รำยชื่อผู้สมัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2563
Graduate English I กลุ่ม วันอังคำร
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
สำขำ
1 62199130257
นายเลอเลิศ หวังเอกสกุล
การตลาด
2 63199130007
นายชยานันต์ ปานสอน
การบริหารการศึกษา
3 63199130520
น.ส.หยาดพิรุณ พันธ์ช่วย
การบริหารการศึกษา
4 63199130518
น.ส.วัลยา แซ่ตงั้
การบริหารการศึกษา
5 63199130519
นายวิสูตร เดชเมือง
การบริหารการศึกษา
6 63199130247
นายปิยะวัฒน์ พลจันทึก
จิตวิทยาประยุกต์
7 63199130258
น.ส.อริสา เปสลาพันธ์
จิตวิทยาประยุกต์
8 63199130451
น.ส.ณัฐพิชฌาย์ ศุภกานต์สิริ
จิตวิทยาประยุกต์
9 63199130293
น.ส.ธิดารัตน์ บุญชุม
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
10 63199130014
น.ส.นาริพรรณ เขียวเล่ง
การบริหารการศึกษา
11 63199130244
น.ส.ณัชชา เรืองพุ่ม
จิตวิทยาประยุกต์
12 63199130458
น.ส.ศรัณย์ธร วงวาน
จิตวิทยาประยุกต์
13 63199130448
นายกฤษณพล ผิวผ่อง
จิตวิทยาประยุกต์
14 63199130453
นายธนกฤติ กองศิลป์
จิตวิทยาประยุกต์
15 62199110134
นายวิรัตน์ ธรรมโหร
การบริหารการศึกษา
16 63199130513
น.ส.ชญานิศ ประดิษฐ์เสรี
การบริหารการศึกษา
17 63199110016
นายธรณิช ผูกสี
การตลาด
18 63199130454
น.ส.บุปผชาติ ตรีพล
จิตวิทยาประยุกต์
19 63199110079
น.ส.เนติพร เจริญสุข
การตลาด
20 63199130231
นายพิชญ์ภูมิ จงรัตนเมธีกุล
ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
21 63199130230
น.ส.นันทภรณ์ เทพพิทักษ์
ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
22 63199130232
นายอนุชิต อภิรักษ์มณีกุล
ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
23 62299130026
น.ส.ปิ่นฤทัย สุธีรพงศ์
การจัดการ
24 63199130229
น.ส.ณัฐกานต์ อยูก่ ิ่ม
ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
25 63199110011
พระจักรพันธ์ ศรีแก้ว
นโยบายและการจัดการสาธารณะ
26 62299130016
พระมหานราวิชญ์ โสภารักษ์
นโยบายและการจัดการสาธารณะ
27 62299130018
พระวรินทร ศรีภิรมย์
นโยบายและการจัดการสาธารณะ
28 63199130420
นายฑีฆภัส สนธินุช
ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
29 63199130135
พระมนตรี ลือชา
นโยบายและการจัดการสาธารณะ
30 63199130185
น.ส.ยลรวี ฉัตรศิริเวช
การจัดการ
31 63199130236
น.ส.รัชยา ศิริพันธุ์
การออกแบบเพื่อธุรกิจ
32 60199120057
นายอนุมัติ ศิริเจริญพานิชย์
วิศวกรรมเครื่องกล
33 63199130117
นายภูริต อานวยชัย
วิทยาการข้อมูล
34 63199130109
น.ส.จุฑามาศ คุดฉา
วิทยาการข้อมูล
35 63199110083
น.ส.ศิครินทร์ ฤกษ์สิริกรกุล
การตลาด
36 63199130111
นายธนัช เบญจอนุอาชา
วิทยาการข้อมูล

รำยชื่อผู้สมัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2563
Graduate English I กลุ่ม วันอังคำร
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
สำขำ
37 63199130122
นายสกุลกาญจน์ ทองคา
วิทยาการข้อมูล
38 63199130116
นายภูมพัชร พิพัฒศรี
วิทยาการข้อมูล
39 63199130496
น.ส.สกุนดี รักนิสัย
การตลาด
40 63199130321
น.ส.นภัสกร ทิพย์โส
จิตวิทยาพัฒนาการ
41 63199130424
น.ส.ชนินทร์รัตน์ เอกสมุทร
สือ่ และนวัตกรรมสือ่ สาร
42 63199130320
น.ส.ธนัชชา บุญรักษ์วนิช
จิตวิทยาพัฒนาการ

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
31
32
33
34
35
36

รำยชื่อผู้สมัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2562
Graduate English I กลุ่ม วันพฤหัสบดี
เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
สำขำ
63199130041 น.ส.ชญาภา เผือกคล้าย
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
63199130046 นายปาฏิหารย์ นักฆ้อง
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
62199130318 นายนราธิป สมิตเวช
จิตวิทยาประยุกต์
63199130477 น.ส.สุพัตรา แย้มประเสริฐ
การจัดการ
63199130195 นายธวัชชัย ยอดจันทร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
62199130003 น.ส.เลยา ศิริพันธุ์
การจัดการการอุดมศึกษา
63199130063 น.ส.วิสาพร ฤกษ์ปฐมศักดิ์
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
63199110078 น.ส.นภัสวรรณ สุวรรณคีรี
การตลาด
63199130062 น.ส.ธนธรณ์ ประสิทธิเกตุ
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
63199110013 น.ส.กมลรัตน์ วัชรขจรอนันท์
การตลาด
61199110145 นายกฤษลักษณ์ ชุ่มดอกไพร
การจัดการ
63199130395 นายพิเชษฐ์ บุ้งทอง
สุขศึกษาและพลศึกษา
62199130171 น.ส.หฤทชญา มาเที่ยง
การออกแบบเพื่อธุรกิจ
62299130004 นายศักรินทร์ อุ่นทานนท์
ภูมิสารสนเทศ
62199130309 น.ส.ปิยวรรณ พรมมาก
การออกแบบเพื่อธุรกิจ
62199130440 นายนราบดินทร์ ศิริวารินทร์
การออกแบบเพื่อธุรกิจ
62199110008 น.ส.อรฤดี มาสวนจิก
วัสดุศาสตร์
63199130304 นายพงษ์ศกั ดิ์ อบอุ่น
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
63199110021 น.ส.รัตติยาภรณ์ ปลอดทอง
การจัดการ
63199130322 นายนันทศักดิ์ คงบุญ
จิตวิทยาพัฒนาการ
63199130326 น.ส.ณัฐชา เชื้อเหล่าวานิช
จิตวิทยาพัฒนาการ
63199130324 น.ส.วิภาภัค แก้วอิ่ม
จิตวิทยาพัฒนาการ
63199110077 น.ส.ทิพย์วรรณ ทองสวัสดิ์
การตลาด
63199110124 น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนประทุม
การบริหารการศึกษา
63199130605 น.ส.ทัศนา ประดับนาค
การบริหารการศึกษา
63199110001 น.ส.กรกมล ธิมาชัย
การบริหารการศึกษา
63299110001 น.ส.ศิริลักษณ์ รังสิตเสถียร
เคมี
63199130508 น.ส.จันทรี แซมทอง
วิทยาการการประเมิน
63199130405 น.ส.ธนัญชนก จันทร์แดง
วิทยาการการประเมิน
63199130600 น.ส.ศิริญญา คนซือ่
การบริหารการศึกษา
62199130004 น.ส.ณัฎฐนิชา ทับสว่าง
การศึกษาพิเศษ
61199130409 น.ส.ภรภัทร ถาวรชินโชติ
จิตวิทยาประยุกต์
63199130348 น.ส.ภวิสรัศมิ์ ราชอารีย์
วิทยาการข้อมูล
63199130002 น.ส.ปานรวี ตัง้ ตรงไพโรจน์
จิตวิทยาการแนะแนว
63199130003 น.ส.เอกรัตน์ สายทิ
จิตวิทยาการแนะแนว
63199130111 นายธนัช เบญจอนุอาชา
วิทยาการข้อมูล

ลำดับที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

รำยชื่อผู้สมัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2562
Graduate English I กลุ่ม วันพฤหัสบดี
เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
สำขำ
63199130116 นายภูมพัชร พิพัฒศรี
วิทยาการข้อมูล
63199130122 นายสกุลกาญจน์ ทองคา
วิทยาการข้อมูล
63199130488 นายเถลิงศักดิ์ บัวผา
การตลาด
63199130496 น.ส.สกุนดี รักนิสัย
การตลาด
63199130491 น.ส.นพรัตน์ รัตนปิลัมธน์
การตลาด
63199130495 นายพลกฤต หุ่นเก่า
การตลาด
63199130485 น.ส.กรกานต์ รักบ้านเกิด
การตลาด
63199130487 น.ส.ฐิตาภรณ์ สุนทรสถิตย์
การตลาด
63199130153 น.ส.คุณัญญา เนียมฤทธิ์
การตลาด
63199130492 น.ส.นับเดือน นิยมวัน
การตลาด
61199130240 นายกฤษดา แตงสุวรรณ
การตลาด
63199150078 นางฐิตนิ ันท์ เอี่ยมรัศมี
ภาษาไทย
62199110068 น.ส.พิมพ์มนัส พรมรอด
วิศวกรรมโยธา
62199130283 นายอาณัฐ บุญหลง
สุขศึกษาและพลศึกษา
62199130117 นายอธิพงษ์ โตทอง
สุขศึกษาและพลศึกษา
62199130005 น.ส.ดารัณ เจริญสุข
การศึกษาพิเศษ

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

รำยชื่อผู้สมัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2563
Graduate English I กลุ่ม วันอำทิตย์
เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
สำขำ
61199130404 นายอภิชาติ พันนะราช
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
61199130506 น.ส.ธัญชนก วงศ์หอม
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
62199130145 นายดิสวัฒน์ ภาคฐิน
ศิลปศึกษา
62299130009 นายจิระพงษ์ ชนะภู
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
62199130223 น.ส.ธัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์
วิทยาศาสตรศึกษา
62199130214 น.ส.ชนันท์ภัทร์ พันธ์ขุนทด
สารสนเทศศึกษา
62199130318 นายนราธิป สมิตเวช
จิตวิทยาประยุกต์
62199130450 ว่าที่ร.ต.เทพพิทักษ์ ยิวคิม
ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
62199130079 น.ส.ชลดา เอี้ยวน้าว
การจัดการ
62199130345 นายไชยรักษ์ จวนสาง
การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
63199130142 นายเฉลิมชนม์ กรีหิรัญ
นิสิต (บัณฑิตวิทยาลัย-คณะสังคมศาสตร์-สังคมศึกษา
62199130306 นายชาญชัย ชังเหยีย่ ว
ศิลปศึกษา
63199130447 นายภัทรชัย พันธ์พาณิช
นวัตกรรมการออกแบบ
62199130284 น.ส.อาภาพร อินทองสี
สุขศึกษาและพลศึกษา
62199130277 น.ส.กุลธิดา บุญสาร
สุขศึกษาและพลศึกษา
61199130291 นายจิรันตน์คณ
ุ ากร โสภา
สุขศึกษาและพลศึกษา
63199130496 น.ส.สกุนดี รักนิสัย
การตลาด
63199130592 นายปฏิภาณ สันติวโรทัย
การออกแบบเพื่อธุรกิจ
63199130483 นายเอริช มุกสง
สือ่ และนวัตกรรมสือ่ สาร
63299110005 นายรังสิมันต์ รวมศิลป์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
62199110068 น.ส.พิมพ์มนัส พรมรอด
วิศวกรรมโยธา
63199130430 นายธนกฤต กุมภวัลย์
สือ่ และนวัตกรรมสือ่ สาร
62299130011 นายสุทธากร แจ่มศรี
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
62199130117 นายอธิพงษ์ โตทอง
สุขศึกษาและพลศึกษา
62199130005 น.ส.ดารัณ เจริญสุข
การศึกษาพิเศษ

ขั้นตอนการชําระเงิน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่นสิ ิต ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีร่ ะบาดระลอกใหม่ การลดความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อโรคและการป้องกันตามมาตรการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสีย่ งสูง นิสิตไม่ต้องเข้า
มาชําระเงินที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ขอให้นิสิตดําเนินการชําระค่าลงทะเบียน ตามขั้นตอน ดังนี้

ชําระเงินระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2564
1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร

บัญชีเลขที่ 660-0-99684-6
ชื่อบัญชี บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล
โดยนาย สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail : gradenglish12@gmail.com
ระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวนิสิต กลุ่มที่เรียน ให้ชัดเจนพร้อมหลักฐานการโอนเงิน

3. กรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ตามlink ให้ถูกต้อง
https://forms.gle/aee2S9GhaRu6DKDQ9

รายละเอียดค่าลงทะเบียน
โครงการ
English 1
English 2

ค่าลงทะเบียน
4,0004,000-

**ประกาศรายชื่อผู้ชําระเงิน และกลุ่มเรียน ในวันที่ 11 มกราคม 2564**
หมายเหตุ :
1.นิสิตกรอกข้อมูล รายละเอียดและหลักฐานการโอนเงินให้ชัดเจน เพื่อดําเนินการจัดส่งใบเสร็จและเอกสาร
ประกอบการเรียนได้อย่างถูกต้อง (หากที่อยู่ไม่ถูกต้องนิสิตต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการเรียนเอง)
2. เนื่ องจากเป็ น การเรียนการสอนรูป แบบออนไลน์ เฉพาะช่ วงการระบาดโควิด-19 บั ณ ฑิ ตวิท ยาลัยจึง
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนิสิต ค่าเอกสารประกอบการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2563 นี้เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณนันทนา โทร 02-6495000 ต่อ 12438 E-mail : gradenglish12@gmail.com

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
กาหนดวันสอน Graduate English I & II
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1. สมัครตัง้ แต่
2. ประกาศรายชื่อ
3. ชาระเงิน
4. เริ่มเรียน
เวลา
ห้องเรียน
เดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 (ในระบบ train.swu.ac.th)
วันที่ 5 มกราคม 2564
วันที่ 7-8 มกราคม 2564
วันที่ 12 มกราคม 2564
วันอังคาร
17.00 – 20.00 น.
12
19
26
2
9
16
23
2
9
16
23
30

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม

สอบปลายภาค

หมายเหตุ
1. การเรียน

6 (วันจักรี)
13 (วันสงกรานต์)
20
27
4 (วันฉัตรมงคล)
11
16 พฤษภาคม 2564 สอบ
Graduate EnglishI
เวลา 13.00 - 16.00 น.

วันพฤหัสบดี
17.00 – 20.00 น.
เรียนแบบออนไลน์
14
21
28
4
11
18
25
4
10
18
25

วันอาทิตย์
09.00 – 12.00 น.

1
8
15 (วันสงกรานต์)
22
29

4
11
18
25

17
24
31
7
14
21
28
7
14
21
28

16 พฤษภาคม 2564 สอบ
Graduate English II
เวลา 09.00 - 12.00 น.

เวลา 17.00 น. - 20.00 น. (วันอังคาร วันพฤหัสบดี)
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (วันอาทิตย์)
2. รูปแบบการเรียน
เดือนมกราคม 2564 เรียนรูปแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เอกสารประกอบการเรียน บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดส่งให้
เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

