
ที่ รหัสประจําตัวนิสิต ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 62199110174 สโรชินี ศรีขวัญ การจัดการ

2 62199110016 จิราพัชร วรรณมณฑา การจัดการ

3 62199110088 ณัฐชยา ทองอินทร การจัดการ

4 6219913042 อริยะ จินตพานิชการ การจัดการ

5 62199130086 ประภารัตน จิรสินไพศาล การจัดการ

6 62199130400 นายสาคร อามาตหิน การจัดการ

7 62199130095 มัทวัน เลิศวุฒิวงศา การจัดการ

8 62199130097 วิปศยา รุจิวิพัฒน การจัดการ

9 62199130096 มีนา บัวลอยเลิศ การจัดการ

10 62199130395 ธนาภรณ โสภาพล การจัดการ

11 62199130262 จิตตรา ดวงตาแกว การจัดการ

12 62199130093 ภัสราภรณ พูลสวัสดิ์ การจัดการ

13 61199130120 ขวัญตา เชื้อเมืองพาน การจัดการ

14 62199130401 เสาวภาคย ศรีเปารยะ การจัดการ 

15 62199130396 ธัญชนก เลิศวิทยาทาน การจัดการ 

16 62199130082 ถิรจิตรี แจงขํา การจัดการ 

17 62199130264 ชนิกานต จันทรวิทยานุชิต การจัดการ

18 62199130089 พิจักขณา ศรีชมภู การจัดการ

19 62199130414 พัฒนศิลป มูซอ การจัดการกีฬาเเละนันทนาการ

20 62199130293 ศุภรัสมิ์ เขี้ยวแกว การจัดการกีฬาและนันทนาการ

21 62199130290 ธนารีย จรินโท การจัดการกีฬาและนันทนาการ

22 62199130126 ญาดา บุญคง การจัดการกีฬาและนันทนาการ

23 62199130292 พลอยวรรณ คุมภัย การจัดการกีฬาและนันทนาการ

24 62199130289 กฤติยา ทองเปลว การจัดการกีฬาและนันทนาการ

25 62199130404 ชัยลักษณ เรืองพูนวิทยา การตลาด

26 62199130068 แพรว อังธนากุล การตลาด

27 62199130251 ปฏิมา เกิดหนู การตลาด

28 62199110013 สุภนิดา หลากสุขถม การตลาด

29 61299130018 อาภัสรา อาสาสะนา การตลาด

30 61199130275 ศิตา บุตรโคตร การตลาด

31 61199130256 ปรีดิวัฒน กอภัคจิรโรจน การตลาด

32 62199110014 อารีรัตน ศรีทับ การตลาด

33 62199130248 ณัฐดนัย สาทสนิท การตลาด 

34 62199130061 ธามัน สมบัติเจริญ การตลาด 

35 61199130063 นายวชิรวิทย  แสงศรี การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
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36 61199130051 กนิษฐา ปานสังข การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

37 61199130062 น.ส. ลฎาภา สอนเฉลิม การวัด ประเมิน วิจัยการศึกษา

38 61199130403 ศตวรรษ ประภาศิริ การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

39 62199130363 นันทนภัส วิวัตนภัทธิรากร เคมี

40 62199130369 นายสุดสาคร  หมายชม เคมี

41 61199110140 ทินรัตน ทินวงศ เคมี

42 61199110017 นายสิรวิชญ มั่นแยม เคมี

43 61199110142 ลลิตา แดนขนบ เคมี

44 62199130367 นายรุงโรจน สมนิล เคมี กศ.ม.

45 62199130365 พรพิมล ทดทะศรี เคมี กศ.ม. 

46 61199130075 นางสาววารุณี เมืองชาง จิตวิทยาการแนะแนว

47 61199130074 นางสาวมัทวัน ทันเที่ยง จิตวิทยาการแนะแนว

48 61199130219 นางสาวรุจิรา วงศวุฒิอักษร จิตวิทยาประยุกต

49 61199130220 วราภรณ นะตาปา จิตวิทยาประยุกต

50 62199130323 เอมิกา ทุนทวีศีลศักดิ์ จิตวิทยาประยุกต

51 62199130314 ดลหรรษ พัฒภูมิ จิตวิทยาประยุกต

52 62199110001 ณิชารีย นิยมสินธุ จิตวิทยาพัฒนาการ

53 62199110002 ภูริณัฐ เบ็ญจขันธ จิตวิทยาพัฒนาการ

54 62199130311 ฉัตรวรุณ ศรีวิลัย จิตวิทยาสุขภาพ

55 60199130265 พีรดา อะทาโส เทคโนโลยีการศึกษา

56 60199130001 นุชนาถ นุชมี เทคโนโลยีการศึกษา

57 60199130100 วชิรวิทย เอี่ยมวิลัย เทคโนโลยีทางการศึกษา

58 61199130435 ปรัชญา สิงหวรวงศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

59 61199130440 ศรัณย สาติยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

60 61199130441 เอกพันธ บุญเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศ

61 60199130236 จิราพร เหลาบุราณ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

62 60199130235 กิตตินนท หมอก็เปน เทคโนโลสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

63 62199130392 สุเมธ สุวจนพงศ นโยบายและการจัดการสาธารณะ

64 62199130393 สุรสีห มณีเทพ นโยบายและการจัดการสาธารณะ

65 62199130055 พจนิชา แกวพิจิตร นโยบายและการจัดการสาธารณะ

66 62199130385 กนิษฐนันท ทรัพยศฤงฆรา นโยบายและการจัดการสาธารณะ

67 62199130387 พัฒนพงศ วิทรายคํา นโยบายและการจัดการสาธารณะ

68 62199130053 นางสาวทิวาพร หกขุนทด นโยบายและการจัดการสาธารณะ

69 62199130052 นายชนัตพล อาภาภิวัฒน นโยบายและการจัดการสาธารณะ

70 62199130437 สุวจนี จิวะวิไลกาญจน นวัตกรรมสือสารสังคม
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71 61199130141 กันตพงศ กอนนาค ประวัติศาสตร

72 61199130376 เจตณรงค ลิขิตบัณฑูร ประวัติศาสตร

73 61199130379 นายสมพงษ สุวรรณ ประวัติศาสตร

74 59199130091 สุปรีดิ์ ณ นคร ประวัติศาสตร

75 61199130425 นครินทร แสงสวาท ภาษาไทย

76 61199130510 หัสฐพรรณ รัตนะมงคลกุล วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

77 62199130238 พนิดา กาศกลางดอน วิทยาการขอมูล

78 62199130235 นิภาภรณ พันธนาม วิทยาการขอมูล

79 62199130118 Decha Chinaksorn วิทยาศาสตรการกีฬา

80 6019930072 นายสองภพ เพชรหิรัญ วิทยาศาสตรการกีฬา

81 62199130461 ทิพยวิมล สิงหเอี่ยม วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

82 62199130287 นางสางรุงอรุณ เชยโพธิ์ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

83 61199130381 กฤต อุนศิริ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

84 60199130191 ณรงคฤทธิ์ ละมั่งทอง วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

85 62199130287 รุงอรุณ เชยโพธิ์ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

86 62199130286 นางสาวรักษณัทฤดี ศรีประภาธนาเลิศ วิทยาศาสตรกีฬาและการออกกําลังกาย

87 58299130028 นาย พิษณุ แกวคุณงาม วิศวกรรมเครื่องกล

88 62199110171 อานนท อมรนันทสิริ วิศวกรรมเครื่องกล

89 60199110014 ภูวนัย ปาลคะเชนทร วิศวกรรมเครื่องกล

90 60199110015 ศราวุธ ถนอมมิตร วิศวกรรมเครื่องกล

91 62199110102 ปุณยวีร สุขสุสร วิศวกรรมเครื่องหล

92 62199130305 สุจิตรา พุมพึ่ง ศิลปศึกษา

93 62199130139 อังศุมาลี อิศรางกูร ณ อยุธยา ศิลปศึกษา

94 62199130135 พิมพรภัส พฤกษพิทักษ ศิลปศึกษา

95 62199130138 ศิญาพร ชมภู ศิลปศึกษา

96 62199130429 กัญญารัตน พงศกัมปนาท ศิลปศึกษา

97 61199130162 รมณ เทียบแกว ศิลปศึกษา

98 60199130218 นุชนารถ รอดสอาด ศิลปศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา 

99 61199130159 นายณัฐวุฒิ ขาวสมุทร ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)

100 62199130304 ชนาพร กองจินดา ศิลปะการแสดง

101 62199130140 อิศราภรณ แซโงว ศิลปะการแสดงศึกษา

102 61199130486 ปราณิสา แซลิ่ม ศิลปะการแสดงศึกษา

103 62199130137 ราเชล แยมสุนทร ศิลปะการแสดงศึกษา

104 6119913486 ปราณิสา แซลิ่ม ศิลปะการแสดงศึกษา

105 61199130356 ธีระวัฒน นิลละออ สารสนเทศศึกษา
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106 61199130357 นาริสา ทับทิม สารสนเทศศึกษา

107 61199130359 สุภกิติ มุสิราช สารสนเทศศึกษา

108 61199130355 ณปภัช โอมี สารสนเทศศึกษา

109 61199130101 อธิปตย พัฒนนาวิน สารสนเทศศึกษา

110 61199130360 เสาวณีย เจะหนุม สารสนเทศศึกษา

111 61199130358 นายวสันต สระพัง สารสนเทศศึกษา

112 61199110041 นายธีรภัทร สมบูรณ สุขศึกษา

113 58199130170 นายรัฐพล มากพูน สุขศึกษาและพลศึกษา

114 58199130168 นายมุรธา นามพลกรัง สุขศึกษาและพลศึกษา

115 61199130300 นิรินธนา จิตติธรรมวัฒน สุขศึกษาและพลศึกษา

116 62199130281 สุกฤตา การบรรจง สุขศึกษาและพลศึกษา

117 60199110132 ธัญญาภรณ ไพบูลยวรชาติ อณูชีววิทยา

118 61199130408 น.ส.ภรภัค วงศอรุณ จิตวิทยาประยุกต

119 61199130225 นายสุรฉัตร อโนทัย จิตวิทยาประยุกต

120 62199110087 น.ส.จิดาภา ทับทิม การจัดการ

121 61199130411 นายสัณหวัช คงชาย จิตวิทยาประยุกต

122 61199110014 นายวศิน พานิช เทคโนโลยีชีวภาพ

123 61199110013 น.ส.เกศิณี ฤทธิ์งาม เทคโนโลยีชีวภาพ

124 59199130219 วีรวุฒิ การวุฒิ นันทนาการ

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2563

ดังน้ันนิสิตท่ีลงเรียนคอรสภาษาอังกฤษ 2 (แบบออนไลน) จะไมไดรับการอนุญาตใหสอบสมิทธิ

ภาพทางภาษา ท้ังนี้สามารถแจงความจํานงการถอดชื่อลงทะเบียนเรียนคอรสภาษาอังกฤษ 2 ไดท่ี 

E-mail : nanthanaw@g.swu.ac.th (แจงชื่อ รหัสนิสิต และสาขาวิชา สามารถรวมสงมาได) 

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เพ่ือลงสอบสมิธิภาพทางภาษา (กรณีท่ีมีการลงทะเบียนสอบ

เรียบรอยแลวเทานั้น)


	Sheet1

