
ท่ี รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ

1 65199160147 น.ส.ชญาณี ล้ิมสุวรรณ กายภาพบ าบัด

2 65199160086 น.ส.ภุมรี แข็งแรง กายภาพบ าบัด

3 65199160403 นายธีรชัย แสวงศิลป์ การจัดการ

4 64199150048 นายจิรายุ แก้วพะเนาว์ การจัดการทางสังคม

5 64199150096 นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร การจัดการทางสังคม

6 65199160312 นายสิปาณัสม์ จรัณยานนท์ การจัดการทางสังคม

7 65199160453 นายศรายุธ ฉลาดแฉลม การตลาด

8 65199160463 นายสรธัญ ค้าพลอย การตลาด

9 65199160443 น.ส.ธนพร ภิญโญย่ิง การตลาด

10 65199160455 นายสุปวีณ์ บุญลาภ การตลาด

11 65199160436 น.ส.กุลธิดา อู่คชสาร การตลาด

12 65199160454 น.ส.ศิริลักษณ์ ปีปทุม การตลาด

13 65199160439 น.ส.ชนญชา พรหมสาขา ณ สกลนคร การตลาด

14 65199160128 นายโสพัฒน์ ปาณานนท์ การพัฒนาและการจัดการการศึกษา

15 65199160249 พระครูสมุห์รณชัย บริสุทธ์ิ การพัฒนาและการจัดการการศึกษา

16 65199160273 นายณัฏฐากร สุนทรศรีพินิจ การพัฒนาและการจัดการการศึกษา

17 65199160270 นางCHENXI GAN การพัฒนาและการจัดการการศึกษา

18 65199160138 น.ส.Manivanh Keodouangdy คณิตศาสตร์

19 65199160242 น.ส.ม่ิงขวัญ ภิญโญยาง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

20 65199160130 น.ส.นัทถินี พันธุพล จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

21 65199160135 นายธาม ธนภัทรธาดากรณ์ จิตวิทยาประยุกต์

22 65199160095 น.ส.รัตนาวดี พานิชกุล จิตวิทยาประยุกต์

23 65199160092 น.ส.ชุติมา สุขอ่อน จิตวิทยาประยุกต์

24 65199160302 น.ส.กรกนก ชัยเลิศ จิตวิทยาประยุกต์

25 65199160307 น.ส.ลพานุ บุญเกิด จิตวิทยาประยุกต์

26 65199160091 น.ส.จันทร์ทิรา เลิศรัฐการ จิตวิทยาประยุกต์

27 65199160212 นายพิริยณัฐ มูลยศ จิตวิทยาพัฒนาการ

28 64199130141 นายจามร สุวรรณศรี ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

29 65199160494 น.ส.จันทนา พันธ์ุพราน เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

30 65199160493 น.ส.กนิษฐา บางพระ เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

31 65199160356 น.ส.ฐิติกาญจน์ บ ารุงชัยกุล นโยบายและการจัดการสาธารณะ

32 65199160367 น.ส.ณัฐจิรา ชูเดช นโยบายและการจัดการสาธารณะ

33 65199160357 น.ส.นนทรัตน์ สีจันทร์สุก นโยบายและการจัดการสาธารณะ

34 62199130051 น.ส.สวิตรา ดวงประทีป ประวัติศาสตร์

รำยช่ือ โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำค 2/2565

Graduate English I กลุ่ม วันอังคำร

อำจำรย์ผู้สอน รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  เรืองจรูญ



ท่ี รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ

รำยช่ือ โครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำค 2/2565

Graduate English I กลุ่ม วันอังคำร

อำจำรย์ผู้สอน รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  เรืองจรูญ

35 63199130589 น.ส.ภัทราพร เซ่งเข็ม ประวัติศาสตร์

36 65199160278 น.ส.XUEYUAN ZENG ภาษาไทย

37 65199160279 น.ส.YINGHAN YU ภาษาไทย

38 65199160469 นางจุฑามาศ มงคลสุภา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

39 65199160067 นายสุทิวัส ธรรมศิริ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

40 65199160472 นายณัฐศักด์ิ โลมาศ  วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

41 65199160473 นายรัชวรรธน์ บุญสาง  วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

42 65199160322 น.ส.ภัคจิรา ปัจฉิม วิทยาการเภสัชภัณฑ์

43 65199160166 น.ส.ภัสมณฑ์ หวยสูงเนิน วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

44 64299110001 น.ส.พัชรียา จาดสกุล วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

45 65199160500 น.ส.วิภาวินี วิริยะผล เศรษฐศาสตร์การจัดการ

46 64199130184 นายยศสรัล สุดดีพงษ์ สังคมศึกษา

47 65199160065 นายศรนารายณ์ บุญขวัญ สารสนเทศศึกษา

48 65199160340 น.ส.เพ็ญพิชชา มานะกิจ ส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร

49 65199160342 น.ส.ณหทัย ใจดี ส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร

50 65199160474 นายวงศกร รอดประยูร วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

51 65199160475 นายวัชรพงศ์ ศิริมาสกุล วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

52 65199160112 นางสาวธนสุชาพร ม่ิงขวัญ การบริหารการศึกษา

53 65199160451 นางสาววรินธร ใจกล้า การตลาด

54 65199160186 นางสาวนิตยา มีเงิน วิทยาการข้อมูล

วิธีเข้ำเรียน

Topic: GRAD ENG 1 นิสิตเข้ำlineกลุ่มเพ่ือติดต่ออำจำรย์ผู้สอน

Join Zoom Meeting

      Meeting ID: 969 964 2700

      Passcode: ADD

หมำยเหตุ             Email : sugunya@g.swu.ac.th 

รำยช่ือนิสิตตกหล่นแจ้งได้ท่ีmail gradenglish12@gmail.com

กรณีนิสิตเข้ำกลุ่มเรียนไม่ได้ นิสิตติดต่ออำจำรย์ผู้สอน



ท่ี รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ

1 65199160446 น.ส.นันทมาศ ศรีประสิทธ์ิ การตลาด

2 65199160456 น.ส.อรอินท์ุ วงค์ครองศักด์ิ การตลาด

3 65199160445 นายนภัทร ฮะมะ การตลาด

4 65199160441 น.ส.โชษิตา แสงอธิคม การตลาด

5 65199160437 น.ส.จิราภัค โพธ์ิทอง การตลาด

6 65199160105 นายเจษฎา บุญญาภิชาติกาล การบริหารการศึกษา

7 65199160038 นายฐิติพัฒน์ วีณิน การบริหารการศึกษา

8 65199160113 น.ส.นฤเนตร เรืองไพศาล การบริหารการศึกษา

9 65199160117 นายภคภัททิก์ พุ่มพวง การบริหารการศึกษา

10 65199160121 น.ส.สุพัตรา ปากดี การบริหารการศึกษา

11 65199160104 น.ส.จันทประภา ปะกายะ การบริหารการศึกษา

12 65199160046 น.ส.อภิษฎา ช่ืนปวงธรรม การบริหารการศึกษา

13 65199160119 น.ส.ศศิกาญจน์ อ่าววิจิตรกุล การบริหารการศึกษา

14 65199160115 น.ส.ปวีณา พลาเวชกิจ การบริหารการศึกษา

15 65199160039 น.ส.ปรียาภรณ์ ช่ืนสนธิพันธ์ุ การบริหารการศึกษา

16 65199160252 นายอลงกรณ์ เดชะ การบริหารการศึกษา

17 65199160248 ร.ต.หญิงณัฐกมล โปณะทอง การพัฒนาและการจัดการการศึกษา

18 65199160274 น.ส.ธนัตพร ชาติสุภาพ การพัฒนาและการจัดการการศึกษา

19 64299130007 นายณัฐพล ธนเชวงสกุล การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

20 64299130011 น.ส.อรณี อ่ิมพิทักษ์ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

21 64299130010 น.ส.ศิรดา มีแก้ว การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

22 64299130006 น.ส.ฐานิดา พิชัยอุดมพร การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

23 64299130008 นายปัณณวัฒน์ ช่วยชู การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

24 65199160227 น.ส.ลดาวัลย์ ปัญญาแก้ว การศึกษาพิเศษ

25 65199160036 น.ส.ดวงพร เรวัณ การศึกษาพิเศษ

26 65199160100 น.ส.พนิดา ศรีอินทร์ การศึกษาพิเศษ

27 62199120002 นายสิรภพ สินธุประเสริฐ คณิตศาสตร์

28 65199160139 นางLadnaphone Hadaoheuang เคมี

29 65199160213 นายรวีโรจน์ แม่นป่ิน จิตวิทยาพัฒนาการ

30 65199160211 น.ส.เกษณี อินถา จิตวิทยาพัฒนาการ

31 65199160333 น.ส.นันทนัทฐ์ พรมมา จุลชีววิทยาประยุกต์

32 65199160334 น.ส.เบญจวรรณ กรินทร์ จุลชีววิทยาประยุกต์

33 64199130300 นายภูมิ เมฆนิติกุล นวัตกรรมการออกแบบ

รำยชื่อโครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำค 2/2565 

Graduate English I กลุ่ม วันพฤหัสบดี

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์



ท่ี รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ

รำยช่ือโครงกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ภำค 1/2565

Graduate English I กลุ่ม วันพฤหัสบดี

อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์

34 64199130166 น.ส.กฤตยภรณ์ ศิรินุพงศ์ นวัตกรรมการออกแบบ

35 65199160187 น.ส.นิสิทรา บุญเรือง วิทยาการข้อมูล

36 65199160199 น.ส.รัฐพร คุณสมบัติ วิทยาการข้อมูล

37 65199160178 นายญาณเดช ภควัตฐาปนา วิทยาการข้อมูล

38 65199160201 น.ส.วรัญชรี ถิรพัฒนาพร วิทยาการข้อมูล

39 65199160205 น.ส.สุพรรษา วัฒนบุตร วิทยาการข้อมูล

40 65199160505 น.ส.ภิญญลักษณ์ ปฐมศิริวรารัฐ ศิลปศึกษา

41 65199160506 นายมนัส ธัญญากร ศิลปศึกษา

42 65199160502 นายชัยณรงค์ นุ้ยแก้ว ศิลปศึกษา

43 65199160503 นายปรีดา กิติวนารัตน์ ศิลปศึกษา

44 65199160047 นายเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ สังคมศึกษา

วิธีเข้ำเรียน

ZOOM

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94170060178?pwd=eXF2eTZTMGxqU1NpcCswY20vVjJ5UT09

Meeting ID: 941 7006 0178

Passcode: Grad1 วิธีติดต่ออำจำรย์ผู้สอน

gg classroom: class code: 27naaov Email: narinthorn@g.swu.ac.th

FB group: ENG 1 TH 2.2022 

link: https://fb.me/g/p_x4F1T1ef83PhpkRg/tDsjFbGw 

หมำยเหตุ

รำยช่ือนิสิตตกหล่นแจ้งได้ท่ีmail gradenglish12@gmail.com

กรณีนิสิตเข้ำกลุ่มเรียนไม่ได้ นิสิตติดต่ออำจำรย์ผู้สอน

https://zoom.us/j/94170060178?pwd=eXF2eTZTMGxqU1NpcCswY20vVjJ5UT09
mailto:narinthorn@g.swu.ac.th
https://fb.me/g/p_x4F1T1ef83PhpkRg/tDsjFbGw
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