รายชื่อผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (Graduate English I) 2/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.
ห้อง 404 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สอนโดย อาจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - สกุล

วิชำเอก

1

59199110103

นำงสำวณัฐชรัตน์ จันทร์ชินภัทร

กำรจัดกำร

2

61199130122

นำงสำวชญมน พละบุญ

กำรจัดกำร

3

61199130127

นำยธนำกร ตั้งสัจจะนภำกุล

กำรจัดกำร

4

61199130128

นำงสำวธัญชนก เชิงศักดิ์ศรี

กำรจัดกำร

5

61199130135

นำงสำวศรัณญ์ธร ตันติปำลกุล

กำรจัดกำร

6

61199130136

นำงสำวสุธำริณี วงค์ใหญ่

กำรจัดกำร

7

61199130139

นำยอลงกรณ์ ปิยะมำภรณ์

กำรจัดกำร

8

61199130140

นำยอำคเนย์ ถำเกิด

กำรจัดกำร

9

61199130365

นำงสำวจันจิรำ วงษ์สมำน

กำรจัดกำร

10

61199130366

นำงสำวณัชชำ ธงชัย

กำรจัดกำร

11

61199130370

นำงสำวบุษยมำส ธีระวุฒิชัยกิจ

กำรจัดกำร

12

61199130415

นำงสำวภูริกำนต์ สองสี

กำรจัดกำร

13

61199130450

นำงสำวจิตภำพร เกษประดิษฐ์

กำรจัดกำร

14

61199130454

นำงสำวนิศำชล บรรยงรักษ์กุล

กำรจัดกำร

15

61199130461

นำงสำวเสำวลักษณ์ ดีน้อย

กำรจัดกำร

16

61199130462

นำงสำวโสภิดำ ปัณฑโมร

กำรจัดกำร

17

61199130374

นำงสำวหงสำ สิงห์เชำว์

กำรจัดกำร

18

60199130323

นำยจิรภัทร เดียวตระกูล

กำรตลำด

19

60199130348

นำยภรำดร ตุ่นแก้ว

กำรตลำด

20

60299130004

นำงสำวพิตติยำ นันแสงทอง

กำรตลำด

21

60299130026

นำงสำวศิริโสภำ ถุงคำแก้ว

กำรตลำด

22

60299130029

นำงสำวอำรยำ ลิมทวีสมเกียรติ

กำรตลำด

23

59199110065

นำงสำวพรชนก ป้องพำล

ชีวภำพกำรแพทย์

24

61199130232

นำงสำวธนิกำ จั่นงิ้ว

นวัตกรรมกำรออกแบบ

25

61199130494

นำยสืบพงศ์ ทิพย์ศริ ิ

นวัตกรรมกำรออกแบบ

หมำยเหตุ

รายชื่อผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (Graduate English I) 2/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.
ห้อง 302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สอนโดย อาจารย์ ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์

ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - สกุล

วิชำเอก

1

61199130238

นำงสำวกฤตติกำ อุตะเสน

กำรตลำด

2

61199130240

นำยกฤษดำ แตงสุวรรณ

กำรตลำด

3

61199130241

นำงสำวกำนต์รวี สังวำลย์

กำรตลำด

4

61199130247

นำงสำวณญำดำ ขันธสิทธิ์

กำรตลำด

5

61199130248

นำยณธภณ อัญณำษิกุล

กำรตลำด

6

61199130254

นำงสำวนัฐชยำ ยิ้มทะโชติ

กำรตลำด

7

61199130255

นำยนิกร บูชำบุญ

กำรตลำด

8

61199130256

นำยปรีดวิ ัฒน์ ก่อภัคจิรโรจน์

กำรตลำด

9

61199130258

นำงสำวปิยดำภรณ์ เรืองฤทธิ์

กำรตลำด

10

61199130259

นำงสำวผุสดี จันเรียน

กำรตลำด

11

61199130263

นำยพันธ์เพชร ติยะประภำวัฒน์

กำรตลำด

12

61199130265

นำงสำวพิมพ์ชนก สังวำลย์

กำรตลำด

13

61199130266

นำงสำวภัสรำ คชเชนทร์

กำรตลำด

14

61199130268

นำงสำวรชตภร กลั่นทอง

กำรตลำด

15

61199130270

นำยวรกร กุลสำโรง

กำรตลำด

16

61199130271

นำงสำววรัญญำ เทพจักร์

กำรตลำด

17

61199130274

นำงสำวศรัญญำ รักษำศรี

กำรตลำด

18

61199130275

นำงสำวศิตำ บุตรโคตร

กำรตลำด

19

61199130276

นำงสำวสำริศำ หำดทรำย

กำรตลำด

20

61199130277

นำงสำวสุธำวัลย์ พัชรครุกำนนท์

กำรตลำด

21

61199130278

นำงสำวแสงรวี เกตุสุวรรณ

กำรตลำด

22

61199130282

นำงสำวอำรดำ ต่วนชะเอม

กำรตลำด

23

61199130447

นำงสำววรัญญำ สันติบุตร

กำรตลำด

24

61199130448

นำงสำววีรยำ ทยำนุวัฒน์

กำรตลำด

25

60199130131

นำยพีระพล จอมใจเหล็ก

กำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ

26

59199130276

นำยภำณุพงศ์ แก้วด้วง

กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์

หมำยเหตุ

รายชื่อผูเ้ รียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (Graduate English I) 2/2561
กลุ่มผูเ้ รียนวันอังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.
ห้อง 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - สกุล

วิชำเอก

1

61199130092

LIBO LU

ภำษำไทย

2

61199130093

LUPING BI

ภำษำไทย

3

61199130095

นำยวงศกร ศรีระแก้ว

ภำษำไทย

4

61199130346

CHANG QING

ภำษำไทย

5

60199130328

นำยปวัน มำลำกุล ณ อยุธยำ

วิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้

6

61199130004

นำงสำวทิพย์วรรณ จันทร์เขียว

วิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้

7

61199130005

นำยธนกฤต อัธยำจิรกูล

วิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้

8

60199130210

นำยกิตตินันทน์ บุตะเคียน

ศิลปศึกษำ

9

61199110043

นำยพีรชัย ศิลปนำวำ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

10

61199130288

นำงสำวโกมลทิพย์ ชำญประเสริฐ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

11

61199130291

นำยจิรันตน์คุณำกร โสภำ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

12

61199130292

นำยชวลิต โล่ห์รักษำ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

13

61199130294

นำยณัฐพล วรพักตร์

สุขศึกษำและพลศึกษำ

14

61199130298

นำยเทพทัต วิสุทธิเมธีกร

สุขศึกษำและพลศึกษำ

15

61199130301

นำงสำวปภัสรำ สระประทุม

สุขศึกษำและพลศึกษำ

16

61199130303

นำยพงศธร อำรีพันธุ์

สุขศึกษำและพลศึกษำ

17

61199130305

นำงสำวพรนภำ จริตรัมย์

สุขศึกษำและพลศึกษำ

18

61199130312

นำยศิวกร ศรีสุข

สุขศึกษำและพลศึกษำ

19

61199130314

นำยสุกฤษฏิ์ ฤทธิธรรม

สุขศึกษำและพลศึกษำ

20

61199130315

นำงสำวสุนิษำ ทองมำก

สุขศึกษำและพลศึกษำ

21

61199130316

นำงสำวสุวนันท์ วิริยะสุข

สุขศึกษำและพลศึกษำ

22

61199130318

นำยอรรถพันธ์ กฤติธีพงศ์สุภำ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

23

61199130319

นำงสำวอรินยำ สุธงสำ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

24

61199130290

นำยคุณำนนต์ ตันเจริญสุข

สุขศึกษำและพลศึกษำ

25

61199130306

นำยพสิษฐ์ สนธิปัญญำ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

26

61199130307

นำยพีระพงษ์ เด็ดทองหลำง

สุขศึกษำและพลศึกษำ

หมำยเหตุ

รายชื่อผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (Graduate English I) 2/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สอนโดย อาจารย์ ดร.กรกฤช มีมงคล
ลาดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

1

6019130059

พระธนู คะชำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2

60199130298

นำยศรรำม หงษ์พรหม

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

3

60199130317

นำยรณกร เส็งสอน

กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร

4

60199130318

นำยสุพัฒน์พงศ์ พิบูลสุนทรโรจน์

กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร

5

60199130316

นำงสำวณัฐธยำน์ สิริทรงประกอบ

กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร

6

61199130474

นำยณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล

กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร

7

61199130479

นำยพัตพร เลี่ยวสุธำมำศ

กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร

8

61199130482

นำยอำนนท์ แสงดี

กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร

9

61199130523

นำยพิชชำนนท์ ศรีพล

กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร

10

61199130524

นำยภูษณะ กนกทรัพย์

กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร

11

60199130120

นำยชิตพล มังคลำกุล

กำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ

12

60199130121

นำยณัฐพร แถมยิ้ม

กำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ

13

60199130127

ว่ำที่ร้อยตรีบุญนิธิ คัสกุล

กำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ

14

60199130129

นำงสำวปิยนันท์ เทียนไชย

กำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ

15

60199130134

นำงสำวเรณู มำละออง

กำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ

16

60199130136

นำงสำววันวิสำ สุนทรชัชเวช

กำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ

17

60199130235

นำงสำววรุณยุพำ วิมลรัชตำภรณ์

กำรวัด ประเมิน และวิจัยกำรศึกษำ

18

56199150072

นำงสำวพัช พชรเสฐียร

จิตวิทยำประยุกต์

19

56199150079

นำยวชิรวิทย ไม้คู่

จิตวิทยำประยุกต์

20

60199130408

นำงสำวกำญจนำพร สำยกองคำ

รัฐประศำสนศำสตร์

21

60199130410

นำงสำววิชำดำ วงศ์จำรูญ

รัฐประศำสนศำสตร์ (นโยบำยสำธำรณะ)

หมายเหตุ

รายชือ่ ผูเ้ รียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพืน้ ฐาน (Graduate English I) 2/2561
กลุ่มผูเ้ รียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สอนโดย อาจารย์ ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสนิสิต
59299130046
60199130077
60199130232
60199130233
60199130447
60199130450
60199130454
60199130462
61199110122
61199110125
61199130146
61199130148
61199130470
59199110111
59299130048
61199110045
61199130302
61199130310
61199130311
60199110133

ชือ่ - สกุล
นำงสำวมยุรีย์ เถื่อนขุนขำ
นำงสำวณัฐชำ พงษ์วิรัตน์
นำงสำวเกวลี ปทุมำนนท์
นำงสำวชัชชญำ เปรมชนะวงค์
นำงสำวภูชิษำ รัตนศีล
นำยธีรภัทร สุดโต
นำงสำวอภันตรี นำคอำไพ
นำยสุนทร คำนวล
นำยทัชระพล นิ่มรัตนสิงห์
นำยศิวัช พลนิล
นำยจิรวัฒน์ ลำภตันศุภผล
นำงสำวพรมุนินทร์ นิยม
นำงสำวปิยะดี จินตฤทัย
นำงสำวสิริมำ สำมนำรี
นำงสำวรัตนำกรณ์ เชียงหนุ้น
นำงสิรินธร แก่นทอง
นำงสำวปภำณีย์ จันทร์กระจ่ำง
นำงสำวศิรินันท์ ไผ่แสวง
นำงศิรินำถ ใจสบำย
นำยพงษ์บุญ ตั้งจิตรุ่งโรจน์

วิชาเอก
วิทยำกำรเภสัชภัณฑ์
วิทยำกำรเภสัชภัณฑ์
วิทยำกำรเภสัชภัณฑ์
วิทยำกำรเภสัชภัณฑ์
วิทยำกำรเภสัชภัณฑ์
วิทยำกำรกำรประเมิน
วิทยำกำรกำรประเมิน
วิทยำกำรกำรประเมิน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
ศิลปศึกษำ
สุขศึกษำและพลศึกษำ
สุขศึกษำและพลศึกษำ
สุขศึกษำและพลศึกษำ
สุขศึกษำและพลศึกษำ
อณูชีววิทยำ

หมายเหตุ

ใบสมัครผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพืน้ ฐาน (Graduate English II) 2/2561
กลุ่มผู้เรียนอังคาร 17.00 - 20.00 น.
ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิสา บูรณะชัยทวี
ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - สกุล

วิชำเอก

1

59199110041

นำงสำวชำริณี โทนทอง

เคมี

2

59199110090

นำงสำวภิชำนันท์ ดุจดำ

เคมี

3

59199110092

นำงสำวสำวิตรี ไชยบุรี

เคมี

4

60199110109

นำยวรญำ กฤษณะมนตรี

กำรตลำด

5

60199130322

นำยกิจจำ อุ่นจิตต์

กำรตลำด

6

60199130350

นำงสำวรวิวรรณ ภู่น้อย

กำรตลำด

7

59199130273

นำงสำวเกศริน คำหงสำ

กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์

8

59199130281

นำยเอนกพงศ์ อิทธิจันทร์

กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์

9

60199130202

นำงสำวกรองกำญจน์ กันไชยคำ

นวัตกรรมกำรออกแบบ

10

60199110033

นำงสำวนรีพร เรืองจันทร์

ฟิสิกส์

11

60199110089

นำยพนำพล กำญจนเพิ่มชม

ฟิสิกส์

12

59199130335

นำยเกียรติยศ เฉลิมพงษ์

มำนุษยดุรยิ ำงควิทยำ

13

60299130048

นำงสำวสุวิชญำ สิรยิ ำนนท์

วิทยำกำรกำรประเมิน

14

60199110096

นำยวิศวกร คุณสัตย์

สุขศึกษำและพลศึกษำ

15

60199110155

นำงสำวกรรณิกำ ระวิสิทธิ์

สุขศึกษำและพลศึกษำ

16

60199130249

นำยเทียนชัย เสียงเสนำะ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

17

60199130302

นำยฐิติวัฒน์ หนูทองคำ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

18

60199130309

นำงสำวภัครินทร์ อะโรคำ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

19

60199130311

นำยวริทธิ์ธร ทองสุข

สุขศึกษำและพลศึกษำ

หมำยเหตุ

ใบสมัครผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับพืน้ ฐาน (Graduate English II) 2/2561
กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
สอนโดย อาจารย์ธนากร ทองประยูร
ลำดับที่

รหัสนิสิต

ชื่อ - สกุล

วิชำเอก

1

60199130165

นำงสำวชุติมำ ทำสุรินทร์

กำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ

2

60199130154

นำยตุลชำติ ชุ่มชื่น

กำรศึกษำพิเศษ

3

60199130155

นำงสำวธมลวรรณ ใจไหว

กำรศึกษำพิเศษ

4

60199130159

นำงสำวรุ่งอัมพร วิสำมำรถ

กำรศึกษำพิเศษ

5

60199130160

นำงสำววิลดำ หอมจันทร์

กำรศึกษำพิเศษ

6

60199130150

นำงสำววิภำวรรณ โคกมำ

จิตวิทยำกำรแนะแนว

7

60199130272

นำยวีระศักดิ์ จงไกรจักร

จิตวิทยำกำรแนะแนว

8

601991300177

นำงภูมรินทร์ สุโกสิ

ภำษำไทย

9
10

60199130039
60199130169

นำยจำรุวัฒน์ ทองใส
นำงสำวกำนต์พิชชำ อุดมมงคลกิจ

ภำษำไทย
ภำษำไทย

11

60199130290

นำงสำวศิริพร เรือนสุวรรณ

ภำษำไทย

12

58199130248

นำยนำฐคุณ ถำวรปิยกุล

มำนุษยดุริยำงควิทยำ

13

58199130250

นำยพงษ์เทพ ตำมเมืองปัก

มำนุษยดุริยำงควิทยำ

14

60199130409

นำยประกำยเกียรติ ฤกษ์อุไร

รัฐประศำสนศำสตร์

15

57199130509

นำงสำวนริศรำ พันธุ์ธำดำพร

ศิลปกรรม

16

60199130211

นำงสำวเกียรติภัทร์ ยอแซ

ศิลปศึกษำ

17

60199130212

นำยปรีชำ คงนะ

ศิลปศึกษำ

18

60199130213

นำงสำวพรพิมล ใจกล้ำ

ศิลปศึกษำ

19

60199130216

นำยอนุวัฒน์ ม่วงมำ

ศิลปศึกษำ

20

6019913042

นำงสำวจิตภัสร วิมำลำ

ศิลปศึกษำ

21

60199130423

นำงสำวนิตยำ สีคง

ศิลปศึกษำ

22

60199130254

นำงสำวมณฑำทิพย์ ปลื้มน้อย

สุขศึกษำและพลศึกษำ

23

60199130255

นำงสำวมัฌติกำล ก้ำนชมภู

สุขศึกษำและพลศึกษำ

24

60199130306

นำงสำวนิสำกร อู่ผลเจริญ

สุขศึกษำและพลศึกษำ

25

60199130307

นำงสำวปิยำนันท์ โสพิน

สุขศึกษำและพลศึกษำ

หมำยเหตุ

