รำยชื่อผู้สมัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2563
Graduate English II กลุ่ม วันอังคำร
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
สำขำ
1

60199130188

น.ส.กมลชนก วรรณตรง

ประวัติศาสตร์

2

62199130125

นายคณิตพัฒน์ กิจอรุณกูล

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

3

62199130143

นายกุลเดช ภูมิโคกรักษ์

ศิลปศึกษา

4

62199130141

น.ส.กนกวรรณ คงดนตรี

ศิลปศึกษา

5

62199130430

น.ส.ฐิติมน เเดงเสม

ศิลปศึกษา

6

62199130302

นายจักรพงศ์ กันกล่า

ศิลปศึกษา

7

62199130150

นายอัศวิน โลหะการก

ศิลปศึกษา

8

62199130171

น.ส.หฤทชญา มาเทียง

การออกแบบเพือธุรกิจ

9

62199130309

น.ส.ปิยวรรณ พรมมาก

การออกแบบเพือธุรกิจ

10 62199130127

นายธัชชัย วุฒกิ ลชัย

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

11 62199130440

นายนราบดินทร์ ศิริวารินทร์

การออกแบบเพือธุรกิจ

12 62199130149

น.ส.วาทิตยา กระแสร์นาค

ศิลปศึกษา

13 63299110004

นายจิรวัตร เจริญนนท์

สุขศึกษาและพลศึกษา

14 62199110136

น.ส.ขวัญใจ เชิดชู สว่างเรียน

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

15 60199150022

น.ส.อิษฏาภรณ์ นิยมวงศ์

การจัดการการอุดมศึกษา

16 62199110103

พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก (ส่าเภา)

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

17 62199130146

นายปิติวัตร อินทราศักดิ์

ศิลปศึกษา

18 62199130162

น.ส.ศิริรัตน์ เอียมประไพ

จิตวิทยาประยุกต์

19 62199130155

น.ส.ทรรศนีย์ เหมวัตถกิจ

จิตวิทยาประยุกต์

20 59199110111

น.ส.สิริมา สามนารี

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก่าลังกาย

21 60299130042

น.ส.รพิมพิตฌา ศรวัตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

22 61199130221

น.ส.วลัยพร ห้องแซง

จิตวิทยาประยุกต์

23 62199130219

น.ส.อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

สารสนเทศศึกษา

24 62199130215

น.ส.ธนัฏฐา สุวรรณากาศ

สารสนเทศศึกษา

25 62199130107

นายทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

26 62199130044

ว่าทีร.ต.หญิงสุนิสา นุ่มดี

วิทยาศาสตรศึกษา

27 60199130139

น.ส.พงษ์พิรุณ วดีศิริศักดิ์

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

28
29
30
31
32
33
34
35
36

นายวริษฐ์ กิจจะวัฒนะ
นายสุรเชษฐ์ ฆังนิมิตร
นายจีรุทม์ อารมย์ชืน
น.ส.เกตุสิรี มีกุศล
ร.ต.ท.พศวัต บุญเฟื่อง
พระทวีชัย แวงวรรณ
น.ส.ศราวดี แย้มงาม
น.ส.วรางคณา กรสิริภัคกุล
นายวีรพล แก้วพันธ์อ่า

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก่าลังกาย
จิตวิทยาพัฒนาการ
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาประยุกต์
เคมี
การบริหารการศึกษา
การจัดการ
การจัดการ
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

62199130122
61199130352
62199110137
62199130452
59199110007
62199110132
62299130029
62299130028
63199150162

รำยชื่อผู้สมัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2563
Graduate English II กลุ่ม วันอังคำร
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
สำขำ
37 62199110091
น.ส.งามเนตร พงศ์ประทีปชัย
อณูชีววิทยา
38 61199130187
น.ส.จุฑามาศ ปั้นอินทร์
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
39 63199130430
นายธนกฤต กุมภวัลย์
สือและนวัตกรรมสือสาร
40 60199130315
นายชาคริต ประเดิมชัย
การจัดการกีฬาและนันทนาการ

รำยชื่อผู้สมัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2563
Graduate English II กลุ่ม วันพฤหัสบดี
ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
สำขำ
1

62199130025

นายธนากร ฉัตรโรจนสกุล

ภาษาไทย

2

62199130020

น.ส.วิภาวี เถาสมบัติ

ภาษาไทย

3

62199110021

นายธนพล เอี่ยมลอย

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

4

62199130022

นายอาธิป เมืองนาม

ภาษาไทย

5

62199110019

นายกันต์กรพจน์ สุขวงศ์

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

6

62199110022

น.ส.นภัสสร สุขส่ง

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

7

62199130228

นายกิตติศักดิ์ กิตติธานุสรณ์

วิทยาการข้อมูล

8

62199130166

นายเเบงค์ พงษ์ขยัน

จิตวิทยาประยุกต์

9

62199130324

น.ส.จุฑามาศ วัฒนานุกูลวงศ์

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

10 62199130027

น.ส.YANRONG PAN

ภาษาไทย

11 62199130151

น.ส.เพ็ญทิพย์ คล้ายประยูร

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

12 62199110175

นายพิสิษฐ์ ประเสริฐธนชัย

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

13 62199130213

น.ส.หลี่ ชูถิง

ภาษาไทย

14 62199130310

น.ส.กฤติยา สวัสดีภูมิ

จิตวิทยาประยุกต์

15 62199110089

นายศิวกร ชัยธนะกุลมงคล

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

16 62199130458

น.ส.อภิญญา บางพระไทยา

จิตวิทยาประยุกต์

17 62199110172

น.ส.อภิชดา ศิลปรายะ

วิศวกรรมชีวการแพทย์

18 62299110003

น.ส.สิริกานต์ ชัยพฤกษ์นุกูล

วิศวกรรมชีวการแพทย์

19 62199110090

น.ส.สุวิมล กรุดไทย

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

20 62199130423

น.ส.ดวงทิพย์ นากระโทก

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

21 62199110023

นายปองภพ สิงห์คา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

22 61199130023

น.ส.ปัทมวรรณ์ มาศิริ

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

23 62199130296

น.ส.บุษรินทร์ เกษรน้อย

วิทยาการเภสัชภัณฑ์

24 62199130178

น.ส.อัจจิตา ใจธรรม

วิทยาการเภสัชภัณฑ์

25 62199130179

นายณัฐพงษ์ บุญชุม

เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

26 62199130112

น.ส.วชิราภรณ์ งามประดิษฐ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

27 62199130114

น.ส.วิชชุดา เพิ่มเดช

สุขศึกษาและพลศึกษา

28 62199130108

น.ส.ธนัชพร หวานดี

สุขศึกษาและพลศึกษา

29 63199130289

น.ส.ธนจิรา ชัยวงค์

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

30 62199130415

น.ส.ยูวารีเยาะ อับดุลดานิง

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

31 62199130204

น.ส.รุง่ นภา อุบาลี

การศึกษาพิเศษ

32 62199130413

นายชนก สวยแสง

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

33 62199130341

น.ส.ณัฐวรา ปรีชายุทธ

การศึกษาพิเศษ

34 62199130419
35 61199130376

นายวีรพจน์ สรรพากิจวัฒนา
นายเจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร

เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ประวัติศาสตร์

ลำดับที่
1

รำยชือ่ ผูส้ มัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2563
Graduate English II กลุ่ม วันอำทิตย์
เลขประจำตัวนิสิต
ชือ่ สกุล
สำขำ
62199130225 น.ส.อภิรดี พันธ์สงิ ห์
วิทยาศาสตรศึกษา

2

62199130192

นายนพกุล ปุคลิต

การบริหารการศึกษา

3

62199130193

น.ส.นพธี หอมชื่นชม

การบริหารการศึกษา

4

62199130060

น.ส.ทักษพร พลดงนอก

การตลาด

5

62199130040

น.ส.จิรวรรณ หนูเจริญ

วิทยาศาสตรศึกษา

6

62199130199

นายวสันต์ชัย สดคมขา

การบริหารการศึกษา

7

62199130186

นายเกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ

การบริหารการศึกษา

8

63199110089

นายกรวิชญ์ อิทธิสริ ิกุลชัย

การจัดการ

9

62199130070

นายวีรณัฐ วิริยขลุ่ยทอง

การตลาด

10

62199130021

นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว

ภาษาไทย

11

62199130216

น.ส.บุรัสกร จันทนราช

สารสนเทศศึกษา

12

62199130201

น.ส.สุชาดา บรรณกิจ

การบริหารการศึกษา

13

62199110034

น.ส.ณัฐริกา ชมละม้าย

ชีวภาพการแพทย์

14

62199130195

น.ส.ปาริชาติ อุปรี

การบริหารการศึกษา

15

60199130188

น.ส.กมลชนก วรรณตรง

ประวัติศาสตร์

16

62199130346

น.ส.นิรัชชา ชวนงูเหลือม

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

17

62199130185

นายกันต์ธร หิรัญลักษณ์

การบริหารการศึกษา

18

60199130066

นายนครินทร์ พวงภู่

ประวัติศาสตร์

19

62199130002

น.ส.ยุภาวดี โคษา

การจัดการการอุดมศึกษา

20

62199130180

นายณัฐพงษ์ จันทรา

จิตวิทยาการแนะแนว

21

62199130332

น.ส.มนต์ลดา จงบุญเจือ

จิตวิทยาการแนะแนว

22

62199130224

น.ส.สุพรรษา ขันสัมฤทธิ์

วิทยาศาสตรศึกษา

23

62199130337

น.ส.นิตยา รักเครือ

จิตวิทยาการแนะแนว

24

62199130206

น.ส.ธีรวรรณ บุญบารุง

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

25

62199130012

น.ส.แพรวนภา แก้วกุก

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

26

62199130344

น.ส.กรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

27

59199130219

นายวีรวุฒิ การวุฒิ

การจัดการกีฬาและนันทนาการ

28

62199130083

นางถิรดา ไชยเผือก

การจัดการ

29

62199130297

นายศุภชัย ชุ่มชื่น

วิทยาการเภสัชภัณฑ์

30

62199130418

น.ส.มัชฌิมา คาแก้ว

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

31

61199130056

น.ส.ฐิตินันท์ ม่วงจีน

การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

ลำดับที่
32
33
34
35
36
37

รำยชือ่ ผูส้ มัคร
โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2563
Graduate English II กลุ่ม วันอำทิตย์
เลขประจำตัวนิสิต
ชือ่ สกุล
สำขำ
62199130105 น.ส.ณัชชาภัทร ยุระหาร
สุขศึกษาและพลศึกษา
62199130258 น.ส.ศุภาพิชญ์ สิมาจารย์
การตลาด
62199130065 น.ส.พรรษา สระทองโดย
การตลาด
62199130003 น.ส.เลยา ศิริพันธุ์
การจัดการการอุดมศึกษา
62199130299 น.ส.ณัฐธิดา แซ่ด่าน
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
62199130046 น.ส.อัจฉรา อ่อนปาน
วิทยาศาสตรศึกษา

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

