รำยชื่อโครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 1/2562
คอร์สภำษำอังกฤษผ่ำนแบบมีเงื่อนไข (ระดับปริญญำโท)
วันอาทิตย์ ห้องเรียน 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ-สกุล

คณะ

สำขำ

1

62199130001 นางสาวธันยกานต์ ธานีวรรณ

ศึกษาศาสตร์

การจัดการอุดมศึกษา

2

มนุษยศาสตร์

ภาษาและวรรณคดีไทย

3

62199130022 นายอาธิป เมืองนาม
62199130040 นางสาวจิรวรรณ หนูเจริญ

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรศึกษา

4

62199130044 ว่าที่เรืออากาศตรีหญิงสุนิสา นุ่มดี

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรศึกษา

5

62199130138 นางสาวศิญาพร ชมพู่

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

6

62199130140 นางสาวอิศราภรณ์ แซ่โง้ว

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

7

62199130141 นางสาวกนกวรรณ คงดนตรี

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

8

62199130145 นายดิสวัฒน์ ภาคกฐิน

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

9

62199110017 นายกลชัย รัฐแฉล้ม

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

10

62199130111 นางสาวรัชนก ราโชติ

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

11

62199130113 นางสาววราภรณ์ บริบูรณ์

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

12

62199130117 นายอธิพงษ์ โตทอง

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

13

62199110022 นางสาวนภัสสร สุขส่ง

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย

14

62199110023 นายปองภพ สิงห์คา

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย

15

62199130125 นายคณิตพัฒน์ กิจอรุณกูล

พลศึกษา

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

16

62199130052 นายชนัตพล อาภาภิวัฒน์

สังคมศาสตร์

นโยบายและการจัดการสาธารณะ

17

62199130055 นางสาวพจนิชา แก้วพิจิตร

สังคมศาสตร์

นโยบายและการจัดการสาธารณะ

18

62199130173 นายภาคิน คาขันตี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นวัตกรรมการออกแบบ

19

62199130179 นายณัฐพงษ์ บุญชุม

วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

20

62199130155 นางสาวทรรศนีย์ เหมวัตถกิจ
62199130280 นายสายัณห์ ปุ๋ยคา

บัณฑิตวิทยาลัย

จิตวิทยาประยุกต์

21

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

22

62199130281 นางสาวสุกฤตา การบรรจง

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

23

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

24

62199130283 นายอาณัฐ บุญหลง
62199130287 นางสาวรุง่ อรุณ เชยโพธิ์

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

25

62199110089 นายศิวกร ชัยธนะกุลมงคล

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

26

62199130289 นางสาวกฤติยา ทองเปลว

พลศึกษา

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

27

62199130292 นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย

พลศึกษา

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

28

62199130293 นางสาวศุภรัสมิ์ เขี้ยวแก้ว

พลศึกษา

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

29

62199130243 นางสาวภัคณัฏฐ์ โอภาสสุรนันท์

สังคมศาสตร์

นโยบายและการจัดการสาธารณะ

30

62199130242 นางสาวจิรายุ พุทธแขก

สังคมศาสตร์

ประวัติศาสตร์

31

62199130235 นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์นาม

วิทยาศาสตร์

วิทยาการข้อมูล

32

62199130240 นายภานวิทย์ ทรงธรรม

วิทยาศาสตร์

วิทยาการข้อมูล

33

62199130296 นางสาวบุษรินทร์ เกษรน้อย

เภสัชศาสตร์

วิทยาการเภสัชภัณฑ์

34

62199130308 นางสาวภูริตา สุขสง่ายิง่

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษากลุ่มสาขา ดนตรีศึกษา

35

62199130324 นางสาวจุฑามาศ วัฒนานุกูลวงศ์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

หมำยเหตุ

รำยชื่อโครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 1/2562
คอร์สภำษำอังกฤษผ่ำนแบบมีเงือ่ นไข (ระดับปริญญำเอก)
วันอาทิตย์ ห้องเรียน 404 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
คณะ

สำขำ

นายสิรภพ สินธุประเสริฐ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

62199150002

พระมหาธเนศร์ รามางกูร

ศึกษาศาสตร์

การจัดการอุดมศึกษา

62199120006

นายดามดัสกร พลเรืองทอง

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย

62199150011

นายรณวัฒน์ มณีนิล

พลศึกษา

การจัดการกีฬาและนันทนาการ (การจัดการนันทนาการ)

62199150017

นางณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

62199150028

นายภาสกร คุ้มศิริ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์

62199150029

นางสาววาสิณี จิรสิริ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์

62199150031

นางสาวลัขณา คชสาร

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

62199120015

น.ส.จุฑารัตน์ พรหมราษฎร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

62199150045

นายสุเมธ หนูฉิม

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

62199120024

น.ส.ฉารีฝ๊ะ หัดยี

บัณฑิตวิทยาลัย

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

62199120026

น.ส.พรฟ้า ทองสุข

บัณฑิตวิทยาลัย

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

62199150059

น.ส.ปริณุต ไชยนิชย์

บัณฑิตวิทยาลัย

พัฒนศึกษาศาสตร์

62199120028

นางณภัสนันธ์ เดชาวัตสินสิริ

บัณฑิตวิทยาลัย

พัฒนศึกษาศาสตร์

62199150047

นายปภณ กมลวุฒิพงศ์

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา

62199150049

นายวรภพ ประสานตรี

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา

62199150052

นายชูเกียรติ อ่อนชื่น

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

62199150050

นายวสุ ทวีลาภ

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา

62199150037

นายวิชนนท์ พูลศรี

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

62199150038

นายอริญชย์ นิสสกุล

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

62199150066

น.ส.ภาวินี อนามัย

ศึกษาศาสตร์

การบริหารการศึกษา

ลำดับที่

รหัสนิสิต

1

62199120002

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ-สกุล

หมำยเหตุ

รำยชื่อโครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 1/2562
คอร์สภำษำอังกฤษผ่ำนแบบมีเงื่อนไข (ระดับปริญญำเอก)
วันเสาร์ ห้องเรียน 404 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ลำดับที่

รหัสนิสิต

1

62199150032

2

ชื่อ-สกุล

คณะ

สำขำ

น.ส.ยอดขวัญ ชื่นบาน

ศึกษาศาสตร์

การจัดการอุดมศึกษา

62199150063

นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร

ศึกษาศาสตร์

การบริหารการศึกษา

3

62199150072

น.ส.อมรรัตน์ มีพัฒน์

ศึกษาศาสตร์

การบริหารการศึกษา

4

62199120013

นายกษิตธร ขวัญละมูล

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

5

62199120014

นายจักรพงษ์ ตรียุทธ์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

6

62199120017

นายกฤษฎา ปัญญาวัน

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรศึกษา

7

62199120021

นายธนาวุฒิ ทองปลี

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

8

62199120022

น.ส.ยศรวีร์ กีรติภควัต

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

9

62199120030

นายอรรณพ นิยมเดชา

บัณฑิตวิทยาลัย

พัฒนศึกษาศาสตร์

10

62199150060

นายพลธณัฏฐ์ ลีดอกไม้

บัณฑิตวิทยาลัย

พัฒนศึกษาศาสตร์

11

62199150040

น.ส.วิลาสินี ฝนดี

บัณฑิตวิทยาลัย

จิตวิทยาประยุกต์

12

62199150043

น.ส.อัญชลี จิตราภิรมย์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

13

62199150054

นายรวี เรืองศรี

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

14

62199150048

นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์

ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปศึกษา

15

62199150005

นางเยาวรัตน์ รุ่งสว่าง

ศึกษาศาสตร์

การจัดการอุดมศึกษา

16

62199150006

นางสาววิชชุดารัตน์ บุญสูง

ศึกษาศาสตร์

การจัดการอุดมศึกษา

17

62199120004

นายสุนทร พันธัง

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

18

62199150010

นายวีรยุทธ ยวนใจ

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

19

62199120008

นายจตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์

บัณฑิตวิทยาลัย

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

20

62199120012

นายอนุพงศ์ สุขเกษม

บัณฑิตวิทยาลัย

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

21

62199150009

นางสาวกนกวรรณ อันบุรี

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

22

62199150012

นางสาวสุพร บุญปก

พลศึกษา

การจัดการกีฬาและนันทนาการ (การจัดการนันทนาการ)

23

62199150015

นายจิรานุวัฒน์ คาปลิว

พลศึกษา

การจัดการกีฬาและนันทนาการ (การจัดการกีฬา)

24

62199150023

นางสาวจุฑามาศ มีอุสาห์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาประยุกต์

25

62199150070

นายศักรินทร์ หมื่นนรินทร์

ศึกษาศาสตร์

การบริหารการศึกษา

หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เรียนคอร์สภำษำอังกฤษ คอร์สพิเศษ (ระดับปริญญำเอก) วันเสำร์
ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - สกุล

สำขำ

1

56199150051 นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว

สุขศึกษาและพลศึกษา

2

56199150079 นายวชิรวิทย ไม้คู่

จิตวิทยาประยุกต์

3

56199150084 นายสิทธิพร ครามานนท์

จิตวิทยาประยุกต์

4

56299150002 นายธนัช ยอดดาเนิน

สุขศึกษาและพลศึกษา

5

56299150004 นายอนุศักดิ์ สุคง

สุขศึกษาและพลศึกษา

6

56299150025 นายสืบสาย แสงวชิระภิบาล

7

57199120016 นายธัชพล พลรัตน์

8

57199120034 ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เมฆปั้น

9

57199120036 นายวิชชา อุปภัย

10

57199120066 นางสาวธารทิพย์ ขุนทอง

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

11

57199120070 นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

12

57199120080 นายอรรถพล จรจันทร์

เศรษฐศาสตร์

13

57199120081 นางสาวเพียงทิพย์ ศรีบุญเรือง

เศรษฐศาสตร์

14

57199120096 นางสาววราภรณ์ คล้ายประยงค์

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

15

57199150003 นางสาวปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

16

57199150022 นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์

การบริหารและการจัดการการศึกษา

17

57199150023 นางสาววรัญชลี รอตเรือง

การบริหารและการจัดการการศึกษา

18

57199150025 นายปัญญา อินทเจริญ

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

19

57199150028 นายธเนตร ตัญญวงษ์

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

20

57199150039 นางสาวจันทิมา ใหญ่ยิ่ง

ศิลปวัฒนธรรม

21

57199150056 นางสาวเนตรนภิส พัฒนเจริญ

ศิลปวัฒนธรรม

22

57199150047 นางสาวดลฤดี ทับทิม

ศิลปวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
วิศวกรรมเครือ่ งกล

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

หมำยเหตุ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพื้นฐำน (Graduate English I) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันเสำร์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย อำจำรย์ ดร.นรินธร สมบัตินนั ท์ แบร์
ห้อง 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
รหัสนิสิต
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
60199110028 นางสาวปทิตตา ชูทรัพย์
เคมี
60199130100 นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย
เทคโนโลยีการศึกษา
59199130269 นางสาวนภากรณ์ จันปัญญา
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
61199130321 นายชาญชัย คหาปนะ
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
61199130323 นางสาววณิชชา แก้วสุวรรณ
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
61199130326 นางสาวสุวดี แพบัว
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
61199130501 นางสาวบัณทิตา สังขะไชย
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
61199130502 นางสาววิตตานันท์ ธรรมดิษฐ์
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
57299130020 นายอนุรักษ์ ปวงคา
การจัดการ
61199110114 นางสาวธนัชพร จินดา
การจัดการ
61199110115 นางสาวภารณี ยมะคุปต์
การจัดการ
61199110145 นายกฤษลักษณ์ ชุ่มดอกไพร
การจัดการ
61199110148 นางสาวปาณิสา กมลานนท์
การจัดการ
61199130477 นางสาวพรรณวรท เปลวเพลิง การจัดการกีฬาและนันทนาการ
61199130480 นางสาวอัญญาวรินทร์ ศุภธีรเลิศ การจัดการกีฬาและนันทนาการ
61199110020 นางสาวนชนาภรณ์ กลิน่ หอม
การตลาด
61199110022 นายธนดล ชินอรุณมังกร
การตลาด
61199110023 นายนฤดล สีดา
การตลาด
61199110026 นางสาวประภัสสร เขื่อเพชร
การตลาด
61199110029 นายนวิน พงศ์เสถียรวงศ์
การตลาด
61199110031 นางสาวสุกัญญา พึ่งเมือง
การตลาด
61199110032 นางสาวอทิตา น้อยสกุล
การตลาด
61199110034 นางสาวขจีวรรณ เกตุวิทยา
การตลาด
61199110143 นางสาวณัฐฌา เสรีวัฒนา
การตลาด
61199110144 นางสาวพิมพ์ชนก ฟุ้งสิริรัตน์
การตลาด
61199130051 นางสาวกนิษฐา ปานสังข์
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
61199130056 นางสาวฐิตินันท์ ม่วงจัน
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
61199130357 นางสาวนาริสา ทับทิม
การสนเทศศึกษา
61199110169 Mr.Santisouk Khounphia
คณิตศาสตร์
57199110082 นางสาวกมลวรรณ ปรีเปรมโมทย์ ภูมิสารสนเทศ

หมำยเหตุ

ลำดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพื้นฐำน (Graduate English I) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันเสำร์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย อำจำรย์ ดร.นรินธร สมบัตินนั ท์ แบร์
ห้อง 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
รหัสนิสิต
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
61199130190 นางสาวเนตรนภา อ้นเต่า
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
61199130396 นางสาวกนกวรรณ ยุทธวิชัย
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
61199130500 นางสาวศุทธินี ใจก๋อง
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
60199130462 นายสุนทร คานวล
วิทยาการการประเมิน
61199130018 นายเด่นดนัย งามศิริ
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
61199130019 นางสาวทัศนนันท์ เกลีย้ งไธสง วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
61199130030 นายสมทบ ศรีคงรักษ์
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
61199130031 นางสาวสุธาแก้ว บุญพอ
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
61199130327 นางสาวปวริศา โคติวงศ์
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

หมำยเหตุ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพื้นฐำน (Graduate English I) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันเสำร์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย อำจำรย์ กรกฤช มีมงคล
ห้อง 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
รหัสนิสิต
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
หมำยเหตุ
60299130046 นางสาวธัญญรัศม์ ทองคา วิทยาการประเมิน
59299130097 นางสาวสุกัญญา พิมสาราญ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
61199130145 นางสาวกนกวรรณ ทับทอง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
61199130150 นางสาวสุธิดา จิตภิรมย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
61199130469 นายชนะชัย เจี้ยมดี
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
59199130259 นายรณชัย ศรีสงคราม
วิทยาศาสตรศึกษา
59199130259 นายศิริเลิศ ซิ้มเทียม
วิทยาศาสตรศึกษา
61199130168 นางสาวจิรภัทร์ ถิ่นทะเล ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
61199130169 นายชัยณรงค์ สุขถนอม
ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
61199130170 นายณัฐพล เลิศวิริยะปิติ ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
61199130173 นางสาวพัฒน์ณรี สิริวัฒนโชตศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
61199130175 นายพิจักษณ์ ถาวรนุรักษ์ ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
61199130176 นายมนตรี เฉยดี
ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
61199130178 นางสาวสิริรักษ์ ฟูเฟื่อง
ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
61199130489 นายเจกวิณท์วริศ กุหลาบอ่า ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
61199130157 นางสาวช่อลัดดา คาแก้ว ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)
61199130154 นางสาววัชรี เหล่าชัยพฤกษ์ ศิลปศึกษา(ทัศนศิลปศึกษา)
61199130383 นายคุณากร ผลสุวรรณ์
ศิลปศึกษา(ทัศนศิลปศึกษา)
61199130384 นางสาวพิมพ์พรรณ แก้วโต ศิลปศึกษา(ทัศนศิลปศึกษา)
61199130385 นางสาวอารีวรรณ นาคดา ศิลปศึกษา(ทัศนศิลปศึกษา)
61199130159 นายณัฐวุฒิ ขาวสมุทร
ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130160 นายนเรศ แสนสอาด
ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130161 นางสาววนิชาภา จันทร์หล้า ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130162 นางสาววรมณ เทียบแก้ว ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130166 นางสาวอรทัย ทองโท
ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130386 นางสาวจริยาวดี สารศรี ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130387 นางสาวฐิติรัตน์ สมงาม
ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130388 นางสาวนฤมลพรรณ กัลยาณวุศิฒลปศึ
ิ กษา(ศิลปะการแสดง)

ลำดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพื้นฐำน (Graduate English I) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันเสำร์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย อำจำรย์ กรกฤช มีมงคล
ห้อง 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
รหัสนิสิต
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
61199130390 นางสาวภูษณิศา สายบัว ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130391 นางสาวอังค์วรา ศรีจันทร์ ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130486 นางสาวปราณิสา แซ่ลิ่ม ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130487 นางสาวพิชญ์ภัค อินทรนัฎ ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130488 นางสาววิภาพร ปลั่งกลาง ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดง)
61199130095 นางสาวศิริกาญจน์ จันทร์วิชโนสารสนเทศศึกษา
61199130098 นางสาวปิยดา ราชพิบูลย์ สารสนเทศศึกษา
61199130355 นางสาวณปภัช โอมี
สารสนเทศศึกษา
61199130356 นายธีระวัฒน์ นิลละออ
สารสนเทศศึกษา
61199110100 นายณัฐวุฒิ ดาววีรกุล
ฟิสิกส์
61199110191 Mr.Anongdavone Ponthanthai
ฟิสิกส์

หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพื้นฐำน (Graduate English I) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอำทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ เรืองจรูญ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รหัสนิสิต
60199130125
60199130132
60199130138
60199130139
60199130140
61199130059
61199130332
60199130456
61199130102
61199130104
61199130109
61199130111
61199130349
57199130116
58199130252
60199110092
61199130191
61199130398
61199130526
61199130006
61199130012
61199130039
60299130044
58299130028
61199130464
61199130412
61199110128

ห้อง 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
นายนาวี ยืนนาน
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
นางสาวไพลิน จันทดิษฐ
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
นางสาวศันสนีย์ ยอดดาเนิน
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
นางสาวสายพิรุณ วดีศิริศักดิ์
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
นางสาวสุทัตตา ธรรมภัทรกุล การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
นางสาวพัชญา สาทา
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
นายอิสระ สระแก้ว
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
นายทวิชากร ขุนภักดี
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
นางสาวณัฐกฤตา วัฒนเขจร
จิตวิทยาพัฒนาการ
นางสาวธิดารัตน์ พราหมณ์มณี จิตวิทยาพัฒนาการ
นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
จิตวิทยาพัฒนาการ
นางสาวเอมฤทัย กาเนิด
จิตวิทยาพัฒนาการ
นางสาวนันต์ธิญา ภู่คุ้ม
จิตวิทยาพัฒนาการ
นายชาติ คนอยู่ตระกูล
เทคโนโลยีการศึกษา
นายวิทยา แก้วบริสุทธิ์
มานุษยดุริยางควิทยา
นางสาวนลัทพร แซ่ลี้
วัสดุศาสตร์
นายสมภพ ห่วงทอง
วิทยาการการประเมิน
นายสิทธิเดช ชมจันทร์
วิทยาการการประเมิน
นางสาวกมลชนก วุฒิญาโณ
วิทยาการการประเมิน
นางสาวนภาพร สว่างอารมณ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
นายศุภกิตติ ช่อไสว
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
นายศรันย์ สงนุ้ย
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
นายศักดิ์ดนัย ดิษฐ์ศรี
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
นายพิษณุ แก้วคุณงาม
วิศวกรรมเครื่องกล
นายธนัช สระประเทศ
ภูมิสารสนเทศ
นางสาวชมพูนุช พลหาญ
ภูมิสารสนเทศ
นางสาวขวัญดาว เนาวบุตร
กายภาพบาบัด

หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพื้นฐำน (Graduate English I) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอำทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ เรืองจรูญ

ลำดับที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รหัสนิสิต
59299130052
60299130017
60299130013
61199130473
61199130481
61199130038
60199110002
61199130359
58199130186
61199110178
61199110179
60199110013
61199130036

ห้อง 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
หมำยเหตุ
นางสาวเพ็ญนภา กุลวงศ์
วิทยาการการประเมิน
นางสาวรัตติยากร สาลีผลิต
สารสนเทศศึกษา
นางสาวกนกพร สิทธิชัยวรบุตร สารสนเทศศึกษา
นางสาวชญาณี ขวัญชนุช
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
นางสาวอัยลดา หอมไม่หาย
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
นายภูมิเทพ สืบแก้ว
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
นายไพทูรย์ กุลพรม
วิศวกรรมโยธา
นายสุภวิติ มุสิราช
สารสนเทศศึกษา
นายธีรวัฒน์ ผิวขม
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
นางสาวจันทะลังสอน กองกา เคมี
นายสุลิยัน พิมมะสอน
เคมี
นายวินัย เวฬุบรรพ์
วิศวกรรมโยธา
นายธนวุฒิ ปัญญาพูนผล
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับมำตรฐำน (Graduate English II) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอังคำร และพฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
สอนโดย อำจำรย์แจ่มจำรัส ดีพร้อม
ห้อง 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รหัสนิสิต
61199130127
61199130128
61199130135
61199130136
61199130139
61199130140
61199130365
61199130366
61199130370
61199130374
61199130415
61199130450
61199130454
61199130461
61199130462
60199130317
60199130323
60199130348
60299130004
60299130026
60299130029
60199110065
60199110066
60199110069
60199110082
57199130337
57199130340

ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
หมำยเหตุ
นายธนากร ตั้งสัจจะนภากุล
การจัดการ
นางสาวธัญชนก เชิงศักดิ์ศรี
การจัดการ
นางสาวศรัณญ์ธร ตันติปาลกุล
การจัดการ
นางสาวสุธาริณี วงค์ใหญ่
การจัดการ
นายอลงกรณ์ ปิยะมาภรณ์
การจัดการ
นายอาคเนย์ ถาเกิด
การจัดการ
นางสาวจันจิรา วงษ์สมาน
การจัดการ
นางสาวณัชชา ธงชัย
การจัดการ
นางสาวบุษยมาส ธีระวุฒิชัยกิจ
การจัดการ
นางสาวหงสา สิงห์เชาว์
การจัดการ
นางสาวภูริกานต์ สองสี
การจัดการ
นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์
การจัดการ
นางสาวนิศาชล บรรยงรักษ์กุล
การจัดการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ดีน้อย
การจัดการ
นางสาวโสภิดา ปัณฑโมรา
การจัดการ
นายรณกร เส็งสอน
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
นายจิระภัทร เดียวตระกูล
การตลาด
นายภราดร ตุ่นแก้ว
การตลาด
นางสาวพิตติยานัน แสงทอง
การตลาด
นางสาวศิริโสภา ถุงคาแก้ว
การตลาด
นางสาวอารยา ลิมทวีสมเกียรติ
การตลาด
นางสาวทิพภารัตน์ เปียมิน
จิตวิทยาพัฒนาการ
นายพศวีร์ ศรีวาลย์
จิตวิทยาพัฒนาการ
นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์
จิตวิทยาพัฒนาการ
นางสาววรรษา กุลตังวัฒนา
จิตวิทยาพัฒนาการ
นายณัฐวุฒิ เพชรแวว
มานุษยดุริยงควิทยา
นายพงศธร น้อยนารถ
มานุษยดุริยงควิทยา

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับมำตรฐำน (Graduate English II) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอำทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิสำ บูรณะชัยทวี
ห้อง 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
ลำดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
1
60199130003 นางสาวสกาวฟ้า จัทราใส
เทคโนโลยีการศึกษา
2
60199130060 นายศรายุทธ ธิบดี
เทคโนโลยีการศึกษา
3
60199130059 พระธนู คชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
60199130298 นายศรราม หงษ์พรหม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
57299130020 นายอนุรักษ์ ม่วงคา
การจัดการ
6
59199110103 นางสาวณัฐชรัตน์ จันทร์ชินภัทร การจัดการ
7
60199130380 นางสาวณิชญา ฑีฆาอุตมากร
การจัดการ
8
60199130407 นางสาวอรกมล พุกชาญค้า
การจัดการ
9
61199130482 นายอานนท์ แสงดี
การจัดการกีฬาและการออกกาลังกาย
10 61199130524 นายภูษณะ กนกทรัพย์
การจัดการกีฬาและการออกกาลังกาย
11 61199130474 นายณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
12 61199130479 นายพัตพร เลี่ยวสุธามาศ
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
13 60199130316 นางสาวณัฐยาน์ สิริทรงประกอบ การจัดการกีฬาและนันทนาการ
14 60199130318 นายสุพัฒน์พงค์ พิบูลสุนทรโรจน์ การจัดการกีฬาและนันทนาการ
15 61199130523 นายพิชชานนท์ ศรีพล
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
16 59199110013 นางสาวณัฐพิธ ประเสริฐทองแก้ว การตลาด
17 60199130120 นายชิตพล มังคลากุล
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
18 60199130126 นางสาวนิสารัตน์ นิยม
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
19 60199130127 ว่าที่ร้อยตรีบุญนิธิ คัสกุล
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
20 60199130128 นางสาวปิยธิดา ลออเอียม
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
21 60199130131 นายพีระพล จอมใจเหล็ก
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
22 60199130141 นางสาวสุพรรษา วิทยพันธ์
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
23 60199130129 นางสาวปิยนันท์ เทียนไชย
การวัดประเมิน และวิจัยการศึกษา
24 60199130134 นางสาวเรณู มาละออง
การวัดประเมิน และวิจัยการศึกษา
25 59199130276 นายภาณุพงศ์ แก้วด้วง
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
26 60199130162 นางแสงอรุณ มโนทัยอุดม
การศึกษาพิเศษ
27 59199110065 นางสาวพรชนก ป้องพาล
ชีวภาพการแพทย์
28 60199130408 นางสาวกาจนาพร สายกองคา นโยบายสาธารณะ

หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับมำตรฐำน (Graduate English II) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอำทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิสำ บูรณะชัยทวี
ห้อง 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
ลำดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
29 60199130410 นางสาววิชาดา วงศ์จารูญ
นโยบายสาธารณะ
30 60199110133 นายพงษ์บุญ ตั้งจิตรุ่งโรจน์
อณูชีววิทยา

หมำยเหตุ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับมำตรฐำน (Graduate English II) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอำทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย อำจำรย์อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
ห้อง 405 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
รหัสนิสิต
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
59199130218 นาชนา ดุริยางคเศรษฐ์
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
59199130219 นายวีรวุฒิ การวุฒิ
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
61199130092 LIBO LU
ภาษาไทย
61199130093 LUPING BI
ภาษาไทย
61199130095 นายวงศกร ศรีระแก้ว
ภาษาไทย
57199110082 นางสาวกมลวรรณ ปรีเปรมโมทธ์
ภูมิสารสนเทศ
60199130135 นางสาววรุณยุพา วิมลรัชตาภรณ์
วัดผล ประเมินผล และวิจัย
60199130136 นางสาววันวิสา สุนทรชัชเวช
วัดผล ประเมินผล และวิจัย
59299130046 นางสาวมยุรีย์ เถื่อนขุนขา
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
59299130048 นางสาวรัตนากรณ์ เชียงหนุ้น
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
60199130077 นางสาวณัฐชา พงษ์วิรัตน์
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
60199130232 นางสาวเกวลี ปทุมานนท์
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
60199130446 นายปิยะพงษ์ ภูมิวาล
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
60199130447 นางสาวภูชิษา รัตนศีล
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
60199130448 นางสาวอมรัตน์ แม่นไชสง
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
61199110122 นายทัชระพล นิ่มรัตนสิงห์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
61199110125 นายศิวัช พลนิล
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
61199130146 นายจิรวัฒน์ ลาภตันศุภผล
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
61199130148 นางสาวพรมุนินทร์ นิยม
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
60199130047 นางสาวนัฏฐิกา สุโน
วิทยาศาสตรศึกษา
60199130048 นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
วิทยาศาสตรศึกษา
60199130051 นายวัชรพล จันทรวงศ์
วิทยาศาสตรศึกษา
60199130052 นางสาววิรัญญา คล้ายยา
วิทยาศาสตรศึกษา
60199130053 นางสาววีนัส ชาลี
วิทยาศาสตรศึกษา
60199130210 นายกิตตินันทน์ บุตะเคียน
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)
61199110045 นางสิรินธร แก่นทอง
สุขศึกษาและพลศึกษา
61199130302 นางสาวปภาณี จันทร์กระจ่าง
สุขศึกษาและพลศึกษา
61199130311 นางศิรินาถ ใจสบาย
สุขศึกษาและพลศึกษา

หมำยเหตุ

ลำดับที่
29

รำยชื่อผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับมำตรฐำน (Graduate English II) 3/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอำทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
สอนโดย อำจำรย์อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
ห้อง 405 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย
รหัสนิสิต
ชื่อ - สกุล
วิชำเอก
60199110133 นายพงษ์บุญ ตั้งจิตรุ่งโรจน์
อณูชีววิทยา

หมำยเหตุ

