
รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English I) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันเสาร  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

หองเรียน 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.กรกฤช  มีมงคล 

 

ลําดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา 

1 60199130279 นายนววิทย โพธิ์กลาง การจัดการการอุดมศึกษา 

2 60199130116 นายจักรชัย ตระกูลโอสถ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

3 61199130057 นางสาวณัฐวิภา สุราฤทธิ ์ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

4 60199130456 นายทวิชากร ขุนภักดี  การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

5 61199130334 นายวัฒนพงศ ลวนเสง จิตวิทยาและการแนะแนว 

6 61199130075 นางสาววารุณี เมืองชาง จิตวิทยาและการแนะแนว 

7 61199130066 นางสาวกนกวรรณ เรื่อสีจันทร จิตวิทยาและการแนะแนว 

8 61199130067 นางสาวกมลจิตร ชางเงิน จิตวิทยาและการแนะแนว 

9 61199130069 นางสาวขวัญชนก การิก จิตวิทยาและการแนะแนว 

10 61199130072 นางสาวชัชรีย คชรินทร จิตวิทยาและการแนะแนว 

11 61199130074 นางสาวมัทวัน ทันเท่ียง จิตวิทยาและการแนะแนว 

12 61199130076 นางสาวสรีวัน ศุภฤกษชาติกุล จิตวิทยาและการแนะแนว 

13 61199130333 นางสาวจิราภา บุตรสีตะราช จิตวิทยาและการแนะแนว 

14 61199110104 นายพลกวิน จารุบุญญากร ชีววิทยา 

15 61199130167 นางสาวกุลจิรา เฉลิมธารานุกูล ดนตรีศึกษา 

16 61199130174 นางสาวพาณี เพียรชนะ ดนตรีศึกษา 

17 61199130153 นางสาวธมกร บุตรศรี ทัศนศิลปศึกษา 

18 61199130483 นายภูวนาถ บุญสุวรรณ ทัศนศิลปศึกษา 

19 61199130484 นางสาวศิริพร ธนะทรัพยทอง ทัศนศิลปศึกษา 

20 61199130209 นายณฐปกรณ ตั้งสุกิจากรณ วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

  



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English I) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันเสาร  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

หองเรียน 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.กรกฤช  มีมงคล 

 

21 61199130410 นางสาววารุณี จันทาพูน วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

22 61199130497 นายปรินทร ยินดีภพ เศรษฐศาสตรการจัดการ 

23 61199130186 นางสุมาศ ไลสวัสดิ์ เศรษฐศาสตรการจัดการ 

24 61199130495 นางสาวชฎามาศ เกียรติศิริกุล เศรษฐศาสตรการจัดการ 

25 58199130178 นายอัทธ คุมพุม สุขศึกษาและพลศึกษา 

26 61199130352 นายสุรเชษฐ ฆังนิมิตร จิตวิทยาพัฒนาการ 

27 61199130113 นายธิติสันติ์ รวมชาติสกุล วิทยาศาสตรศึกษา 

28 61199130117 นางสาวศิริลักษณ เสถียรกิจ วิทยาศาสตรศึกษา 

29 61199130118 นางสาวอรอุมา ดิษก่ิงสะแกราช วิทยาศาสตรศึกษา 

30 61199110156 นายชุติชัย หอมมาลี วิศวกรรมเครื่องกล 

31 61199110157 นายณัฐนนท วิมลสูตร วิศวกรรมเครื่องกล 

 



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English I) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันพฤหัสบด ีเวลา 17.00 - 20.00 น. 

กลุมท่ี 1  หองเรียน 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  เรืองจรูญ  

 

ลําดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา 

1 61199130248 นายณธภณ อัญณาษิกุล การตลาด 

2 60299130005 นายวิชัย นรดี การตลาด 

3 60299130024 นางสาววฤณดา สิรหาญสกุล การตลาด 

4 60299130027 นางสาวสุธาสินีย อนโต การตลาด 

5 61100990112 นางสาวศุภิสรา สุนทรปญญาวุธ การตลาด 

6 61199110028 นายมงคล เตชะพิริยานนท การตลาด 

7 61199110110 นางสาวพิมพชนก เวียรรา การตลาด 

8 61199130241 นางสาวกานตรว ี สังวาลย การตลาด 

9 61199130244 นางสาวชฎาพร มหาวงศนันท การตลาด 

10 61199130246 นางสาวฐาปนี แกวเสนหใน การตลาด 

11 61199130282 นางสาวอารดา ตวนชะเอม การตลาด 

12 62199110012 นางสาววรกานต เทพสมนึก การตลาด 

13 62199110085 นายกาญจนดิศ สุขเกษม การตลาด 

14 62199110086 นายสิรภพ คุณโลก การตลาด 

15 62199130058 นางสาวชนัญญา ทองธวัช การตลาด 

16 62199130059 นางสาวชลภัสสรณ เลิศศิริธนะกุล การตลาด 

17 62199130063 นางสาวประภาสิน ี หม่ันงาน การตลาด 

18 62199130067 นางสาวพีรกานต พุมแกว การตลาด 

19 62199130069 นางสาวภาวิณี โฆสะนันทชัย การตลาด 

20 62199130072 นางสาวสุจีรา อินทรโฉม การตลาด 



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English I) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันพฤหัสบด ีเวลา 17.00 - 20.00 น. 

กลุมท่ี 1  หองเรียน 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  เรืองจรูญ  

 

21 62199130075 นางสาวอัญธิกา รุจิพงษ การตลาด 

22 62199130246 นางสาวกมลพรรณ วันตา การตลาด 

23 62199130247 นางสาวจีรภัทร มณีโชติ การตลาด 

24 62199130406 นายณัฐพล ศิริขจรกิจ การตลาด 

25 62199130407 นางสาวนิตยา พลดงนอก การตลาด 

26 61299130019 นายอารยุฒม ยุติธรรม การตลาด 

27 62199130066 นายพลกฤษณ ทองสงค การตลาด 

28 62199130255 นายพงศกร เหลืองไพโรจน การตลาด 

29 62199130252 นายปวีณพล สายสืบ การตลาด 

30 62199130073 นางสาวโสภามาศ เกาะแกว การตลาด 

31 62199130409 นางสาววราภรณ มาปนเครือ การตลาด 

 



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English I) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันพฤหัสบด ีเวลา 17.00 - 20.00 น. 

กลุมท่ี 2  หองเรียน  401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.นรินธร  สมบัตินันท แบร 

 

ลําดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา 

1 61299130018 นางสาวอาภัสรา อาสาสะนา XMBA การตลาด 

2 61299130021 นางสาวปานรว ี ธนกิจรุงทวี XMBA การตลาด 

3 61199130133 นางสาววรรณรัตน ชุมภูศรี การจัดการ 

4 61299130002 นางสาวนพรัตน วรสุข การจัดการ 

5 61199130375 นางสาวอุบลวรรณ บุญบํารุง การจัดการ 

6 62199130003 นางสาวนฤมล บุญยิ่ง การจัดการ 

7 61199110145 นายกฤษลักษณ ชุมดอกไพร การจัดการ 

8 61199130456 นางสาวพิชญายภร ปรวิเขียวสุดตา การจัดการ 

9 61199130200 นางสาววณฐฎา เบญจกิจนิธ ิ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

10 61199130202 นายทัศนพล พ่ึงผล การออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

11 61199130203 นายธนพล  เนียมคง การออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

12 61199130204 นางสาวพรรษา  เครือคลาย การออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

13 61199130205 นางสาวพัลลภา รุงเรืองวัฒนะชัย การออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

14 61199130405 นายภากรณ โพธะ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

15 61199130407 นางสาวสาภินันท สองแสงจันทร การออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

16 59199110064 นางสาวชลธิชา วงคไชยา ชีวภาพการแพทย 

17 58199130330 นางสาวเปมิกา บุญเสริมสง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 61299130039 นางสาวอัมพรรัตน ชูศร ี นโยบายและการจดัการ   สาธารณะ 

19 61299130001 นางสาวพรลภัส สถานพงษ นโยบายและการจดัการ  สาธารณะ 

20 61299130011 นางสาวอรธิยา สวัสด ี นโยบายและการจดัการ  สาธารณะ 



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English I) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันพฤหัสบด ีเวลา 17.00 - 20.00 น. 

กลุมท่ี 2  หองเรียน  401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.นรินธร  สมบัตินันท แบร 

 

21 61299130038 นายสาริศ ไพเราะ นโยบายและการจดัการ  สาธารณะ 

22 61299110001 นางสาวจิดาภา เผาหฤหรรษ นโยบายและการจดัการ  สาธารณะ 

23 61199130381 นายกฤต อุนศิริ วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 

24 61199130156 นางสาวจุฑาทิพ ศรีสืบ ศิลปะการแสดงศึกษา 

25 61199130158 นายณัฏฐพัชร ปวงสุข ศิลปะการแสดงศึกษา 

26 61199130163 นายราเมศ ลิ่มตระกูล ศิลปะการแสดงศึกษา 

27 61199110041 นายธีรภัทร สมบูรณ สุขศึกษาและพลศึกษา 

28 61199130289 นายขจรศักดิ์ ฤทธิเดช สุขศึกษาและพลศึกษา 

29 61199130308 นางสาววรรณนิสา หนูวงศ สุขศึกษาและพลศึกษา 

30 61199130309 นายวิษณุ เสือโต สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English II) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันเสาร  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุมท่ี 1 หองเรียน 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ญาณิสา  บูรณะชัยทวี 

 

ลําดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา 

1 61199110191 นายAnongdavone PONCHANTHAI ฟสิกส 

2 61199110148 นางสาวปาณิสา กมลานนท การจัดการ 

3 61199130477 นางสาวพรรณวรท เปลวเพลิง การจัดการกีฬาและนันทนาการ 

4 61199130524 นายภูษณะ กนกทรัพย การจัดการกีฬาและนันทนาการ 

5 61199130480 นางสาวอัญญาวรินทร ศุภธีรเลิศ การจัดการกีฬาและนันทนาการ 

6 61199130523 นายพิชชานนท ศรีพล การจัดการกีฬาและนันทนาการ 

7 61199110034 นางสาวขจีวรรณ เกตุวิทยา การตลาด 

8 61199110020 นางสาวชนาภรณ กลิ่นหอม การตลาด 

9 61199110143 นางสาวณัฐฌา เสรีวัฒนา การตลาด 

10 61199110022 นายธนดล ชินอรุณมังกร การตลาด 

11 61199110031 นางสาวสุกัญญา พ่ึงเมือง การตลาด 

12 61199110032 นางสาวอทิตา นอยสกุล การตลาด 

13 61199110144 นางสาวพิมพชนก ฟุงสิริรัตน การตลาด 

14 61199110026 นางสาวประภสัสร เข่ือนเพชร การตลาด 

15 61199110178 นางสาวChanthalangsone kongka เคมี 

16 61199110179 นายสุลิยัน พิมมะสอน เคมี 

17 61199130102 นางสาวณัฐกฤตา วัฒนเขจร จิตวิทยาพัฒนาการ 

18 61199130104 นางสาวธิดารัตน พราหมณมณี จิตวิทยาพัฒนาการ 

19 61199130109 นางสาวอภิญญา ตันเจริญ จิตวิทยาพัฒนาการ 

20 61199130349 นางสาวนันตธิญา ภูคุม จิตวิทยาพัฒนาการ 

21 61199110158 นาง Koulabthong BOUASAVANH ชีววิทยา 

22 61199110122 นายทัชระพล นิ่มรัตนสิงห วิทยาศาสตรกากีฬาและการออกกําลังกาย 



23 59199130259 นายรณชยั ศรีสงคราม วิทยาศาสตรศึกษา 

24 59199130361 นายศิริเลิศ ซ้ิมเทียม วิทยาศาสตรศึกษา 

25 60299110002 นายไพฑูรย กุลพรม วิศวกรรมโยธา 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

 



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English II) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันเสาร  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุมท่ี 2 หองเรียน 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์  บุญสวัสดิ์ 

 

ลําดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา 

1 61199130489 นายเจกวิณทวริศ กุหลาบอํ่า ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

2 61199130168 นางสาวจิรภัทร ถ่ินทะเล ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

3 61199130178 นางสาวสิริรักษ ฟูเฟอง  ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

4 61199130169 นายชัยณรงค สุขถนอม  ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

5 61199130176 นายมนตรี เฉยด ี ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

6 61199130170 นายณัฐพล เลิศวิริยะปติ ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

7 61199130175 นายพิจักษณ ถาวรานุรักษ  ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

8 61199130173 นางสาวพัฒนณรี ลวีิวัฒนโชต ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา) 

9 61199130383 นายคุณากร ผลสุวรรณ ศิลปศึกษา(ทัศนศิลปศึกษา) 

10 6119930385 นางสาว อารีวรรณ นาคดํา  ทัศนศิลปศึกษา 

11 57199130116 นายชาต ิ คนอยูตระกูล เทคโนโลยีการศึกษา 

12 61199130502 นางสาววิตตานันท ธรรมดิษฐ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

13 61199130321 นายชาญชัย คหาปนะ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

14 61199130323 นางสาววณิชชา แกวสุวรรณ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

15 61199130501 นางสาวบัณฑิตา สังขะไชย เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

16 61199130030 นายสมทบ ศรีคงรักษ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

17 61199130031 นางสาวสุธาแกว บุญพอ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

18 61199130326 นางสาวสุวดี แพบัว เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

19 59199130269 นางสาวนภากรณ จันปญญา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

20 61199130412 นางสาวชมพูนุช ผลาหาญ ภูมิสารสนเทศ 

21 61199130464 นายธนัช สระประเทศ ภูมิสารสนเทศ 

22 58199130252 นายวิทยา แกวบริสุทธิ์ มานุษยดุริยางควิทยา 



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English II) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันเสาร  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

กลุมท่ี 2 หองเรียน 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.อรรถสิทธิ์  บุญสวัสดิ์ 

 

23 60199130457 นางสาวราชาวดี ชัยกันย วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

24 61199130191 นายสมภพ หวงทอง วิทยาการการประเมิน 

25 61199130526 นางสาวกมลชนก วุฒิญาโณ วิทยาการการประเมิน 

     

     

     

     

 



รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English II) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันอังคาร  เวลา 17.00 - 20.00 น. 

หองเรียน 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน อาจารยธนากร  ทองประยูร 

 

ลําดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา 

1 61199110169 นายSantisouk Khounphia คณิตศาสตร 

2 61199110128 นางสาวขวัญดาว เนาวบุตร กายภาพบําบัด 

3 61199110114 นางสาวธนัชพร จินดา การจัดการ 

4 61199110115 นางสาวภารณี ยมะคุปต การจัดการ 

5 58199130186 นายธีรวัฒน ผิวขม การจัดการกีฬาและนันทนาการ 

6 61199130473 นางสาวชญาณี ขวัญชูนุข การจัดการกีฬาและนันทนาการ 

7 61199130481 นางสาวอัยลดา หอมไมหาย การจัดการกีฬาและนันทนาการ 

8 61199130259 นางสาวผุสด ี จันเรียน การตลาด 

9 61199110023 นายนฤดล สีดํา การตลาด 

10 61199130238 นางสาวกฤตติกา อุตะเสน การตลาด 

11 61199130247 นางสาวณญาดา ขันธสิทธิ์ การตลาด 

12 61199130254 นางสาวนัฐชยา ยิ้มทะโชติ การตลาด 

13 61199130255 นายนิกร บูชาบุญ การตลาด 

14 61199130258 นางสาวปยดาภรณ เรืองฤทธิ ์ การตลาด 

15 61199130265 นางสาวพิมพชนก สังวาลย การตลาด 

16 61199130266 นางสาวภัสรา คชเชนทร การตลาด 

17 61199130268 นางสาวรชตภร กลั่นทอง การตลาด 

18 61199130270 นายวรกร กุลสําโรง การตลาด 

19 61199130276 นางสาวสาริศา หาดทราย การตลาด 

20 61199130277 นางสาวสุธาวัลย พัชรครุกานนท การตลาด 

21 61199130278 นางสาวแสงรวี เกตุสุวรรณ การตลาด 

22 61199130448 นางสาววีรยา ทยานุวัฒน การตลาด 

23 61199130274 นางสาวศรัญญา รักษาศรี การตลาด 



 รายช่ือผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน (Graduate English II) ภาคเรียนท่ี 1/2562 

กลุมผูเรียน วันอังคาร  เวลา 17.00 - 20.00 น. 

หองเรียน 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารยผูสอน อาจารยธนากร  ทองประยูร 

 

24 61199130263 นายพันธเพชร ติยะประภาวัฒน การตลาด  

25 61199130271 นางสาววรัญญา เทพจักร การตลาด  

26 60199110028 นางสาวปทิตตา ชูทรัพย เคมี 

27 61199130111 นางสาวเอมฤทัย กําเนิด จิตวิทยาพัฒนาการ 

28 61199130232 นางสาวธนิกา จั่นง้ิว นวัตกรรมการออกแบบ 

29 61199130494 นายสืบพงศ ทิพยศิริ นวัตกรรมการออกแบบ 

30 60199110013 นายวินัย เวฬุบรรพ วิศวกรรมโยธา 

31 61199130298 นายเทพทัต วิสุทธิเมธีกร สุขศึกษาและพลศึกษา 

32 60199130301 นายชัยชนะ นิ่มสุวรรณ สุขศึกษาและพลศึกษา 

33 61199130292 นายชวลิต โลหรักษา สุขศึกษาและพลศึกษา 

34 61199130303 นายพงศธร อารีพันธุ สุขศึกษาและพลศึกษา 

35 61199130306 นายพสิษฐ สนธิปญญา สุขศึกษาและพลศึกษา 

36 61199130307 นายพีระพงษ เด็ดทองหลาง สุขศึกษาและพลศึกษา 

37 61199130315 นางสาวสุนิษา ทองมาก สุขศึกษาและพลศึกษา 

38 61199130288 นางสาวโกมลทิพย ชาญประเสริฐ สุขศึกษาและพลศึกษา 

39 61199130301 นางสาวปภัสรา สระประทุม สุขศึกษาและพลศึกษา 

40 61199130290 นายคุณานนท ตันเจริญสุข สุขศึกษาและพลศึกษา 
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