำสตร์

อุสำหกำร

Ekkapol.pa.56@ubu.ac.th

887 นำงสำว

ปิรัญญำ

ทำอั้ว

5613402452 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

piranyathaoua.pth@gmail.com

888 นำย

อลงกรณ์

เจนวิถี

5613404995 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Ycphid01@gmail.com

889 นำงสำว

มนัญชยำ

ก้ำนกิ่ง

5613403107 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

manuncha.ka.56@ubu.ac.th

890 นำงสำว

มุกดำ

มูลนำม

5513405779 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

lovelydayzaa@gmail.com

891 นำงสำว

พจมำน

วังแก้ว

5613402542 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

ampare10291@outlook.co.th

892 นำย

ศรัณย์

สว่ำงแก้ว

5613405563 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

saran.sa.56@ubu.ac.th

893 นำย

ปิยะ

ศรีสว่ำง

5613402421 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

srisawang@gmail.com

894 นำย

ศรชัย

มำตมำ

5613403800 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

sonchai.ma.56@ubu.ac.th

895 นำย

จำนงค์

อุปมัย

5613405792 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Jumnong.au.56@ubu.ac.th

896 นำย

นิติพฒ
ั น์

ภูจริต

5713404657 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

gu_phoenix@hotmail.com

897 นำย

ศขริญ

ตันติศิรินทร์

5613406302 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

sakarintantisirin@gmail.com

898 นำงสำว

จำรีวฒ
ั น์

ประทุมเดช

5613400571 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

jareewat.pr.56@ubu.ac.th

899 นำงสำว

วรรณิกำ

ชัยประสพผล

5613403389 วิศวกรรมศำสตร์

เคมีและชีวภำพ

wannika.ch.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

900 นำงสำว

สุนิดำ

ธำดำวงษำ

5613404410 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

sunida.ta.56@ubu.ac.th

901 นำย

อุดมกำรณ์

วิเศษสัตย์

5613405251 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

Udomkarn.wi.56@ubu.ac.th

902 นำงสำว

อำรยำ

ศิริกุล

5613405132 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Araya.si.56@ubu.ac.th

903 นำย

เจริญชัย

ดวงไข่ษร

5613400751 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

Charoenchai. Do. 56@ubu.ac.th

904 นำย

ศุภชัย

วงศ์เที่ยง

5613403952 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

dotop555@gmail.com

905 นำย

อำพล

มั่งคั่ง

5613405187 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำ

Ampon.ma.56@ubu.ac.th

906 นำย

สำยฟ้ำ

บุญเปล่ง

5613404173 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Aodkrk1995@gmail.com

907 นำย

ธงชัย

ธรรมสัตย์

5613405958 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Tomtom1669@hotmail.com

908 นำย

ภัทรพงศ์

สุยะใหญ่

5613402902 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Thetopzoom@gmail.com

909 นำย

ระพีพฒ
ั น์

แสบงบำล

5613403224 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Kororoza1@hotmail.com

910 นำย

ณัฐพงศ์

มัฐผำ

5613401226 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกรรม

natthapong.ma.56@ubu.ac.th

911 นำย

จิรำยุทธ

นนทพจน์

5613400658 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

jirayut.no.37@hotmail.com

912 นำงสำว

มณีวรรณ

พินิจงำม

5613403051 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Maneewan.pi.56@ubu.ac.th

913 นำย

สันติสุข

กำญจนพัฒน์

5613406348 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

Santisuk.ka.56@ubu.ac.th

914 นำงสำว

เกศรำภรณ์

ไตรคุ้มดัน

5513400239 วิศวกรรมศำสตร์

สิ่งแวดล้อม

ketsaraporn.ta.55@ubu.ac.th

915 นำย

อิทธิพล

วยะลุน

5513404325 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

wayalun@gmail.com

916 นำย

วันชัย

บุญทศ

5513402947 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

Wanchai.bo.55@ubu.ac.th

917 นำงสำว

ชณำภำ

แก้วไทรเลิศ

5613400856 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

chanapa.ka.56@ubu.ac.th

918 นำงสำว

ศิริลักษณ์

คูณสวัสดิ์

5613403907 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

sirilak.kh.56@ubu.ac.th

919 นำย

ธนำกร

บัวเลียง

5613401640 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

thanagorn.bu.55@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

920 นำย

กิตติพงษ์

สุนทรสนิท

5613400225 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

infinity_14262@hotmail.com

921 นำงสำว

ธีรนุช

สลักคำ

5513405171 วิศวกรรมศำสตร์

สิ่งเเวดล้อม

thiranut.sa.55@ubu.ac.th

922 นำงสำว

ธีรนุช

สลักคำ

5513405171 วิศวกรรมศำสตร์

สิ่งเเวดล้อม

thiranut.sa.55@ubu.ac.th

923 นำย

นัฐพงษ์

เนำว์พมิ ำย

5613406032 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

nattapong.na.56@ubu.ac.th

924 นำย

ภำนุพงศ์

วงศ์ไชย

5613405507 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

panupong.wh@hotmail.com

925 นำงสำว

ศิริพร

สุขสนอง

5613405598 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

siriporn.suk.56@ubu.ac.th

926 นำงสำว

สุทธิดำ

เสำเวียง

5613404371 วิศวกรรมศำสตร์

สิ่งแวดล้อม

suthida.sa.56@ubu.ac.th

927 นำงสำว

อริญำภรณ์

กอบัว

5613404973 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

ariyapornnongkung@gmail.com

928 นำงสำว

อรวรรณ

พุฒโสม

5613404940 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมอุตสำหกำร

arawan4940@gmail.com

929 นำย

สุชำ

เข็มจริยำ

5613404302 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ

sucha.ke.56@ubu.ac.th

930 นำงสำว

จำรวี

ไชยกำบัง

5613400568 วิศวกรรมศำสตร์

สิ่งแวดล้อม

jarawee.ch.56@ubu.ac.th

931 นำย

ธีระภัทร

ศิริประภำนนท์กุล

5613401848 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

toto_club1994@hotmail.com

932 นำย

ฉัตรชัย

แอ้นไธสง

5613400780 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

chatchai.an.56@ubu.ac.th

933 นำย

ฉัตรชัย

แอ้นไธสง

5613400780 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

chatchai.an.56@ubu.ac.th

934 นำย

สันติสุข

บัวดง

5613404160 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

santisuk.bu.56@ubu.ac.th

935 นำย

บุญรักษ์

พันเพชร

5613402126 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

bell_r1234@hotmail.com

936 นำย

สมัย

ปะมังคะตำ

5613404072 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

samaizxc2@hotmail.com

937 นำย

วุฒพิ งศ์

ศรีหำจักร

5613403789 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Wuttipong.se.56@ubu.ac.th

938 นำงสำว

สุรัตนำ

ผำดี

5613404537 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

Surattana.ph.56@ubu.ac.th

939 นำย

กิตติพงษ์

กระจ่ำงโพธิ์

5613400201 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกค์

kittipong.kra.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

940 นำย

จีรศักดิ์

ใสนวน

5613400687 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหหกำร

jeerasak.sai.56@ubu.ac.th

941 นำย

จุฑำวัตร

สิงห์สำย

5613400706 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

chuthawat.si.56@ubu.ac.th

942 นำย

ธนวัฒน์

คำชมภู

5613401569 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Thanawat.ka@hotmail.com

943 นำงสำว

ฟำญดำ

วงศ์ชัยสิน

5613402850 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

fayada.wo.56@ubu.ac.th

944 นำย

นำยตะวัน

ผำดไธสง

5613401343 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Tawan.pa.56@ubu.ac.th

945 นำย

อดิสร

ยืนยิ่ง

5613404683 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

naizayuenying@gmail.com

946 นำย

ธวัชชัย

ไหวดี

5613401736 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

thawatchai.wa.56@ubu.ac.th

947 นำย

วรำพล

ชุ่มเสนำ

5613403426 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

varaphol2537@gmail.com

948 นำย

ธนวัฒน์

มั่งมูล

5613401587 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Thanawat.ma.56@ubu.ac.th

949 นำย

จักรพงศ์

มัฐผำ

5613400557 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

Chak.phana@gmail.com

950 นำย

ธนิต

บรรเทำทุกข์

5613401673 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Tanit.ba.56@ubu.ac.th

951 นำงสำว

ชุติมำศ

กุลมะโฮง

5613401044 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

chutimas.ku.56@ubu.ac.th

952 นำย

ตะวัน

ผำดไธสง

5613401343 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

tawan.pa.56@ubu.ac.th

953 นำย

จักรกฤษณ์

กวนด้วง

5613405785 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

jakkrit.ku.56@ubu.ac.th

954 นำย

กฤษณพล

วรรณภักดี

5613400063 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

Kidsanapon@gmail.com

955 นำย

วิษณุ

นีระมนต์

5613403705 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

Witsanu.ne.56@ubu.ac.th

956 นำงสำว

พัชนิตำ

นำซอน

5613402643 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

patchanita.na.56@ubu.ac.th

957 นำย

สุริยำ

หงษ์โสภำ

5613404577 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

Suriya.ho.56@ubu.ac.ch

958 นำย

สิทธินันต์

กัลยำบุตร

5613405644 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

nanenubu@hotmail.com

959 นำย

ชนันนัฐ

วงศ์จันทำ

5613400867 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

chanannat.wo.56@ubu.ac.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

960 นำย

ปรีชำ

พิมพลำ

5613402346 วิศวกรรมศำสตร์

โยธำ

pimpala.preecha@gmail.com

961 นำงสำว

รุจจิเรศ

ทองเกลี้ยง

5613403266 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนอกส์

Rutchiret.th.56@ubu.ac.th

962 นำย

เกียรติศักดิ์

วำฤทธิ์

5613400351 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

Kiadtisak.wa.56@ubu.ac.th

963 นำงสำว

ณิชำ

สำธุจรัญ

5613491293 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำกำลังและอิเล็คทรอนิกส์

Nicha.sa.56@ubu.ac.th

964 นำย

เปรม

โพธิเ์ วียง

5613402463 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวะกรรมโยธำ

snowwofts@hotmail.com

965 นำย

ธนวัฒน์

ศรีสุวรรณ์

5613401604 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

Thanawat.sr.56@ubu.ac.th

966 นำงสำว

จีรภำ

มงคลเสริม

5613400672 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

jeerapa.mo.56@ubu.ac.th

967 นำย

เจษฎำ

ผิวทอง

5613405347 วิศวกรรมศำสตร์

วิศวกรรมโยธำ

Jesada.je@gmail.com

968 นำย

อดิเทพ

มีคุณ

5613404678 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

adithep.me.56@ubu.ac.th

969 นำย

อภินันท์

พรมบุญ

5613404818 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

apinan.pr.56@ubu.ac.th

970 นำย

ถำวร

มณีจักษ์

56134041363 วิศวกรรมศำสตร์

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

thawon.ma.56@ubu.ac.th

971 นำย

สมเกียรติ

แพงบุญ

5613404049 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

pangboon9@gmail.com

972 นำย

กิตติรินทร์

ปรือทอง

5613400267 วิศวกรรมศำสตร์

เคมีและชีวภำพ

kittirin.pu.56@ubu.ac.th

973 นำย

พีรพงษ์

จันทรเสนำ

5613402816 วิศวกรรมศำสตร์

อุตสำหกำร

peerapong.ja.56@ubu.ac.th

974 นำย

อำทิตย์

มังกร

5613405071 วิศวกรรมศำสตร์

เครื่องกล

artit.mo.56@ubu.ac.th

975 นำงสำว

ธีรนุช

สลักคำ

5513405171 วิศวกรรมศำสตร์

สิ่งเเวดล้อม

thiranut.sa.55@ubu.ac.th

976 นำงสำว

รังสิมำ

นำเมืองรักษ์

จุลชีววืทยำ

pm.14072010@gmail.com

977 นำงสำว

บุญญิสำ

โควสุรัตน์

5611402357 วืทยำศำสตร์
ศิลปประยุกต์และ
5420400157 สถำปัตยกรรม

ออกแบบนิเทศศิลป์

Intention_artist@hotmail.com

978 นำงสำว

นีรำวรรณ

มั่นธรรม

5614400794 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

neerawan2012@gmail.com

979 นำงสำว

สุพชั ญำ

สอนสุภำพ

5614401120 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

suphatcna@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

980 นำงสำว

กนกวรรณ

เพ็ชรรักษ์

5614400590 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Kanokwan.pe.56@ubu.ac .th

981 นำงสำว

ขวัญข้ำว

สังข์นคร

5614404354 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

khankhaw.sa.56@ubu.ac.th

982 นำงสำว

เปรมฤดี

ปทุมทอง

5614400837 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

por.premruedee@gmail.com

983 นำงสำว

ภำวิไล

ไชยวิเศษ

5614400929 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

pawilai.bow601@gmail.com

984 นำงสำว

วิชุดำ

ยุบลพันธุ์

5614401029 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

wichudaa21@gmail.com

985 นำงสำว

วิไลวรรณ

สืบสำย

5614404228 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Pam.vilaiwan@gmail.com

986 นำงสำว

รัตนำพร

เนตรหำญ

5614400950 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

rattanaporn10449@gmail.com

987 นำงสำว

จันทร์ประครอง

สมน้อย

5614404365 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

yuii.somnoi@gmail.com

988 นำงสำว

พิชญำภรณ์

สุดเต้

5614400899 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Pidchayaporn.1994@gmail.com

989 นำงสำว

อภิญญำ

สำรมะโน

5614404435 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

arolabeam@gmail.com

990 นำงสำว

หนึ่งนคร

กุลกำชัย

5614401162 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Oichi4343@gmail.com

991 นำงสำว

จิรำวรรณ

เชื้อหอม

5614400646 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

jirawan.ch.56@ubu.ac.th

992 นำงสำว

กัญญำรัตน์

พิมพบุตร

5614404697 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

kanyaratzpim@gmail.com

993 นำงสำว

กัญญำรัตน์

พิมพบุตร

5614404697 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

kanyaratzpim@gmail.com

994 นำงสำว

กัญญำรัตน์

พิมพบุตร

5614404697 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

kanyaratzpim@gmail.com

995 นำงสำว

พิมลพรรณ

ภักดี

5614403564 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

pimonpan011@gmail. com

996 นำงสำว

พิชญำภัค

หำรไชย

5614403553 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

aey_easy_@hotmail.com

997 นำย

นรินทร์

ฉัตรยำกูล

5614403904 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

ิืnarin.ko.56@ubu.ac.th

998 นำย

อนันตศักดิ์

จันทร์โรจนำนนท์

5614404901 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

memberme_b2@hotmail.com

999 นำงสำว

สุปรียำ

บุญชูวงศ์

5614404895 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

Soricona2537@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1000 นำงสำว

กรกนก

มำฎำรักษ์

5614403786 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

Kornkanokmadarak@gmail.com

1001 นำย

พิชญ์พสิ ิฐฎ์เสฎ

โชคชัย

5614404079 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

Kapaotang_2009@hotmail.com

1002 นำงสำว

พัชรำภรณ์

พิมพ์พฒ
ั น์

5614403928 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

junewiraj@gmail.com

1003 นำย

วรัญญู

แสนสุข

5614404000 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

1waranyu1@hotmail.co.th

1004 นำย

สมภพ

คูณเลี้ยง

5614404066 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

somphop.ku.56@ubu.ac.th

1005 นำงสำว

อัญชลี

ชัชรำภรณ์

5614404204 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

mypor555@hotmail.com

1006 นำงสำว

มลนิกำ

อินทำ

5614403959 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

benz5774265@gmail.com

1007 นำงสำว

สกุลรัตน์

ดีวงศ์

5514403031 ศิลปศำสตร์

ประวัติศำสตร์

lovekeepsuskind98@gmail.com

1008 นำงสำว

วิภำรัตน์

เสนำนิมิต

5614403236 ศิลปศำสตร์

ประวัติศำสตร์

Momay_31118@hotmail.co.th

1009 นำงสำว

พิลำวรรณ

เรืองสำ

5614402064 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Pilawan-1994@hotmail.com

1010 นำงสำว

อรอุมำ

พรมตำ

5614402404 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

K1234nj@gmail.com

1011 นำงสำว

ปุณยำพร

อุดมวรรณ

5614401980 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

iceza.18.ben@gmail. com

1012 นำงสำว

ปิยะนันท์

คำมำ

5614401875 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Kamma_k@hotmail.com

1013 นำงสำว

รัตนำ

สำยตำ

5614402145 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

rutkung92@gmail.com

1014 นำงสำว

จิรำพร

ถ่อแก้ว

5614401773 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Torkaw_1995@hotmail.co.th

1015 นำงสำว

วำสนำ

ชัยนคร

5614402202 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Torkaw_1995@hotmail.co.th

1016 นำงสำว

มนัสนันท์

วงค์คำ

5614404233 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

manatsanan7749@gmail.com

1017 นำงสำว

ธมนวรรณ

ขำอินทร์

5614401810 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

tortiwww@gmail.com

1018 นำงสำว

ประพัฒชำ

กัลยะลำ

5614401942 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

kalyala.zaaa@gmail.com

1019 นำย

อรรถพล

กุลบุตร

5614402398 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

aa0601@outlook.co.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1020 นำงสำว

ศิริลักษณ์

ใจสว่ำง

5614402268 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

1438sirilak@gmail.com

1021 นำงสำว

ดำหวัน

เสำธงทอง

5614401795 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Dawan_@hotmail.co.th

1022 นำงสำว

อัจฉริยำ

บุดดำวงศ์

5614402433 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

autchareeya.bu.56@ubu.ac.th

1023 นำงสำว

อัจฉริยำ

บุดดำวงศ์

5614402433 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

autchareeya.bu.56@ubu.ac.th

1024 นำงสำว

วิไลพร

สำยสมบัติ

5614402226 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

tonaor.liuxin@hotmail.com

1025 นำงสำว

มัศยำ

พลปัถพี

5614402110 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

matsayamj@gmail.com

1026 นำงสำว

พนิดำ

กรดแก้ว

5614401997 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Krodkaew-77@hotmail.com

1027 นำงสำว

วรดำ

แสนเสริม

943066691 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Liubaomeng789@gmail.com

1028 นำย

สินมหัต

มังประโคน

5614404462 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

sinmahat13@gmail.com

1029 นำงสำว

สิรินทิพย์

สุวรรณกิจ

5614404475 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

jimlim.suwannakit@gmail.com

1030 นำงสำว

วิภำวรรณ

โสสว่ำง

5614401546 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

ิBamnoy.1994@gmail.com

1031 นำงสำว

สุดำรัตน์

จงใจงำม

5614401591 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

laoon1202@gmail.com

1032 นำงสำว

อรอุมำ

ไกยกิจ

5614401685 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

aonuma22052538@gmail.com

1033 นำงสำว

อภิญญำ

โสวันนำ

5614401656 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

sowannaapinya@gmail.com

1034 นำงสำว

สวนิต

ฝอยทอง

5614401579 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

savanit4583222@gmail.com

1035 นำงสำว

จิรภิญญำ

วงสำเกษ

5614404451 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

Ann.wongsaket@gmail.com

1036 นำงสำว

จิรภิญญำ

วงสำเกษ

5614404451 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

Ann.wongsaket

1037 นำงสำว

รัชสุดำ

สำยตำ

5414401106 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

ratchasuda@gmail.com

1038 นำงสำว

โสรญำ

พลเยี่ยม

5614401647 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

so-namo28@hotmail.com

1039 นำงสำว

ภำรำไพ

ปัญญำหำร

5614401315 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

yoona.pamsnsd@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1040 นำงสำว

ณัฏฐำกร

ประไพรเมือง

5614401290 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

Beenppl@gmail.com

1041 นำงสำว

กนกอร

ผลดี

5614401238 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

kanok-on_koy@hotmail.com

1042 นำงสำว

ปำริชำต

นำมน้ำวแสง

5614401430 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

parichat.pianois@gmail.com

1043 นำงสำว

นุจรี

ทันโหศักดิ์

5614401388 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

aten96211@gmail.com

1044 นำงสำว

นุชำดำ

ทันโหศักดิ์

5614401395 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

beesomate09@gmail.com

1045 นำงสำว

อรปวีณำ

บุญพำ

5614401667 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

onpaweena3737@gmail.com

1046 นำงสำว

คริษฐำ

กล่อมนที

5614400040 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

christa_kwok@hotmail.com

1047 นำงสำว

กนกพร

ผ่ำนสำแดง

5614401223 ศิลปศำสตร์

หลักสูตรสำขำภำษำไทยและกำรสื่อสำร

love.one.po5ndd@gmail.com

1048 นำงสำว

จิรำภรณ์

อ่อนเนตร

5514402469 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

Jiraporn6202@gmail.com

1049 นำงสำว

วิลำวัลย์

กันทะโล

5614404024 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

Wilawan. go. 56@ubu.ac.th

1050 นำงสำว

กัณฐำภรณ์

ศรีสุรัตน์

5614401728 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

kantaporn64@gmail.com

1051 นำงสำว

รตินันท์

เชียงเงิน

5614400562 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

Ratinan.ch.56@ubu.ac.th

1052 นำงสำว

ธิดำรัตน์

จันเส

5614404541 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

miwky.chimaru@gmail.com

1053 นำงสำว

วิภำวรรณ

แรงกล้ำ

5614404617 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

wipawan06758@gmail.com

1054 นำงสำว

สุดำภรณ์

หำสุข

5614402318 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

sushunhua9@hotmail.com

1055 นำงสำว

ฐำนิดำ

มอมขุนทด

5614404505 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

n2on.941106@gmail.com

1056 นำงสำว

ปรัชญำธร

พุ่มจันทร์

5614401951 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

wangyishankeai@yahoo.con

1057 นำงสำว

วิชญำภรณ์

วิริยะพันธ์

5614402213 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

witchayaporn57@gmail.com

1058 นำงสำว

อัญชลีภรณ์

คันทอน

5614402440 ศิลปศำสตร์

ภำษำจึนและกำรสื่อสำร

2557.lolita@gmail.com

1059 นำงสำว

สุพตั รำ

ลุสำเร็จ

5614401135 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

SLSupattra@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1060 นำงสำว

พชร

กิติพเิ ชฐสรรค์

5614405146 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

pachara.ploy35@gmail.com

1061 นำย

ธนชัย

ดอกคำ

5614400732 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

mai_the_star10@hotmail.com

1062 นำย

ชัยวัฒน์

เหล่ำลำ

5614400679 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Laola444@hotmail.com

1063 นำงสำว

สุภำวรรณ

โอชำรส

5614401151 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Pang_p40124@hotmail.com

1064 นำงสำว

ศิริกำญจนำ

นิ่มสุวรรณ

5614404406 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Kiikie.ck@gmail.com

1065 นำงสำว

กฤติยำ

ศรีเชื้อ

5514400014 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

Yayaha21@hotmail.com

1066 นำงสำว

กชกร

อึ้งไพบูลย์

5614404859 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

Wityaung@hotmail.com

1067 นำงสำว

เวณิกำ

ภูมีแกดำ

5614404039 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

vanika419@gmail.com

1068 นำงสำว

ธัญพร

ผำงพันธ์

5614403465 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

bamzaza2537@gmail.com

1069 นำงสำว

วำทินี

วงค์ขึง

5614403610 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

kimmywatinee@gmail.com

1070 นำงสำว

สุดำรัตน์

บุญชำลี

5614401096 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Tomtam.imagine@gmail.com

1071 นำงสำว

ยุพำพิน

ชิณเทศ

5614403973 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

yupapin.ch.56@ubu.ac.th

1072 นำงสำว

ไอริณ

พรพระพิสุทธิ์

5614404662 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

davil.satan_sky@hotmail.com

1073 นำงสำว

ธัญพิชชำ

ศรีสุวรรณ์

5614402688 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

nguaiinfinity@gmail.com

1074 นำงสำว

คณำภรณ์

มะโนธรรม

5614402527 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Miw_miw4011@hotmail.com

1075 นำงสำว

เพชรรัตน์

ทองคณทำ

5614402781 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

ptongkonta11@gmail.com

1076 นำงสำว

วิภำดำ

นำมวงศำ

5614402857 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

wipadanamwongsa@gmail.com

1077 นำงสำว

สตรีรีตน์

พิชิตรัตติกำล

5614402945 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

shinee_blinghyun@hotmail.com

1078 นำงสำว

เอื้องฟ้ำ

มำโยธำ

5614403104 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

aom.uangfa@gmail.com

1079 นำงสำว

วรำลักษณ์

นิกำเกต

5614402848 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

-

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1080 นำย

ภัควณิชย์

ผูกเกษร

5614402813 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

pak1pure2@gmail.com

1081 นำงสำว

จริยำ

จันทรสำขำ

5614401265 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

ิืnuknikbaby2537@gmail.com

1082 นำงสำว

ยุพำรัตน์

กังขอนนอก

5614401470 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

Phakbung812yuparat@gmail.com

1083 นำงสำว

กิติยำภรณ์

ตันตระภิรมย์

5614402503 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่น

mymelodyjj@hotmail.com

1084 นำย

ฐิติพงศ์

พันธ์นิกุล

5614404529 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

teegoogle@windowslive.com

1085 นำงสำว

ศิรินำรถ

พำทีทนิ

5614402909 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

annany_2537@hotmail.com

1086 นำงสำว

นัชนันท์

แสนสุโพธิ์

5614403483 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

Sansupho_natchanan@hotmail.com

1087 นำย

คงปิตินัทช์

ศรีธญ
ั รัตน์

5614404815 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Pekungkub@gmail.com

1088 นำงสำว

เนตรนภำกร

ทองสำย

5614402707 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Netnapakorn23102536@gmail.com

1089 นำงสำว

กัลยำณี

บังสี

5614401254 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

std1.pang@gmail.com

1090 นำงสำว

ทรรศวรรณ

บุญศรี

5614401328 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

tanoy.tatsawan@gmail.com

1091 นำงสำว

สรัญญำ

ใหญ่รัมย์

5614402954 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Saranyayairam99@gmail.com

1092 นำงสำว

ลลิตำ

สำเภำนนท์

5614401524 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

lalita19264@gmail.com

1093 นำงสำว

รติรส

เสียงล้ำ

5614401492 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

ratirose.downy@gmail.com

1094 นำงสำว

ศิริมล

แดนแก้วนิจ

5614401566 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

chaybang_55@hotmail.com

1095 นำงสำว

เปี่ยมลำภ

ทิพมำตร

5614401447 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

gingza_433@hotmail.com

1096 นำงสำว

อภิชญำ

แจ่มใส

5614403058 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่น

Pondja_showtime@hotmail.com

1097 นำงสำว

ฐิตำภำ

พรชัยวัฒนำกร

5614402594 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

thitaphamint@hotmail.com

1098 นำงสำว

จรรจิรำ

วัฒโน

5614402549 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Janjira_37@hotmail.com

1099 นำงสำว

จิรำภรณ์

พันธุม์ ี

5614402558 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่และกำรสื่อสำร

poparn_za@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1100 นำงสำว

สุภลักษณ์

อ่อนคำ

5614403014 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

suppaluk123456@gmail.com

1101 นำงสำว

สุภลักษณ์

อ่อนคำ

5614403014 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

suppaluk123456@gmail.com

1102 นำย

นวพงศ์

สุภมิ ำรส

5614400772 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Tu.mosmos@gmail.com

1103 นำงสำว

โกลัญญำ

อุ่นอบ

5614404497 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

momo.ik77@gmail.com

1104 นำย

คงปิตินัทช์

ศรีธญ
ั รัตน์

5614404815 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Pekungkub@gmail.com

1105 นำงสำว

สุพตั รำ

สองสี

561440612 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

mmm_29096@hotmail.co.th

1106 นำย

ธนพล

โสภำสิน

5614402660 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Thanapol5.2.17@gmail.com

1107 นำงสำว

เฟื่องฟ้ำ

หวังดี

5614402802 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Manowe11@hotmail.co. th

1108 นำงสำว

ชนิดำ

พิกุลขำว

5614404709 ศิลปศำสตร์

พัฒนำสังคม

nam_09959@hotmail.co.th

1109 นำงสำว

พิมพ์นภำ

เรืองวิไลกฤตย์

5614404738 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

tanpimnapa@hotmail.co.th

1110 นำงสำว

ฑิฆัมพร

พลนอก

5614402604 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

polnokt@gmail.com

1111 นำงสำว

สุวมิ ล

ไชยชนะ

5614403690 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

Yui_oa@hotmail.com

1112 นำงสำว

กัญญำวีร์

อุดมศรี

5614403331 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

latoyajan@gmail.com

1113 นำงสำว

อุษณำ

พิมพ์บญ
ุ มำ

5614403757 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

kh_aiiy@hotmail.com

1114 นำงสำว

วิริยำ

บุญมี

5614402868 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

wiriyamp3@gmail.com

1115 นำงสำว

แสงเทียน

ปุณประวัติ

5614404833 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

sangteanwan@gmail.com

1116 นำงสำว

รุจิรำ

เทียนหอม

5614403599 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

ssmileapple@gmail.com

1117 นำงสำว

ปุณยำพร

บั้งทอง

5614403519 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

punyaporn0211@gmail.com

1118 นำงสำว

ิุสุชำดำ

ใจช่วง

5614402978 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

suchada.hani@gmail. com

1119 นำย

คงปิตินัทช์

ศรีธญ
ั รัตน์

5614404815 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Pekungkub@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1120 นำงสำว

จีรนันท์

ดวงชัย

5614403371 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

gigee.giranan@gmail.com

1121 นำงสำว

จีรนันท์

ดวงชัย

5614403371 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

gigee.giranan@gmail.com

1122 นำงสำว

จุฑำมำศ

ไชยโกฎ

5614401788 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

jutamas.chaiyakhod@gmail.com

1123 นำย

คงปิตินัทช์

ศรีธญ
ั รัตน์

5614404815 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Pekungkub@gmail.com

1124 นำงสำว

ประภัสสร

แสงมำศ

5614402718 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร

sangmatsk.pop@gmail.com

1125 นำงสำว

ธิดำรัตน์

เสวะนำ

5614401340 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

sewanathidarat@gmail.com

1126 นำงสำว

สุวรรณี

หอมเย็น

5614401630 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

maisuwanni@gmail.com

1127 นำงสำว

เหมือนฝัน

สมสี

5614400523 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

Tz_lukpat@hotmail.com

1128 นำงสำว

กนิฐำ

อมตเวทิน

5614404442 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

Aingba63@gmail.com

1129 นำงสำว

สุปรำณี

คำแหง

5614404480 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

preaexl@gmail.com

1130 นำงสำว

ศิโรรัตน์

แสนสิงห์

5614403623 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

sirorut.sa.38@hotmail.com

1131 นำงสำว

ศิริภทั รชำ

อุทำวงศ์

5614402257 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

ิ่joyjy11@hotmail.com

1132 นำย

วุฒชิ ัย

จำปำสำ

5614402231 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

jampasa2.wuttichai@gmail.com

1133 นำงสำว

มัลลิกำ

ศรี่นนท์
สุ

5614402109 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

mallika270937@hotmail.com

1134 นำงสำว

เบญญำภำ

เกษกุ

5614401917 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

namwan_mp@hotmail.co.th

1135 นำงสำว

นันธิญำ

อบคำ

5614403490 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

Opkham2016@gmail.com

1136 นำงสำว

นำงสำวิหทัยภัทร ฟองงำม

5614403702 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

hataipat70@gmail.com

1137 นำย

ชำรักษ์

ชั้นอินทร์งำม

5614400684 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

toeypopparazzi@hotmail.com

1138 นำงสำว

วำสนำ

จำปำฝน

5614401005 ศิลปศำสตร์

กำรท่

Kuy_285@hotmail.com

1139 นำงสำว

สิริกำญจน์

ประยงค์หอม

5614401089 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Muk_rukkun@hotmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1140 นำงสำว

ธิดำรัตน์

วงค์คำสิงห์

5614401854 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

tan-wongkhamsing@hotmail.com

1141 นำงสำว

พิริยำกูล

แก่นกำร

5614400916 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Parelove02@windowslive.com

1142 นำงสำว

สุพตั รำ

สำยสุด

5614401142 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Pakza_ap@hotmail.com

1143 นำงสำว

วัชรำภรณ์

เสนคำสอน

5614404390 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Watcharaporn2131@gmail.com

1144 นำงสำว

ปภัสสร

บุ้งทอง

5614401412 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

pook3704@gmail.com

1145 นำงสำว

ธัญญำเรศ

ลิลัน

5614400758 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Tanyared_tanya@hotmail.com

1146 นำงสำว

กำญจน์ทพิ ย์รัตน์

นำงำม

5414401238 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร

Kantipparat9901@gmail. com

1147 นำงสำว

กำญจน์ทพิ ย์รัตน์

นำงำม

5414401238 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร

Kantipparat9901@gmail. Com

1148 นำงสำว

นพวรรณ

ศรีไทย

5614400208 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

ิืnamaob_jb@hotmail.co.th

1149 นำงสำว

พิชญ์จิรำ

นำถ้ำนำค

5614400882 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Pitjere-Kee@hotmail.com

1150 นำงสำว

นุชชนภำงค์

แพงมำ

5614402695 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่น

Nudchanapang@gmail.com

1151 นำงสำว

พรสุดำ

นำทันปอง

5614402736 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรศึกษำ

phonsudanathanpong@gmail.com

1152 นำงสำว

กมลวรรณ

วรรณประภำ

5614402473 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

tood_mug153@yahoo.co.th

1153 นำงสำว

ศุภรดำ

สุดชำวงศ์

5614402938 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรศึกษำ

suparada609@gmail.com

1154 นำงสำว

นริศรำ

ทำมำเกษ

5614401360 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

Tummaket.ning@gmail.com

1155 นำงสำว

จิดำภำ

มีคุณ

5614404378 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

kuzaprae-naruk@hotmail.com

1156 นำงสำว

อำภัสรำ

แสนทวีสุข

5614401210 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

apasaralu789@gmail.com

1157 นำย

ณัฐดนัย

กำสีชำ

5712402272 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

Jamenatdanai@gmail.com

1158 นำงสำว

ณัฐวรรณ์

ชำตะเคน

5614400727 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

nattawan.chatakane@gmail.com

1159 นำงสำว

ณัฐวรรณ

ศรีสันต์

5614400714 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

nattawan_mew@hotmail.co.th

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1160 นำงสำว

จิรนันท์

ทองจันดำ

5614400624 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

dekdeeave@gmail.com

1161 นำงสำว

ธิดำรัตน์

หงษ์คำ

5614403478 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

thidarat0749@gmail.com

1162 นำงสำว

จีรนันท์

ดวงชัย

5614403371 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

gigee.giranan@gmail.com

1163 นำงสำว

มุกดำ

จันกง

5614402123 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

rasunmungkng@hotmail.com

1164 นำย

กรกต

สิมณี

5614403771 ศิลปศำสตร์

นิเทศศำสตร์

Korakot2106egg@gmail.com

1165 นำงสำว

ปรฉัตร

สุริยะจันทร์

5614400819 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

nuchja_lovely@hotmail.com

1166 นำงสำว

สุจิตรำ

สุภำพวง

5614403638 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

Sujitra_Ahww@hotmail.co.th

1167 นำงสำว

นุชชบำ

ศรีมำลัย

5614401906 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Srimalai38@gmail.com

1168 นำงสำว

สุทธิดำ

บุตรบุรี

5614403645 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

std_bbr.p@hotmail.com

1169 นำงสำว

สุทธิดำ

บุตรบุรี

5614403645 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

std_bbr.p@hotmail.com

1170 นำงสำว

อังสุมำ

ชโลธร

5614404338 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

fangkate448@hotmail.com

1171 นำงสำว

อรทัย

จำปำทอง

5614401197 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

maikitty2009@hotmail.com

1172 นำงสำว

ฉัตรเพ็ชร

คงพันธุ์

5614400655 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

chatpet.22@gmail.com

1173 นำงสำว

สกำวใจ

โพธิรำช

5614401061 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Skawjai111@gmail.com

1174 นำงสำว

จิรำวรรณ

เชื้อหอม

5614400646 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

jirawan.ch.56@ubu.ac.th

1175 นำงสำว

พนิดำ

บุญชัย

5614400844 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

amppb@outlook.com

1176 นำงสำว

จันทร์ประครอง

สมน้อย

5614404365 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

yuii.somnoi@gmail.com

1177 นำงสำว

สุธติ ำ

สิงห์กันยำ

5614401117 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

suthita.101@gmail.com

1178 นำงสำว

นริศรำ

จันลำ

5614401878 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

Narissara767@gmail.com

1179 นำงสำว

นริศรำ

จันลำ

5614401878 ศิลปศำสตร์

ภำษำจีนและกำรสื่อสำร

narissara767@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1180 นำย

เชิดศักดิ์

สำมำอำพัฒน์

5614402587 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Tonton6031@gmail.com

1181 นำย

เชิดศักดิ์

สำมำอำพัฒน์

5614402587 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

Tonton6031@gmail.com

1182 นำงสำว

กัลยำ

คนเพียร

5614402495 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

kanlaya.konpien@gmail.com

1183 นำงสำว

วิไลพร

หอมทรัพย์

5614402871 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

wilaiporn.homsup@gmail.com

1184 นำงสำว

เดือนนภำ

ประสมศรี

5614402640 ศิลปศำสตร์

ภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร

duannapa.pss@gmail.com

1185 นำงสำว

จตุพร

บุญประสิทธิพ์ ร

5614400611 ศิลปศำสตร์

กำรท่องเที่ยว

Jatuporn.Bunprasitporn@gmail.com

1186 นำงสำว

พวงผกำ

ฆำรสมบูรณ์

5814403948 ศิลปศำสตร์

ภำษำไทยและกำรสื่อสำร

patty_patty2558@outlook.com

1187 นำงสำว

ดำวเรือง

ยำตำดี

5614400150 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

yatadee.ui11@gmail.com

1188 นำงสำว

อุษณีย์

ทองดี

5614404345 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

dee_oliviata@yahoo.com

1189 นำงสำว

เจนจิรำ

อนุพรรณสว่ำง

5614400116 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

mean_pooh53@hotmail.com

1190 นำงสำว

ไพจิตร

โสภำยิ่ง

5614400327 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

panny24paijit@gmail.com

1191 นำงสำว

ปริยนันท์

สุริยพันตรี

5614404309 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

marukopingpong@gmail.com

1192 นำงสำว

มัลลิกำ

วินทะไชย

5614400369 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

mika-mw@hotmail.com

1193 นำงสำว

สุธำสินี

เพ็งสอน

5614404804 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

suthasinee.pe.56@ubu.ac.th

1194 นำงสำว

จงรักษ์

บุญวัง

5614400059 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

jongrakboonwang@gmail.com

1195 นำงสำว

สมฤทัย

อนุดำ

5614400466 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

Joon_tvxq5@hotmail.com

1196 นำงสำว

ประวีณำ

ศุภพินิจ

5614400253 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

praweenasupapinit@gmail.com

1197 นำงสำว

น้ำทิพย์

ศรีสุระ

5614404288 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

numthip23zom@gmail.com

1198 นำย

กฤชณรงค์

ศรีนิล

5514400067 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

nonpotter009@hotmail.com

1199 นำงสำว

ณิชนันทน์

สังข์ทอง

5614400141 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

parkbompraewty@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1200 นำงสำว

สมฤดี

พิมพ์โคตร

5614400455 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

somrudee2552@gmail.com

1201 นำงสำว

สุภนำถ

ศิลำรักษ์

5614400510 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

poplove-love-@hotmail.com

1202 นำงสำว

เมธิญญำ

มัดธนู

5514401521 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

18giftt@gmail.com

1203 นำงสำว

กวิสรำ

ภิญโญธรรมำกร

5514402458 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

kawisara.pi.55@ubu.ac.th

1204 นำงสำว

จินดำภำ

ทองลอง

5614400060 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

jindapa.th.56@ubu.ac.th

1205 นำย

พงศกร

อุ่นอบ

5614400282 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

pepelfc1995@gmail.com

1206 นำงสำว

อภิชญำ

งำมตะคุ

5614400565 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

beaimsirrr@gmail.com

1207 นำงสำว

วิภำ

ศรีนำคำ

ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่่อสำร

pank.storyz95@gmail.com

1208 นำงสำว

จุฑำมำศ

ยั่งยืน

5614400088 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

aembula2538@hotmail.com

1209 นำงสำว

นพวรรณ

ศรีไทย

5614400208 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่่อสำร

namaob_jb@hotmail.co.th

1210 นำงสำว

พินทุสร

คำคนซื่อ

5614400303 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

praewchicchic.p@gmail.com

1211 นำงสำว

เจนจิรำ

รำชปักษี

5614400105 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

jenjira.la12342@gmail.com

1212 นำงสำว

กิตติยำภรณ์

ทองคำวัน

5614400015 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

amfine2354@gmail.com

1213 นำงสำว

ปริตตำ

เดชพล

5614400264 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

firstparitta@gmail.com

1214 นำย

พูลศักดิ์

บัวงำม

5614400314 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

snookerpoonsak@hotmail.com

1215 นำงสำว

รัตนำภรณ์

อินกอ

5614400394 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

ploypim0452@gmail.com

1216 นำงสำว

เจนจิรำ

ปัตะพี

5614400095 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

jenjirapattapee@gmail.com

1217 นำงสำว

ณัฐกุล

อุปสำร

5614404260 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

giftgo1507@gmail.com

1218 นำงสำว

ชลยำ

จันทร์แรม

5614400129 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

Janfsanes@gmail.com

1219 นำงสำว

วนีย์ณัชย์

เมืองแสน

5614400583 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

belle.waneenat@gmail.com

ที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

รหัสนักศึกษำ

คณะ

สำขำวิชำ

Email

1220 นำงสำว

สุกัญญำ

รักษำพันธ์

5614400484 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

sukanya-raksapan@hotmail.com

1221 นำงสำว

ภำวิไล

คำเติม

5614404745 ศิลปศำสตร์

กำรพัฒนำสังคม

pkhamtoem@gmail.com

1222 นำงสำว

สุทธิดำ

บุตรบุ่รี

5614403645 ศิลปศำสตร์

กำรพั่ฒนำสังคม

std_bbr.p@hotmail.com

1223 นำงสำว

อังสุมำ

ชโลธร

5614404338 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

fangkate448@hotmail.com

1224 นำงสำว

ชัชฎำ

นิธศิ ธำนี

5614400134 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

vwiupv@gmail.com

1225 นำงสำว

ลลนันท์

วำที

5414400446 ศิลปศำสตร์

ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร

pattie.wt@gmail.com

1226 นำงสำว

นิรมล

นิตะโคตร

5623401234 รัฐศำสตร์

กำรปกครอง

Niramon.ni.56@ubu.ac.th

1227 นำงสำว

ทิพยำภรณ์

ฉ่ำฉิม

5612402585 เกษตรศำสตร์

พืชไร่

tippayapornchamchim@gmail.com

1228 นำงสำว

ธนำภรณ์

อ่อนคำวงค์

5621400767 นิติศำสตร์

นิติศำสตร์

Thanaporn1303@gmail.com

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ
5.2 โครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา
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ฝึกอบรม
ไว้
การฝึกอบรม การฝึกอบรม
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น้อย (2)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
มาก (4)
มากที่สุด (5)

มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)

มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)

เพศ

ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

การถ่ายทอด
มีความ
1. สถานที่
2. ความ
ความสามารถ การเชื่อมโยง
การใช้เวลา การตอบข้อ การตอบข้อ
ความรู้ของ
ครบถ้วนของ
สะอาดและมี พร้อมของ
ในการอธิบาย เนื้อหาในการ
ตามที่กาหนด ซักถามใน
ซักถามใน
วิทยากรมีความ
เนื้อหาในการ
ความ
อุปกรณ์
เนื้อหา
ฝึกอบรม
ไว้
การฝึกอบรม การฝึกอบรม
ชัดเจน
ฝึกอบรม
เหมาะสม โสตทัศนูปกรณ์
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)

มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)

มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
น้อย (2)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)

มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
น้อย (2)

มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)

มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)

มาก (4)
มาก (4)
น้อย (2)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)

มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
น้อย (2)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)

1. สามารถ
1. ความรู้
2. ความรู้
นาความรู้ที่
ความเข้าใจใน ความเข้าใจใน
ได้รับไป
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เรื่องนี้ ก่อน เรื่องนี้ หลัง
ประยุกต์ใช้
การอบรม
การอบรม
ในการเรียนได้
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)

มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)

มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)

เพศ

หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

การถ่ายทอด
มีความ
1. สถานที่
2. ความ
ความสามารถ การเชื่อมโยง
การใช้เวลา การตอบข้อ การตอบข้อ
ความรู้ของ
ครบถ้วนของ
สะอาดและมี พร้อมของ
ในการอธิบาย เนื้อหาในการ
ตามที่กาหนด ซักถามใน
ซักถามใน
วิทยากรมีความ
เนื้อหาในการ
ความ
อุปกรณ์
เนื้อหา
ฝึกอบรม
ไว้
การฝึกอบรม การฝึกอบรม
ชัดเจน
ฝึกอบรม
เหมาะสม โสตทัศนูปกรณ์
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)

ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)

ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)

มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)

มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)

1. สามารถ
1. ความรู้
2. ความรู้
นาความรู้ที่
ความเข้าใจใน ความเข้าใจใน
ได้รับไป
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เรื่องนี้ ก่อน เรื่องนี้ หลัง
ประยุกต์ใช้
การอบรม
การอบรม
ในการเรียนได้
น้อยที่สุด (1)
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)

น้อยที่สุด (1)
น้อยที่สุด (1)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)

น้อย (2)
น้อย (2)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)

เพศ

หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

การถ่ายทอด
มีความ
1. สถานที่
2. ความ
ความสามารถ การเชื่อมโยง
การใช้เวลา การตอบข้อ การตอบข้อ
ความรู้ของ
ครบถ้วนของ
สะอาดและมี พร้อมของ
ในการอธิบาย เนื้อหาในการ
ตามที่กาหนด ซักถามใน
ซักถามใน
วิทยากรมีความ
เนื้อหาในการ
ความ
อุปกรณ์
เนื้อหา
ฝึกอบรม
ไว้
การฝึกอบรม การฝึกอบรม
ชัดเจน
ฝึกอบรม
เหมาะสม โสตทัศนูปกรณ์
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)

มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)

มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)

1. สามารถ
1. ความรู้
2. ความรู้
นาความรู้ที่
ความเข้าใจใน ความเข้าใจใน
ได้รับไป
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เรื่องนี้ ก่อน เรื่องนี้ หลัง
ประยุกต์ใช้
การอบรม
การอบรม
ในการเรียนได้
น้อย (2)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)

ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
มากที่สุด (5)
มาก (4)

