
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอน 
ประจ าภาคการศึกษา 3/2558 

 
นักศึกษาผู้โชคดีสามารถน าหลักฐาน บัตรประจ าตัวนักศึกษา (โปรดแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดที่สุภาพ) 
เพ่ือติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 ตั้งแตว่ันนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 
2559 (ในเวลาท าการ 8:30 – 16:30 น.) 
หมายเหตุ : - รายนามนักศึกษาผู้โชคดีจักยึดข้อมูลตามรหัสประจ าตัวที่ปรากฏเป็นหลัก 
               - ผู้ที่ไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายในช่วงวันที่ก าหนดจักถือว่าสละสิทธิ์ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ค าน า ชื่อ สกุล 

1 B5550807 นางสาว อรอนงค์ ร่วมจิตร 

2 B5812363 นางสาว สิรินญากร ทองดีนอก 

3 B5770724 นางสาว ปิยพร วงมณี 

4 B5815500 นางสาว ศกลรัตน์ ช านาญศรี 

5 B5751495 นางสาว สุทธิดา ลีสี 

6 B5874262 นางสาว วลัยกร บุญเกษมสิน 

7 B5820160 นาย ประดิพัทธ์ แช่มบัณฑิตย์ 

8 B5806218 นางสาว ศุภธิดา ขาวสุข 

9 B5872466 นางสาว เกศรินทร์ ขานไชย 

10 B5812806 นางสาว มนธิดา ชนะศรีภูมิ 

11 B5532469 นางสาว ปทุมทิพย์ ดุงโคกกรวด 

12 B5815494 นางสาว ปภาวรินท์ พุฒขาว 

13 B5618200 นาย ภาณุวัฒน์ ลอแท 

14 B5673049 นาย นวภัทร กลั่นแก้ว 

15 B5807246 นางสาว สุดารัตน์ พันธ์แก้ว 

16 B5806256 นาย ณิชากร บุญเกิด 

17 B5610211 นาย เจตน์ สาสุนันท์ 

18 B5780570 นางสาว กชกร หวังช่วยกลาง 

19 B5871063 นางสาว ธนัญญา ทาจันทึก 

20 B5405596 นาย วรากร สายภักด ี

21 B5623426 นาย อินทร์รัตน์ ยิ้มพงษ์ 

22 B5751822 นางสาว เมธาวี จักรแก้ว 

23 B5661763 นางสาว อนุสรา นามมุลตรี 



24 B5814718 นาย นิติพัฒน์ ไทคณา 

25 B5815913 นาย ภานุวัฒน ์ ปัดถานัง 

26 B5819102 นาย กิตติ เหลืองสกุลไทย 

27 B5821037 นาย กษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว 

28 B5705634 นางสาว หทัยกาญจน์ ชมภูหอม 

29 B5806508 นางสาว พรปวีณ์ จ่ายหนู 

30 B5812158 นาย พีรพล จันทะแจ่ม 

31 B5818020 นาย สิทธา ปรีดาภิรัตน์ 

32 B5819744 นางสาว สุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ 

33 B5827992 นางสาว แพรพลอย บัวเทศ 

34 B5716555 นาย สุชาติ วงษ์ศรี 

35 B5540396 นาย สุพัฒน์ โพธิสาร 

36 B5508969 นาย สันติชัย เดชบ ารุง 

37 B5532551 นาย กฤษดา ไทยเหนือ 

38 B5526604 นางสาว วัฒนาภรณ์ จันดาดี 

39 B5557325 นางสาว กนกพร ชัยสุรสินทว ี

40 D5710294 นาย อรรถพล แก้วโสนด 

41 B5512980 นาย วีรพล มีงาม 

42 B5800421 นางสาว ประเทืองพร เบาสันเทียะ 

43 B5812103 นาย วุฒิชัย ตะกุดแก้ว 

44 B5821396 นางสาว ณัชชา ถอยกระโทก 

45 B5861187 นางสาว สายชล เจริญจิตร 

46 B5670758 นางสาว พลอยนัญมน เพียงโคกกรวด 

47 B5673773 นางสาว ปริญา เสือเปีย 

48 B5851737 นางสาว จีรวรรณ รัตนวิชัย 

49 B5622740 นางสาว สุภาพร ภูไข 

50 B5762545 นางสาว วาสนา หาสอน 

51 B5618545 นางสาว สุภาพร งามธุระ 

52 B5761005 นางสาว พรชิตา ย่านงูเหลือม 

53 B5890088 นางสาว เจนจิรา จันทร์เจ้า 

54 B5890682 นางสาว กนกวรรณ เล้าพานิชวัฒนา 

55 B5661749 นางสาว จิรนันท์ จันทร์ฝาง 

56 B5713738 นาย นนทกร ภาคภูมิ 



57 B5522149 นางสาว กรกนก กะวะนิช 

58 B5653850 นางสาว ฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล 

59 B5709571 นางสาว สุริวัลย ์ ศรีจันทร์ 

60 B5761784 นางสาว กัญญ์ธิตา ทาน้อย 

61 B5670826 นาย ณัฐกุล ค ามะวงค์ 

62 B5827220 นาย ธนากร นาคนุช 

63 B5655335 นางสาว พลอย ขันแก้ว 

64 B5812424 นาย ณัฐวุฒิ เมืองโคตร 

65 B5660476 นาย ปฐมยศ พงษ์ศิริ 

66 B5790401 นางสาว วรรณกานต์ สมภาร 

67 B5850372 นางสาว ยุวดี โพธิ์ศรี 

68 B5625031 นางสาว ผกาสินี สิงห์เจริญกิจ 

69 B5762859 นางสาว เนตรชนก วันดีวงศ ์

70 B5504503 นาย ศุภชัย กสานติ์ศรี 

71 B5565382 นางสาว ปิยะพร พิกุลศรี 

72 B5569137 นางสาว บุษยา เหล็กโต 

73 B5790029 นางสาว อาทิตยา สัมมาสะโก 

74 B5862627 นางสาว สุภาวิตา ฝ่ายเพีย 

75 B5751112 นาย ณัฐพนธ์ จันทร์ชูชัย 

76 B5862436 นาย กนก ปิ่นทอง 

77 B5873418 นางสาว อลิษา บัวมาก 

78 B5804368 นาย ประสิทธิ์ชัย อุดมโภชน์ 

79 B5862597 นางสาว สิณีนาฏ ป้องศรี 

80 B5864157 นาย พุทธิกร หงษ์ทอง 

81 B5564019 นางสาว ศิริวัลย์ ลอยประโคน 

82 B5804214 นางสาว ร่มแก้ว คองสิงห์ 

83 B5860920 นางสาว ณัฐยา คุณธรรม 

84 B5563876 นางสาว วรัญญา เสียงดัง 

85 B5811496 นางสาว อมรรัตน์ อัปมะเย 

86 B5427284 นางสาว สุภาดา พลซา 

87 B5538355 นาย ณัฐิวุฒิ บุญเสนา 

88 B5606030 นาย ภานุวัฒน ์ ปัญญาทรง 

89 B5619948 นาย ฐาปนพงษ์ ขยันเยี่ยม 



90 B5670215 นาย ภรต อมรเรืองพิศา 

91 B5673995 นางสาว ศิริกานดา ประทิตย์ 

92 B5705658 นางสาว รัญญา เกตุงาม 

93 B5708147 นาย ศรายุทธ อ่ิมอุรัง 

94 B5751181 นาย อนุรักษ์ ตรีชาติ 

95 B5790357 นางสาว วริศรา ขันทอง 

96 B5802975 นาย เสฏฐวุฒ ิ วุฒิจ านงค์ 

97 B5809417 นางสาว ฐานิตา แก้วเที่ยง 

98 B5811816 นาย ภัทรวิตต์ พรหมเงิน 

99 B5816729 นาย อรรถวิท จันทอุปลี 

100 B5824908 นาย สมาน ภูถมศรี 

 


