
ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วิชำเอก หมำยเหตุ

1 60199130380 นางสาวณิชญา  ฑีฆาอุตมากร การจัดการ

2 60199130407 นางสาวอรกมล  พุกชาญค้า การจัดการ
3 60199130165 นางสาวชุติมา  ทาสุริทร์ การจัดการการอุดมศึกษา

4 60199130322 นายกิจจา  อุ่นจิตต์ การตลาด

5 60199130350 นางสาวรวิวรรณ  ภู่น้อย การตลาด
6 59199130273 นางสาวเกศริน  ค าหงสา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

7 59199130276 นายภาณุพงศ์  แก้วด้วง การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

8 59199130281 นายเอนกพงศ์  อิทธิจันทร์ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
9 60199130162 นางแสงอรุณ  มโนมัยอุดม การศึกษาพิเศษ

10 59199110041 นางสาวชาริณี  โทนทอง เคมี

11 59199110090 นางสาวภิชานันท์  ดุจดา เคมี
12 59199110092 นางสาวสาวิตรี  ไชยบุรี เคมี

13 60199130372 นายวีระศักด์ิ  จงไกรจักร จิตวิทยาการแนะแนว

14 60188130202 นางสาวกรองกาญจน์  กันไชยค า นวัตกรรมการออกแบบ
15 60199130039 นายจารุวัฒน์  ทองใส ภาษาไทย

16 60199130169 นางสาวกานต์พิชชา  อุดมมงคลกิจ ภาษาไทย

17 60199130171 นางภูมรินทร์  สุโกสิ ภาษาไทย
18 60199130290 นางสาวศิริพร  เรือนสุวรรณ ภาษาไทย

19 59199130335 นายเกียรติยศ  เฉลิมพงษ์ มนุษยดุริยางควิทยา

20 60199130409 นายประกายเกียรติ  ฤกษ์อุไร รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ)

21 60299130048 นางสาวสุวิชญา สิริยานนท์ วิทยาการการประเมิน

22 57199130337 นายณัฐวุฒิ  เพชรแวว ศิลปกรรม(มานุษดุริยางควิทยา)

23 57199130340 นางพงศธร  น้อยนารถ ศิลปกรรม(มานุษดุริยางควิทยา)

24 56199130297 นายณรงค์วิธย์  วงษ์สินธ์ุ ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา)

25 60199130218 นางสาวนุชนารถ  รอดสอาด ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)

26 60199130428 นายปิยะ  ใจแปลง ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)
27 60199130254 นางสาวมณฑาทิพย์  ปล้ืมน้อย สุขศึกษาและพลศึกษา

28 60199130255 นางสาวมัฌติกาล  ก้านชมภู สุขศึกษาและพลศึกษา

29 60199130306 นางสาวนิสากร  อู่ผลเจริญ สุขศึกษาและพลศึกษา
30 60199130307 นางสาวปิยานันท์  โสพิน สุขศึกษาและพลศึกษา

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) 1/2561

สอนโดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  เรืองจรูญ

กลุ่มผู้เรียนวันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น. ณ ห้อง 601 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย



ล าดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ
1 60199110114 นางสาวกรกนก  พรประดิษฐ์ การจัดการ

2 60199110117 นางสาวชุติมนฑน์  วงษ์ปัญญา การจัดการ

3 60199110123 นายวัชรพล  ทิพย์สุวรรณพร การจัดการ

4 60199110125 นางสาวอนุรดี  ฤทัยธรรม การจัดการ

5 60199110126 นายอัมฤทธ์ิ  ม่ังค่ัง การจัดการ

6 60199130368 นางสาวกณิศา  จิตต์สุภาพรรณ การจัดการ

7 60199130370 นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งเรืองบรรเจิด การจัดการ

8 60199130371 นางสาวชลธิชา  เชาว์ชาญ การจัดการ

9 60199130372 นายชลธิศ  ธรรมประภาส การจัดการ

10 60199130382 นายธนเดช  มหาจิราภัทร์ การจัดการ

11 60199130383 นายนริศ  กระชังแก้ว การจัดการ

12 60199130384 นายบรรพต  เหม่งเวหา การจัดการ

13 60199130385 นางสาวปพิชญา  ศรีจันทรา การจัดการ

14 60199130387 นายพนธกร  นวลสวาท การจัดการ

15 60199130388 นางสาวพรเพ็ญ  งามวัฒน์ การจัดการ

16 60199130389 นางสาวพรอนงค์  ภู่สุวรรณ การจัดการ

17 60199130391 นางสาวภัทรนันท์  ซุ่นไล้ การจัดการ

18 60199130398 นางสาววิภา  อ่ ากลัด การจัดการ

19 60199130400 นางสาววิริยา  จันทร์ทอง การจัดการ

20 60199130405 นางสาวสิริขวัญ  หงษ์ค า การจัดการ

21 59199130334 นายจิรานุวัฒน์  ค าปลิว การจัดการกีฬาและนันทนาการ

22 60199110098 นายธนยศ  วุฒิปราโมทย์ การตลาด

23 60199110105 นางสาวพอพระทัย  จาตกะวร การตลาด

24 60199110106 นางสาวพุทธาพร  ต้ังจิตตรง การตลาด

25 60199130342 นางสาวปทุมพร  ชินวงศ์ การตลาด

26 60199130343 นางสาวปานนภา  ชาครประดิษฐ์ การตลาด

27 60199130463 นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงกาโท การตลาด

28 60199130466 นายสิตานันท์  สาลีผลิน การตลาด

29 60199130467 นางสาวสุนิศา  เฟ่ืองฟูนวกิจ การตลาด

30 57199130457 นายอรรถพล  พลอยประดิษฐ์ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

31 60199130079 นางสาวศุจินธรา  อ านาจปลูก การส่ือสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ

32 59199110006 นางสาวชนมน  แจ่มดวง เคมี

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) 1/2561
สอนโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ญำณิสำ  บูรณะชัยทวี

กลุ่มผู้เรียนวันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น. ณ ห้อง 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย



ล าดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วิชาเอก หมายเหตุ
1 60199130081 นางสาวญาณิศา  นุตลักษณ์ การออกแบบเพ่ือธุรกิจ
2 60199130090 นางสาวสุทธิดา  เอกวนิชชา การออกแบบเพ่ือธุรกิจ
3 60199130299 นางสาวแสงดาว  เดือนแจ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 60199130203 นางสาวเกศกนก  ลมงาม นวัตกรรมการออกแบบ
5 60199130262 นางสาวพัทธมน  ศุขเกษม นวัตกรรมการออกแบบ
6 60199130420 นางสาวสุภิญญา  นวมสันเทียะ นวัตกรรมการออกแบบ
7 57199110184 นางสาวภัทราภรณ์  สตาภิรมย์ ประวัติศาสตร์
8 57199110204 นายทนง  บุญมาสู่ ประวัติศาสตร์
9 58199110085 นายสุทธิศักด์ิ  แสวงศักด์ิ ประวัติศาสตร์
10 58199130150 He Ting ประวัติศาสตร์
11 60199130044 นายชัยเชษฐ์  จิตต์ประสงค์ ภาษาไทย
12 60199130172 Lu Dong ภาษาไทย
13 60199110039 นางสาวฤทัยชนก  สายน้ าทิพย์ ภูมิสารสนเทศ
14 60199110077 นางสาวสายใจ  บึงไกล ภูมิสารสนเทศ
15 60199130213 นายจตุรงค์   ผ่องใส ศิลปกรรม(ดนตรีศึกษา)
16 60199130227 นางสาวรัตติยา  บุญหลง ศิลปกรรม(ดนตรีศึกษา)
17 60199130439 นางสาวพัชราภรณ์  แพทย์เกาะ ศิลปกรรม(ดนตรีศึกษา)
18 60199130445 นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา ศิลปกรรม(ดนตรีศึกษา)
19 60199130217 นายกันตภณ  ตันแต้มดี ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
20 60199130220 นายรัฏฐพิชญ์  แสงดา ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
21 60199130426 นางสาวจุรีรัตน์  วัชรีรัตน์ ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
22 60199130427 นางสาวธัญชนก กังนิกร ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
23 60199130430 นายพัฒน์ศรุต  ช้างนิล ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
24 60199130431 นางสาวพิรัชญา  ภามนตรี ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
25 60199130432 นางสาวมนทิรา  มะโนรินทร์ ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
26 60199130433 นายสุมนัส  เกษแก้ว ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
27 60199130435 นางสาวโสรยา  วงศ์พิพันธ์ ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
28 58199130159 นางสาวชนกนาถ  รัตนเฉลิมวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา
29 58199130161 นายชิดตะวัน  เจริญบุญมา สุขศึกษาและพลศึกษา
30 58199130163 นายธีรภาพ  รักษาศรี สุขศึกษาและพลศึกษา
31 58199130177 นายอภิสิทธ์ิ  กาญสอาด สุขศึกษาและพลศึกษา
32 60199110096 นายวิศวกร  คุณสัตย์ สุขศึกษาและพลศึกษา

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) 1/2561

สอนโดย อำจำรย์อรรถสิทธ์ิ  มูลสวัสด์ิ

กลุ่มผู้เรียนวันอังคำร เวลำ 17.00 - 20.00 น. ณ ห้อง 404 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วิชำเอก หมำยเหตุ

1 59199130214 นายชนา  ดุริยางคเศรษฐ์ การจัดการกีฬาและนันทนาการ

2 59199130218 นายพัชร  วิศาลาภรณ์ การจัดการกีฬาและนันทนาการ

3 59199130219 นายวีรวุฒิ  การวุฒิ การจัดการกีฬาและนันทนาการ

4 56299130035 นายเชาวลิต  เรืองศรีสุภพงศ์ การตลาด

5 60199130022 นางสาวอนุศรา  โกงเหลง การประถมศึกษา

6 60199130147 นางสาวมนพัทธ์  ระหงษ์ จิตวิทยาการแนะแนว

7 60199130148 นายมารุต  ศักด์ิแสงวิจิตร จิตวิทยาการแนะแนว

8 60199130267 นางสาวจิรัฐา  โนยราษฎร์ จิตวิทยาการแนะแนว

9 60199130269 นางช่ืนตา  นุชกระโทก จิตวิทยาการแนะแนว

10 60199130273 นางสาวสุภารัตน์  พัฒนแหวว จิตวิทยาการแนะแนว

11 59199130148 นายมลธวัฒน์  กิจสวัสด์ิ จิตวิทยาพัฒนาการ

12 60199130185 นางสาวกนกวรรณ  ภูธรรม ภูมิสารสนเทศ

13 60199130186 นางสาววณิชยา  กันสุข ภูมิสารสนเทศ

14 60199130414 นายภควรรษ  จันทร์ทอง ภูมิสารสนเทศ

15 59199130320 นางสาวภัทรพร  ญาณกิจ รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ)

16 59199130323 ว่าท่ีร้อยตรี อัศวิน  สุภาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ)

17 60199110076 นายชัยกร  ปัณฑุรอัมพร รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ)

18 57199130075 นายรัฐพงษ์  โพธิรังสิยากร วิทยาการการจัดการเรียนรู้(สังคมศึกษา)

19 59199130125 นายสิริพงษ์  กาละพงษ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

20 60199120021 นางสาวหน่ึงฤทัย  ศิริรัตน์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

21 60199130014 นางสาวกมลวรรณ  บุตรน้อย วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

22 60199130017 นางสาวธัญรส  ศรีมาศ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

23 60199130018 นางสาวธีราภรณ์  ธุยะวัฒน์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

24 60199130019 นางสาวทันยา  ข าพงษ์ไผ่ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
25 60199130020 นางสาววริฏฐา  เจียวัฒนะ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

รำยช่ือผู้เรียนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English II) 1/2561

สอนโดย อำจำรย์ธนำกร  ทองประยูร

กลุ่มผู้เรียนวันอำทิตย์ เวลำ 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 302 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย



ล ำดับท่ี รหัสนิสิต ช่ือ - สกุล วิชำเอก หมำยเหตุ
1 58199130277 นางสาวสุชาดา  เตียศรีพัฒนสุข วิทยาการเภสัชภัณฑ์
2 59199130342 นางสาวธีรารัตน์  ภุมรินทร์ วิทยาการเภสัชภัณฑ์
3 60199110041 นางสาวณัฐนรี  วนพานิช วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
4 60199110048 นางสาวศิริรัตน์  ตลึงจิตต์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
5 60199130193 น.ส.ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย
6 58199110143 นายปกรณ์ภัทร  บุคชา วิศวกรรมโยธา
7 60199110012 นายภัทรพล  โพจิตรวิจารณ์ วิศวกรรมโยธา
8 57199130338 นายเทพพิทักษ์  ยิวคิม ศิลปกรรม(มานุษยดุริยางควิทยา)
9 59199130250 นายภาณุรัชต์  บุญส่ง ศิลปศาสตร์(ศิลปะการแสดงศึกษา)
10 56199130297 นายณรงค์วิธย์  วงษ์สินธ์ุ ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา)
11 60199130224 นายจักรกฤษณ์  ชีวจ าเริญ ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา)
12 60199130228 นางสาวลภัสรดา  ไววิลา ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา)
13 60199130437 นายกัมพล  จาตุพรธรรม ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา)
14 60199130438 น.ส.ณัฐณิชา  ศิริรัตน์ตระกูล ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา)
15 60199130442 นายรัตถากร  ทองนุ่น ศิลปศึกษา(ดนตรีศึกษา)
16 59199130242 นางสาวกาญจนาพร  นนทรัตน์ ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)
17 59199130246 นายณัฐชกาศ  อร่ามทอง ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)
18 59199130340 นางสาวณัฐพร  วิศาลธรกุล ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)
19 60199130246 นางสาวชัญญาภัค  บุรีวงค์ สุขศึกษาและพลศึกษา
20 60199130256 นายสุรพงษ์  ถันทอง สุขศึกษาและพลศึกษา
21 60199130257 นายอดิสันต์  อมรวณิชศักด์ิ สุขศึกษาและพลศึกษา
22 60199130300 นางสาวชลธิชา  โชคสกุล สุขศึกษาและพลศึกษา
23 60199130310 นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์ สุขศึกษาและพลศึกษา
24 60199130312 นายสิริณัฐ  มานะวะ สุขศึกษาและพลศึกษา
25 60199130313 นางสาวสุนิษา  คชายุทธ สุขศึกษาและพลศึกษา
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