
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130145 น.ส.กนกวรรณ ทับทอง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

2 61199130150 น.ส.สุธิดา จิตภิรมย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

3 61199130469 นายชนะชัย เจ้ียมดี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

4 61199110156 นายชุติชัย หอมมาลี วิศวกรรมเคร่ืองกล

5 61199110157 นายณัฐนนท์ วิมลสูตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

6 61199130154 น.ส.วัชรี เหล่าชัยพฤกษ์ ศิลปศึกษา

7 61199130157 น.ส.ช่อลัดดา ค าแก้ว ศิลปศึกษา

8 61199130160 นายนเรศ แสนสอาด ศิลปศึกษา

9 61199130161 น.ส.นิชาภา จันทร์หล้า ศิลปศึกษา

10 61199130166 น.ส.อรทัย ทองโท ศิลปศึกษา

11 61199130167 น.ส.กุลจิรา เฉลิมธารานุกูล ศิลปศึกษา

12 61199130174 น.ส.พาณี เพียรชนะ ศิลปศึกษา

13 61199130384 น.ส.พิมพ์พรรณ แก้วโต ศิลปศึกษา

14 61199130386 น.ส.จริยาวดี สารศรี ศิลปศึกษา

15 61199130387 น.ส.ฐิติรัตน์ สมงาม ศิลปศึกษา

16 61199130388 น.ส.นฤมลพรรณ กัลยาณวุฒิ ศิลปศึกษา

17 61199130390 น.ส.ภูษณิศา สายบัว ศิลปศึกษา

18 61199130391 น.ส.อังค์วรา ศรีจันทร์ ศิลปศึกษา

19 61199130487 น.ส.พิชญ์ภัค อินทรนัฎ ศิลปศึกษา

20 61199130488 น.ส.วิภาพร ปล่ังกลาง ศิลปศึกษา

21 61199130495 น.ส.ชฎามาศ เกียรติศิริกุล เศรษฐศาสตร์การจัดการ

22 61199130497 นายปรินทร์  ยินดีภพ เศรษฐศาสตร์การจัดการ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์อรรถสิทธ์ิ  บุญสวัสด์ิ

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์อรรถสิทธ์ิ  บุญสวัสด์ิ

ช่ือ - สกุล

23 60299130013 น.ส.กนกพร สิทธิชัยวรบุตร สารสนเทศศึกษา

24 60299130017 น.ส.รัตติยากร สาลีผลิน สารสนเทศศึกษา

25 58199130178 นายอัทธ์ คุ้มพุ่ม สุขศึกษาและพลศึกษา

26 61199110043 นายพีรชัย  ศิลปนาวา สุขศึกษาและพลศึกษา

27 61199130294 นายณัฐพล วรพักตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

28 61199130305 น.ส.พรนภา จริตรัมย์ สุขศึกษาและพลศึกษา

29 61199130310 น.ส.ศิรินันท์  ไพ่แสง สุขศึกษาและพลศึกษา

30 61199130312 นายศิวกร ศรีสุข สุขศึกษาและพลศึกษา

31 61199130314 นายสุกฤษฏ์ิ ฤทธิธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

32 61199130316 น.ส.สุวนันท์ วิริยะสุข สุขศึกษาและพลศึกษา

33 61199130318 นายอรรถพันธ์ กฤติธีพงศ์สุภา สุขศึกษาและพลศึกษา

34 61199130319 น.ส.อรินยา สุธงสา สุขศึกษาและพลศึกษา



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130456 น.ส.พิชญาย์ภร ปรวิเขียวสุดตา การจัดการ

2 60199130167 น.ส.ศศิภาวรรณ  หิรัญเรือง การจัดการการอุดมศึกษา

3 61199110028 ายมงคล เตชะพิริยานนท์ การตลาด

4 61199110110 นางสาวพิมพ์ชนก เวียร์รา การตลาด

5 60199130116 นายจักรชัย ตระกูลโอสถ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

6 60199130125 นายนาวี ยืนนาน การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

7 60199130132 น.ส.ไพลิน จันทดิษฐ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

8 60199130138 น.ส.ศันสนีย์ ยอดด าเนิน การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

9 61199130057 น.ส.ณัฐวิภา สุราฤทธ์ิ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

10 61199130059 น.ส.พัชญา สาทา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

11 61199130332 นายอิสระ สระแก้ว การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

12 60199130456 นายทวิชากร ขุนภักดี การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

13 61199130066 น.ส.กนกวรรณ เร่ือสีจันทร์ จิตวิทยาการแนะแนว

14 61199130067 ว่าท่ีร.ต.หญิงกมลจิตร ช่างเงิน จิตวิทยาการแนะแนว

15 61199130069 น.ส.ขวัญชนก การิก จิตวิทยาการแนะแนว

16 61199130072 น.ส.ชัชรีย์ คชรินทร์ จิตวิทยาการแนะแนว

17 61199130076 น.ส.สรีวัน ศุภฤกษ์ชาติกุล จิตวิทยาการแนะแนว

18 61199130333 น.ส.จิราภา บุตรสีตะราช จิตวิทยาการแนะแนว

19 61199130334 นายวัฒนพงศ์ ล้วนเส้ง จิตวิทยาการแนะแนว

20 61199130209 นายณฐปกรณ์ ต้ังสุกิจจากรณ์ จิตวิทยาประยุกต์

21 61199130410 น.ส.วารุณี จันทาพูน จิตวิทยาประยุกต์

22 61199110104 นายพลกวิน จารุบุญญากร ชีววิทยา

23 60199110092 น.ส.นลัทพร แซ่ล้ี วัสดุศาสตร์

24 59299130052 น.ส.เพ็ญนภา กุลวงศ์ วิทยาการการประเมิน

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ญำณิสำ บูรณะชัยทวี

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ญำณิสำ บูรณะชัยทวี

ช่ือ - สกุล

25 60199130450 นายธีรภัทร  สุดโต วิทยาการการประเมิน

26 60199130454 น.ส.อภันตรี นาคอ าไพ วิทยาการการประเมิน

27 60199130462 นายสุนทร ค านวล วิทยาการการประเมิน

28 60299130046 น.ส.ธัญญรัศม์ ทองค า วิทยาการการประเมิน

29 61199130006 น.ส.นภาพร สว่างอารมณ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

30 61199130012 นายศุภกิตติ ช่อไสว วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

31 61199130036 นายธนวุฒิ ปัญญาพูนผล วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

32 61199130038 นายภูมิเทพ สืบแก้ว วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

33 61199130039 นายศรัณย์ สงนุ้ย วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

34 61199130327 น.ส.ปวริศา โคติวงศ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

35 61199130500 น.ส.ศุทธินี ใจก๋อง วิทยาการเภสัชภัณฑ์



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130200 น.ส.ณฐฎา เบญจกิจนิธิ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

2 61199130202 นายทัศน์พล พ่ึงผล การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

3 61199130203 นายธนพล เนียมคง การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

4 61199130204 น.ส.พรรษา เครือคล้าย การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

5 61199130205 น.ส.พัลลภา รุ่งเรืองวัฒนะชัย การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

6 61199130405 นายภากรณ์  โพธะ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

7 61199130407 น.ส.สาภินันท์ ส่องแสงจันทร์ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

8 60199110067 น.ส.พัชณี ใจเอ้ือ จิตวิทยาพัฒนาการ

9 59199110064 น.ส.ชลธิชา วงค์ไชยา ชีวภาพการแพทย์

10 58199130330 น.ส.เปมิกา บุญเสริมส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ

11 61299130011 น.ส.อรธิยา สวัสดี นโยบายและการจัดการสาธารณะ

12 61299130038 นายสาริศ ไพเราะ นโยบายและการจัดการสาธารณะ

13 61299130039 น.ส.อัมพรรัตน์ ชูศรี นโยบายและการจัดการสาธารณะ

14 61199130004 น.ส.ทิพย์วรรณ จันทร์เขียว วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

15 61199130005 นายธนกฤต อัธยาจิรกูล วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

16 61199130328 นายปวัน มาลากุล ณ อยุธยา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

17 61199130113 นายธิติสันต์ิ ร่วมชาติสกุล วิทยาศาสตรศึกษา

18 61199130117 น.ส.ศิริลักษณ์ เสถียรกิจ วิทยาศาสตรศึกษา

19 61199130118 น.ส.อรอุมา ดิษก่ิงสะแกราช วิทยาศาสตรศึกษา

20 61199130156 น.ส.จุฑาทิพ ศรีสืบ ศิลปศึกษา

21 61199130158 นายณัฏฐพัชร ปวงสุข ศิลปศึกษา

22 61199130163 นายราเมศ ล่ิมตระกูล ศิลปศึกษา

23 61199130098 น.ส.ปิยดา ราชพิบูลย์ สารสนเทศศึกษา

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 405 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์แจ่มจ ำรัส ดีพร้อม

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 405 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์แจ่มจ ำรัส ดีพร้อม

ช่ือ - สกุล

24 61199130099 น.ส.ศิริกาญจน์ จันทร์วิชโน สารสนเทศศึกษา

25 58199130175 นายสุพจน์ ประกอบพรม สุขศึกษาและพลศึกษา

26 61199130289 นายขจรศักด์ิ ฤทธิเดช สุขศึกษาและพลศึกษา

27 61199130308 น.ส.วรรณนิสา หนูวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา

28 61199130309 นายวิษณุ เสือโต สุขศึกษาและพลศึกษา



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130133 น.ส.วรรณรัตน์ ชุมภูศรี การจัดการ

2 61199130375 น.ส.อุบลวรรณ บุญบ ารุง การจัดการ

3 61299130002 น.ส.นพรัตน์ วรสุข การจัดการ

4 61299130003 น.ส.นฤมล บุญย่ิง การจัดการ

5 60299130005 นายวิชัย นรดี การตลาด

6 60299130024 น.ส.วฤณดา สิรหาญสกุล การตลาด

7 60299130027 น.ส.สุธาสินีย์ อ้นโต การตลาด

8 61199130241 น.ส.กานต์รวี สังวาลย์ การตลาด

9 61199130244 น.ส.ชฎาพร มหาวงศ์นันท์ การตลาด

10 61199130246 น.ส.ฐาปนี แก้วเสน่ห์ใน การตลาด

11 61199130282 น.ส.อารดา ต่วนชะเอม การตลาด

12 61299130019 นายอารยุฒม์ ยุติธรรม การตลาด

13 61299130021 น.ส.ปานรวี ธนกิจรุ่งทวี การตลาด

14 62199110012 น.ส.วรกานต์ เทพสมนึก การตลาด

15 62199110086 นายสิรภพ คุณโลก การตลาด

16 62199130058 น.ส.ชนัญญา ทองธวัช การตลาด

17 62199130059 น.ส.ชลภัสสรณ์ เลิศศิริธนะกุล การตลาด

18 62199130066 นายพลกฤษณ์ ทองสงค์ การตลาด

19 62199130067 น.ส.พีรกานต์ พุ่มแก้ว การตลาด

20 62199130072 น.ส.สุจีรา อินทรโฉม การตลาด

21 62199130073 น.ส.โสภามาศ เกาะแก้ว การตลาด

22 62199130075 น.ส.อัญธิกา รุจิพงษ์ การตลาด

23 62199130246 นางกมลพรรณ วันตา การตลาด

24 62199130247 น.ส.จีรภัทร มณีโชติ การตลาด

25 62199130255 นายพงศกร เหลืองไพโรจน์ การตลาด

26 62199130406 นายณัฐพล ศิริขจรกิจ การตลาด

27 62199130409 น.ส.วราภรณ์ มาปันเครือ การตลาด

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 401 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ธนำกร ทองประยูร

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130145 น.ส.กนกวรรณ ทับทอง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

2 61199130150 น.ส.สุธิดา จิตภิรมย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

3 61199130469 นายชนะชัย เจ้ียมดี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

4 61199110156 นายชุติชัย หอมมาลี วิศวกรรมเคร่ืองกล

5 61199110157 นายณัฐนนท์ วิมลสูตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

6 61199130154 น.ส.วัชรี เหล่าชัยพฤกษ์ ศิลปศึกษา

7 61199130157 น.ส.ช่อลัดดา ค าแก้ว ศิลปศึกษา

8 61199130160 นายนเรศ แสนสอาด ศิลปศึกษา

9 61199130161 น.ส.นิชาภา จันทร์หล้า ศิลปศึกษา

10 61199130166 น.ส.อรทัย ทองโท ศิลปศึกษา

11 61199130167 น.ส.กุลจิรา เฉลิมธารานุกูล ศิลปศึกษา

12 61199130174 น.ส.พาณี เพียรชนะ ศิลปศึกษา

13 61199130384 น.ส.พิมพ์พรรณ แก้วโต ศิลปศึกษา

14 61199130386 น.ส.จริยาวดี สารศรี ศิลปศึกษา

15 61199130387 น.ส.ฐิติรัตน์ สมงาม ศิลปศึกษา

16 61199130388 น.ส.นฤมลพรรณ กัลยาณวุฒิ ศิลปศึกษา

17 61199130390 น.ส.ภูษณิศา สายบัว ศิลปศึกษา

18 61199130391 น.ส.อังค์วรา ศรีจันทร์ ศิลปศึกษา

19 61199130487 น.ส.พิชญ์ภัค อินทรนัฎ ศิลปศึกษา

20 61199130488 น.ส.วิภาพร ปล่ังกลาง ศิลปศึกษา

21 61199130495 น.ส.ชฎามาศ เกียรติศิริกุล เศรษฐศาสตร์การจัดการ

22 61199130497 นายปรินทร์  ยินดีภพ เศรษฐศาสตร์การจัดการ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์อรรถสิทธ์ิ  บุญสวัสด์ิ

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์อรรถสิทธ์ิ  บุญสวัสด์ิ

ช่ือ - สกุล

23 60299130013 น.ส.กนกพร สิทธิชัยวรบุตร สารสนเทศศึกษา

24 60299130017 น.ส.รัตติยากร สาลีผลิน สารสนเทศศึกษา

25 58199130178 นายอัทธ์ คุ้มพุ่ม สุขศึกษาและพลศึกษา

26 61199110043 นายพีรชัย  ศิลปนาวา สุขศึกษาและพลศึกษา

27 61199130294 นายณัฐพล วรพักตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

28 61199130305 น.ส.พรนภา จริตรัมย์ สุขศึกษาและพลศึกษา

29 61199130310 น.ส.ศิรินันท์  ไพ่แสง สุขศึกษาและพลศึกษา

30 61199130312 นายศิวกร ศรีสุข สุขศึกษาและพลศึกษา

31 61199130314 นายสุกฤษฏ์ิ ฤทธิธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

32 61199130316 น.ส.สุวนันท์ วิริยะสุข สุขศึกษาและพลศึกษา

33 61199130318 นายอรรถพันธ์ กฤติธีพงศ์สุภา สุขศึกษาและพลศึกษา

34 61199130319 น.ส.อรินยา สุธงสา สุขศึกษาและพลศึกษา



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130456 น.ส.พิชญาย์ภร ปรวิเขียวสุดตา การจัดการ

2 60199130167 น.ส.ศศิภาวรรณ  หิรัญเรือง การจัดการการอุดมศึกษา

3 61199110028 ายมงคล เตชะพิริยานนท์ การตลาด

4 61199110110 นางสาวพิมพ์ชนก เวียร์รา การตลาด

5 60199130116 นายจักรชัย ตระกูลโอสถ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

6 60199130125 นายนาวี ยืนนาน การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

7 60199130132 น.ส.ไพลิน จันทดิษฐ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

8 60199130138 น.ส.ศันสนีย์ ยอดด าเนิน การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

9 61199130057 น.ส.ณัฐวิภา สุราฤทธ์ิ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

10 61199130059 น.ส.พัชญา สาทา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

11 61199130332 นายอิสระ สระแก้ว การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

12 60199130456 นายทวิชากร ขุนภักดี การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

13 61199130066 น.ส.กนกวรรณ เร่ือสีจันทร์ จิตวิทยาการแนะแนว

14 61199130067 ว่าท่ีร.ต.หญิงกมลจิตร ช่างเงิน จิตวิทยาการแนะแนว

15 61199130069 น.ส.ขวัญชนก การิก จิตวิทยาการแนะแนว

16 61199130072 น.ส.ชัชรีย์ คชรินทร์ จิตวิทยาการแนะแนว

17 61199130076 น.ส.สรีวัน ศุภฤกษ์ชาติกุล จิตวิทยาการแนะแนว

18 61199130333 น.ส.จิราภา บุตรสีตะราช จิตวิทยาการแนะแนว

19 61199130334 นายวัฒนพงศ์ ล้วนเส้ง จิตวิทยาการแนะแนว

20 61199130209 นายณฐปกรณ์ ต้ังสุกิจจากรณ์ จิตวิทยาประยุกต์

21 61199130410 น.ส.วารุณี จันทาพูน จิตวิทยาประยุกต์

22 61199110104 นายพลกวิน จารุบุญญากร ชีววิทยา

23 60199110092 น.ส.นลัทพร แซ่ล้ี วัสดุศาสตร์

24 59299130052 น.ส.เพ็ญนภา กุลวงศ์ วิทยาการการประเมิน

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ญำณิสำ บูรณะชัยทวี

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ญำณิสำ บูรณะชัยทวี

ช่ือ - สกุล

25 60199130450 นายธีรภัทร  สุดโต วิทยาการการประเมิน

26 60199130454 น.ส.อภันตรี นาคอ าไพ วิทยาการการประเมิน

27 60199130462 นายสุนทร ค านวล วิทยาการการประเมิน

28 60299130046 น.ส.ธัญญรัศม์ ทองค า วิทยาการการประเมิน

29 61199130006 น.ส.นภาพร สว่างอารมณ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

30 61199130012 นายศุภกิตติ ช่อไสว วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

31 61199130036 นายธนวุฒิ ปัญญาพูนผล วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

32 61199130038 นายภูมิเทพ สืบแก้ว วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

33 61199130039 นายศรัณย์ สงนุ้ย วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

34 61199130327 น.ส.ปวริศา โคติวงศ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

35 61199130500 น.ส.ศุทธินี ใจก๋อง วิทยาการเภสัชภัณฑ์



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130200 น.ส.ณฐฎา เบญจกิจนิธิ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

2 61199130202 นายทัศน์พล พ่ึงผล การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

3 61199130203 นายธนพล เนียมคง การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

4 61199130204 น.ส.พรรษา เครือคล้าย การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

5 61199130205 น.ส.พัลลภา รุ่งเรืองวัฒนะชัย การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

6 61199130405 นายภากรณ์  โพธะ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

7 61199130407 น.ส.สาภินันท์ ส่องแสงจันทร์ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ

8 60199110067 น.ส.พัชณี ใจเอ้ือ จิตวิทยาพัฒนาการ

9 59199110064 น.ส.ชลธิชา วงค์ไชยา ชีวภาพการแพทย์

10 58199130330 น.ส.เปมิกา บุญเสริมส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ

11 61299130011 น.ส.อรธิยา สวัสดี นโยบายและการจัดการสาธารณะ

12 61299130038 นายสาริศ ไพเราะ นโยบายและการจัดการสาธารณะ

13 61299130039 น.ส.อัมพรรัตน์ ชูศรี นโยบายและการจัดการสาธารณะ

14 61199130004 น.ส.ทิพย์วรรณ จันทร์เขียว วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

15 61199130005 นายธนกฤต อัธยาจิรกูล วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

16 61199130328 นายปวัน มาลากุล ณ อยุธยา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

17 61199130113 นายธิติสันต์ิ ร่วมชาติสกุล วิทยาศาสตรศึกษา

18 61199130117 น.ส.ศิริลักษณ์ เสถียรกิจ วิทยาศาสตรศึกษา

19 61199130118 น.ส.อรอุมา ดิษก่ิงสะแกราช วิทยาศาสตรศึกษา

20 61199130156 น.ส.จุฑาทิพ ศรีสืบ ศิลปศึกษา

21 61199130158 นายณัฏฐพัชร ปวงสุข ศิลปศึกษา

22 61199130163 นายราเมศ ล่ิมตระกูล ศิลปศึกษา

23 61199130098 น.ส.ปิยดา ราชพิบูลย์ สารสนเทศศึกษา

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 405 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์แจ่มจ ำรัส ดีพร้อม

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 405 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์แจ่มจ ำรัส ดีพร้อม

ช่ือ - สกุล

24 61199130099 น.ส.ศิริกาญจน์ จันทร์วิชโน สารสนเทศศึกษา

25 58199130175 นายสุพจน์ ประกอบพรม สุขศึกษาและพลศึกษา

26 61199130289 นายขจรศักด์ิ ฤทธิเดช สุขศึกษาและพลศึกษา

27 61199130308 น.ส.วรรณนิสา หนูวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา

28 61199130309 นายวิษณุ เสือโต สุขศึกษาและพลศึกษา



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130133 น.ส.วรรณรัตน์ ชุมภูศรี การจัดการ

2 61199130375 น.ส.อุบลวรรณ บุญบ ารุง การจัดการ

3 61299130002 น.ส.นพรัตน์ วรสุข การจัดการ

4 61299130003 น.ส.นฤมล บุญย่ิง การจัดการ

5 60299130005 นายวิชัย นรดี การตลาด

6 60299130024 น.ส.วฤณดา สิรหาญสกุล การตลาด

7 60299130027 น.ส.สุธาสินีย์ อ้นโต การตลาด

8 61199130241 น.ส.กานต์รวี สังวาลย์ การตลาด

9 61199130244 น.ส.ชฎาพร มหาวงศ์นันท์ การตลาด

10 61199130246 น.ส.ฐาปนี แก้วเสน่ห์ใน การตลาด

11 61199130282 น.ส.อารดา ต่วนชะเอม การตลาด

12 61299130019 นายอารยุฒม์ ยุติธรรม การตลาด

13 61299130021 น.ส.ปานรวี ธนกิจรุ่งทวี การตลาด

14 62199110012 น.ส.วรกานต์ เทพสมนึก การตลาด

15 62199110086 นายสิรภพ คุณโลก การตลาด

16 62199130058 น.ส.ชนัญญา ทองธวัช การตลาด

17 62199130059 น.ส.ชลภัสสรณ์ เลิศศิริธนะกุล การตลาด

18 62199130066 นายพลกฤษณ์ ทองสงค์ การตลาด

19 62199130067 น.ส.พีรกานต์ พุ่มแก้ว การตลาด

20 62199130072 น.ส.สุจีรา อินทรโฉม การตลาด

21 62199130073 น.ส.โสภามาศ เกาะแก้ว การตลาด

22 62199130075 น.ส.อัญธิกา รุจิพงษ์ การตลาด

23 62199130246 นางกมลพรรณ วันตา การตลาด

24 62199130247 น.ส.จีรภัทร มณีโชติ การตลาด

25 62199130255 นายพงศกร เหลืองไพโรจน์ การตลาด

26 62199130406 นายณัฐพล ศิริขจรกิจ การตลาด

27 62199130409 น.ส.วราภรณ์ มาปันเครือ การตลาด

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 401 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ธนำกร ทองประยูร

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 60199150011 น.ส.กุลธิดา กุลคง การจัดการการอุดมศึกษา

2 60199150022 น.ส.อิษฏาภรณ์ นิยมวงศ์ การจัดการการอุดมศึกษา

3 62199130126 น.ส.ญาดา บุญคง การจัดการกีฬาและนันทนาการ

4 62199130289 น.ส.กฤติยา ทองเปลว การจัดการกีฬาและนันทนาการ

5 62199130290 น.ส.ธนารีย์ จรินโท การจัดการกีฬาและนันทนาการ

6 62199130292 น.ส.พลอยวรรณ คุ้มภัย การจัดการกีฬาและนันทนาการ

7 60199150013 น.ส.ทรงเสลา  นาถจ านง การจัดการอุดมศึกษา

8 61199130051 น.ส.กนิษฐา  ปานสังข์ การวัด ประเมิณ และวิจัยการศึกษา

9 62199130363 น.ส.นันท์นภัส อรุณไพร เคมี

10 62199130365 น.ส.พรพิมล ทดทะศรี เคมี

11 62199130367 นายรุ่งโรจน์ สมนิล เคมี

12 62199130314 นางสาวดลหรรษ พัฒภูมิ จิตวิทยาประยุกต์

13 62199130323 นางสาวเอมิกา ทุนทวีศีลศักด์ิ จิตวิทยาประยุกต์

14 61199130435 นายปรัชญา  สิงหวรวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 61199130440 นายศรัณย์ สาติยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 61199130441 นายเอกพันธ์ บุญเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 61199130141 นายกันตพงศ์ ก้อนนาด ประวัติศาสตร์

18 61199130379 นายสมพงษ์ สุวรรณ ประวัติศาสตร์

19 62199130235 น.ส.นิภาภรณ์  พันธ์นาม วิทยาการข้อมูล

20 62199130238 น.ส.พนิดา กาศกลางดอน วิทยาการข้อมูล

21 61199130016 นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

22 61199130018 นายเด่นดนัย งามศิริ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

23 61199130019 น.ส.ทัศนันท์ เกล้ียงไชสง วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอำทิตย์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ ดร.นรินธร  สมบัตินันท์ แบร์

ช่ือ - สกุล



24 61199130024 น.ส.ปาริชาต พิพัตรสัจจา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

25 62199110160 น.ส.ทิพย์วิมล สิงห์เอ่ียม วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

26 62199130286 น.ส.รักษ์ณัทฤดี ศรีประภาธนาเลิศ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

27 62199130287 น.ส.รุ่งอรุณ เชยโพธ์ิ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

28 59199130366 นายไพฑูรย์ ประเสริฐไกล เศรษฐศาสตร์การจัดการ

29 62199130437 น.ส.สุวจนี จิวะวิไลกาญจน์ ส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร

30 61199110041 นายธีรภัทร สมบูรณ์ สุขศึกษาและพลศึกษา

31 62199130281 นางสาวสุกฤตา การบรรจง สุขศึกษาและพลศึกษา



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 61199130358 นายวสันต์  สระพัง  สารสนเทศศึกษา 

2 60199130164 น.ส.จารุรักษ์ มลเดช การจัดการการอุดมศึกษา

3 61199130062 น.ส.ลฎาภา สอนเฉลิม การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

4 61199130063 นายวชิรวิทย์ แสงศรี การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

5 61199130403 นายศตวรรษ ประภาศิริ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

6 61199130404 นายอภิชาติ พันนะราช การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

7 61199130506 น.ส.ธัญชนก วงศ์หอม การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

8 61199130510 น.ส.หัสฐ์พรรณ รัตนะมงคลกุล การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

9 61199130074 น.ส.มัทวัน ทันเท่ียง จิตวิทยาการแนะแนว

10 61199130075 น.ส.วารุณี เมืองช้าง จิตวิทยาการแนะแนว

11 61199130219 น.ส.รุจิรา วงศ์วุฒิอักษร จิตวิทยาประยุกต์

12 61199130220 น.ส.วราภรณ์ นะตาปา จิตวิทยาประยุกต์

13 61199130225 นายสุรฉัตร อโนทัย จิตวิทยาประยุกต์

14 61199130226 นายอธิษฐ์  ทวีธนธาตรี จิตวิทยาประยุกต์

15 61199130408 น.ส.ภรภัค วงศ์อรุณ จิตวิทยาประยุกต์

16 60199130001 น.ส.นุชนาถ นุชมี เทคโนโลยีการศึกษา

17 60199130265 น.ส.พีรดา อะทาโส เทคโนโลยีการศึกษา

18 60199130235 นายกิตตินนท์ หมอก็เปน เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

19 60199130236 น.ส.จิราพร  เหล่าบุราณ เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

20 61199130425 นายนครินทร์ แสงสวาท ภาษาไทย

21 60199130072 นายสองภพ เพชรหิรัญ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

22 60199130191 นายณรงค์ฤทธ์ิ ละม่ังทอง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

23 61199130149 น.ส.วิลาวัลย์ นุ่มพลกรัง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 401 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ ดร.กรกฤช  มีมงคล

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันเสำร์ เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

ห้องเรียน 401 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ ดร.กรกฤช  มีมงคล

ช่ือ - สกุล

24 60199110014 นายภูวนัย ปาลคะเชนทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

25 60199110015 นายศราวุธ ถนอมมิตร วิศวกรรมเคร่ืองกล

26 62199110102 น.ส.ปุณยวีร์ สุขสุสร วิศวกรรมเคร่ืองกล

27 62199110171 นายอานนท์  อมรนันทสิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล

28 61199130486 น.ส.ปราณิสา แซ่ล่ิม ศิลปศึกษา

29 61199130101 นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน สารสนเทศศึกษา

30 61199130360 น.ส.เสาวณีย์ เจ๊ะหนุ่ม สารสนเทศศึกษา

31 61199130300 น.ส.นิรินธนา จิตติธรรมวัฒน์ สุขศึกษาและพลศึกษา



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 57199150002 นายณัฐพล ธิตินานันทกูล การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

2 61199110017 นายสิรวิชญ์ ม่ันแย้ม เคมี

3 61199110140 น.ส.ทินรัตน์ ทินวงศ์ เคมี

4 61199110142  นางสาวลลิตา  แดนขนบ เคมี

5 62199130369 นายสุดสาคร หมายชม เคมี

6 61199130411 นายสัณหวัช คงชาย จิตวิทยาประยุกต์

7 62199130311 น.ส.ฉัตรวรุณ ศรีวิลัย จิตวิทยาประยุกต์

8 62199110001 น.ส.ณิชารีย์  นิยมสินธ์ุ จิตวิทยาพัฒนาการ

9 62199110002 นายภูริณัฐ เบ็ญจขันธ์ จิตวิทยาพัฒนาการ

10 61199110013 น.ส.เกศิณี ฤทธ์ิงาม เทคโนโลยีชีวภาพ

11 61199110014 นายวศิน พานิช เทคโนโลยีชีวภาพ

12 62199130052 นายชนัตพล อาภาภิวัฒน์ นโยบายและการจัดการสาธารณะ

13 62199130053 น.ส.ทิวาพร หกขุนทด นโยบายและการจัดการสาธารณะ

14 62199130055 น.ส.พจนิชา แก้วพิจิตร นโยบายและการจัดการสาธารณะ

15 62199130385 น.ส.กนิษฐนันท์ ทรัพย์ศฤงฆรา นโยบายและการจัดการสาธารณะ

16 62199130387 นายพัฒนพงศ์  วิทรายค า นโยบายและการจัดการสาธารณะ

17 62199130392 นายสุเมธ สุวจนพงศ์ นโยบายและการจัดการสาธารณะ

18 62199130393 นายสุรสีห์ มณีเทพ นโยบายและการจัดการสาธารณะ

19 59199130091 นายสุปรีด์ิ ณ นคร ประวัติศาสตร์

20 61199130376 นายเจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร ประวัติศาสตร์

21 58199130255 นายสมรักษ์  ชูศิริ มานุษยดุริยางควิทยา

22 62199130118 นายเดชา ชินอักษร วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

23 62199130135 น.ส.พิมพ์รภัส พฤกษพิทักษ์ ศิลปศึกษา

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  เรืองจรูญ 

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  เรืองจรูญ 

ช่ือ - สกุล

24 62199130137 น.ส.ราเชล แย้มสุนทร ศิลปศึกษา

25 62199130138 น.ส.ศิญาพร ชมภู่ ศิลปศึกษา

26 62199130139 น.ส.อังศุมาลี อิศรางกูร ณ อยุธยา ศิลปศึกษา

27 62199130140 น.ส.อิศราภรณ์ แซ่โง้ว ศิลปศึกษา

28 62199130304 น.ส.ชนาพร กองจินดา ศิลปศึกษา

29 62199130305 น.ส.สุจิตรา พุ่มพ่ึง ศิลปศึกษา

30 62199130429 น.ส.กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ศิลปศึกษา



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำ

1 62199130096 น.ส.มีนา  บัวลอยเลิศ  การจัดการ

2 61199130120 น.ส.ขวัญตา เช้ือเมืองพาน การจัดการ

3 62199110016 น.ส.จิราพัชร วรรณมณฑา การจัดการ

4 62199110087 น.ส.จิดาภา ทับทิม การจัดการ

5 62199110088 น.ส.ณัฐชยา ทองอินทร์ การจัดการ

6 62199110174 น.ส.สโรชินี ศรีขวัญ การจัดการ

7 62199130082 น.ส.ถิรจิตรี แจ้งข า การจัดการ

8 62199130086 น.ส.ประภารัตน์ จิรสินไพศาล การจัดการ

9 62199130089 น.ส.พิจักขณา ศรีชมภู การจัดการ

10 62199130093 น.ส.ภัสราภรณ์ พูลสวัสด์ิ การจัดการ

11 62199130095 น.ส.มัทวัน เลิศวุฒิวงศา การจัดการ

12 62199130097 น.ส.วิปัศยา รุจิวิพัฒน์ การจัดการ

13 62199130262  นางสาวจิตตรา ดวงตาแก้ว การจัดการ

14 62199130264 น.ส.ชนิกานต์ จันทร์วิทยานุชิต การจัดการ

15 62199130395 น.ส.ธนาภรณ์ โสภาพล การจัดการ

16 62199130396 น.ส.ธัญชนก เลิศวิทยาทาน การจัดการ

17 62199130400 นายสาคร อามาตหิน การจัดการ

18 62199130401 น.ส.เสาวภาคย์ ศรีเปารยะ การจัดการ

19 62199130402 นายอริยะ  จินตพานิชการ การจัดการ

20 61299130018 น.ส.อาภัสรา อาสาสะนา การตลาด

21 62199110013 น.ส.สุภนิดา หลากสุขถม การตลาด

22 62199110014 น.ส.อารีรัตน์ ศรีทับ การตลาด

23 62199130061 นายธามัน  สมบัติเจริญ การตลาด

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ ดร.นรินธร  สมบัตินันท์ แบร์



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวนิสิต สำขำวิชำช่ือ - สกุล

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) ภำคเรียนท่ี 2/2562

กลุ่มผู้เรียน วันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น.  

ห้องเรียน 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ ดร.นรินธร  สมบัตินันท์ แบร์

24 62199130068 น.ส.แพรว อังธนากุล การตลาด

25 62199130248 นายณัฐดนัย สาทสนิท การตลาด

26 62199130251 น.ส.ปฏิมา เกิดหนู การตลาด

27 62199130404 นายชัยลักษณ์ เรืองพุนวิทยา การตลาด

28 62199130293 น.ส.ศุภรัสม์ิ เข้ียวแก้ว การจัดการกีฬาและนันทนาการ

29 62199130414 นายพัฒนศิลป์  มูซอ การจัดการกีฬาและนันทนาการ
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