
1 60199130262 น.ส.พัทธมน  ศุขเกษม นวัตกรรมการออกแบบ

2 58199130150 Ms. Ting He ประวัติศาสตร์

3 60199110033 น.ส.นรีพร  เรืองจันทร์ ฟิสิกส์

4 60199110089 นายพนาพล  กาญจนเพิ่มชม ฟิสิกส์

5 58199130277 นางสาวสุชาดา  เตียศรีพัฒนสุข วิทยาการเภสัชภัณฑ์

6 59199130342 นางสาวธีรารัตน์  ภุมรินทร์ วิทยาการเภสัชภัณฑ์

7 60199130446 นายปิยะพงษ์  ภูมิวาล วิทยาการเภสัชภัณฑ์

8 60199130448 นางสาวอมรรัตน์  แม่นไธสง วิทยาการเภสัชภัณฑ์

9 59199110035 นางสาวชฎาพร  เกษีสังข์ วทิยาศาสตรการกีฬาและการออกก าลังกาย

10 59199130207 นางสาวปัทมาภรณ์  ทัพกิจ วทิยาศาสตรการกีฬาและการออกก าลังกาย

11 59299130037 นางสาวสุกัญญา  พิมส าราญ วทิยาศาสตรการกีฬาและการออกก าลังกาย

12 60199110041 นางสาวณัฐนรี  วนพานิช วทิยาศาสตรการกีฬาและการออกก าลังกาย

13 60199130047 นางสาวนัฏฐิกา  สุโน วิทยาศาสตรศึกษา

14 60199130048 นางสาวปวีณ์สุดา  คงเกตุ วิทยาศาสตรศึกษา

15 60199130051 นายวัชรพล  จันทรวงศ์ วิทยาศาสตรศึกษา

16 60199130052 นางสาววิรัญญา  คล้ายยา วิทยาศาสตรศึกษา

17 60199130053 นางสาววีนัส  ชาลี วิทยาศาสตรศึกษา

18 60199130055 นายอรรถพล  พลอยมีค่า วิทยาศาสตรศึกษา

19 57199130338 นายเทพพิทักษ์  ยิวคิม ศิลปกรรม (มนุษยดุริยางควิทยา)

20 60199130223 นายจตุรงค์ ผ่องใส ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

21 60199130224 นายจักรกฤษณ์ ชีวจ าเริญ ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

22 60199130227 นางสาวรัตติยา บุญหลง ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

23 60199130228 นางสาวลภัสรดา  ไววิลา ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

24 60199130437 นายกัมพล  จาตุพรธรรม ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

25 60199130438 นางสาวณัฐณิชา  ศิริรัตน์ตระกูล ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

26 60199130439 นางสาวพัชราภรณ์  แพทย์เกาะ ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

27 60199130442 นายรัตถากร  ทองนุ่น ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

28 60199130445 นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)

29 59199130246 นายณัฐชกาศ  อร่ามทอง ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

30 60199110132 นางสาวธัญญาภรณ์ ไพบูลย์วรชาติอณูชีววิทยา

หมายเหตุล ำดับที่ รหสัประจ ำตัว ชื่อ - สกุล วิชำเอก

รำยชื่อผู้เรยีนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) 3/2560

สอนโดย  อำจำรย์ นรนิธร สมบตัินันท ์แบร์

กลุ่มเรยีนวันเสำร ์ เวลำ 09.00 - 16.00 น.  ณ หอ้ง 1703 อำคำร ศ.ดร.สำโรช บวัศรี



1 60199110114 น.ส.กรกนก  พรประดิษฐ์ การจัดการ

2 60199110117 น.ส.ชุติมณฑน์  วงษ์ปัญญา การจัดการ

3 60199110123 นายวัชรพล  ทิพย์สุวรรณพร การจัดการ

4 60199110125 น.ส.อนุรดี  ฤทัยธรรม การจัดการ

5 60199110126 นายอัมฤทธิ์  มั่งค่ัง การจัดการ

6 60199110098 นายธนยศ  วุฒิปราโมทย์ การตลาด

7 60199110105 น.ส.พอพระทัย  จาตกะวร การตลาด

8 60199110106 น.ส.พุทธาพร  ต้ังจิตตรง การตลาด

9 60199110109 นายวรญา  กฤษณะมนตรี การตลาด

10 60199130466 นายสิตานันท์  สาลีผลิน การตลาด

11 60199130126 น.ส.นิสารัตน์  นิยม การวัดการประเมินและวิจัยการศึกษา

12 60199130128 น.ส.ปิยธิดา  ลออเอี่ยม การวัดการประเมินและวิจัยการศึกษา

13 60199130141 น.ส.สุพรรษา  วิทยพันธ์ การวัดการประเมินและวิจัยการศึกษา

14 60199130154 นายตุลชาติ  ชุ่มชื่น การศึกษาพิเศษ

15 60199130155 น.ส.ธมลวรรณ  ใจไหว การศึกษาพิเศษ

16 60199130159 น.ส.รุ่งอัมพร  วิสามารถ การศึกษาพิเศษ

17 60199130160 น.ส.วิลดา  หอมจันทร์ การศึกษาพิเศษ

18 60199130162 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม การศึกษาพิเศษ

19 60199130003 น.ส.สกาวฟ้า จันทภาโส เทคโนโลยีการศึกษา

20 60199130060 นายศรายุทธ  ธิบดี เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 60199130172 นาย Dong Lu ภาษาไทย

22 60199110039 น.ส.ฤทัยชนก  สายน้ าทิพย์ ภูมิสารสนเทศ

23 60199110077 น.ส.สายใจ  บึงไกล ภูมิสารสนเทศ

24 60199130185 น.ส.กนกวรรณ  ภูธรรม ภูมิสารสนเทศ

25 60199130186 น.ส.วณิชยา  กันสุข ภูมิสารสนเทศ

26 60199130414 นายภควรรษ  จันทร์ทอง ภูมิสารสนเทศ

27 60199130014 น.ส.กมลวรรณ  บุตรน้อย วทิยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้

28 60199130017 น.ส.ธัญรส  ศรีมาศ วทิยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้

29 60199130018 น.ส.ธีราภรณ์  ธุยะวัฒน์ วทิยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้

30 60199130019 น.ส.วทันยา  ข าพงษ์ไผ่ วทิยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้

31 60199130020 น.ส.วริฎฐา  เจียวัฒนะ วทิยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้

32 60199130021 น.ส.หนึ่งฤทัย ศิริรัตน์ วทิยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้

33 60199130022 น.ส.อนุศรา  โกงเหลง วทิยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้

วิชำเอก หมายเหตุ

รำยชื่อผู้เรยีนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) 3/2560
สอนโดย  อำจำรย์ กรกฤช  มีมงคล

กลุ่มเรยีนวันเสำร ์ เวลำ 09.00 - 16.00 น.  ณ หอ้ง 1704 อำคำร ศ.ดร.สำโรช บวัศรี

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัว ชื่อ - สกุล



1 60199130147 น.ส.มนพัทธ์  ระหงษ์ จิตวิทยาการแนะแนว

2 60199130148 นายมารุต  ศักด์ิแสงวิจิตร จิตวิทยาการแนะแนว

3 60199130150 น.ส.วิภาวรรณ  โคกมา จิตวิทยาการแนะแนว

4 60199130267 น.ส.จิรัฐา  โนยราษฎร์ จิตวิทยาการแนะแนว

5 60199130269 นางชื่นตา  นุชกระโทก จิตวิทยาการแนะแนว

6 60199130273 น.ส.สุภารัตน์  พัฒนแหวว จิตวิทยาการแนะแนว

7 57199130281 พระศราวุฒิ  วาระสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)

8 60199110076 นายชัยกร  ปัณฑุรอัมพร รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)

9 57199130075 นายรัฐพงษ์  โพธิรังสิยากร วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

10 59199130125 นายสิริพงษ์  กาละพงษ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

11 60199130211 นางสาวเกียรติภัทร์  ยอแซ ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

12 60199130212 นายปรีชา  คงนะ ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

13 60199130213 นางสาวพรพิมล ใจกล้า ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

14 60199130216 นายอนุวัฒน์  ม่วงมา ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

15 60199130421 นางสาวจิตภัสร  วิมาลา ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

16 60199130422 นางสาวธนพร  เพทรักษา ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

17 60199130423 นางสาวนิตยา  สีคง ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

18 60199130424 นายสุพจน์  ทรัพย์ไหลมา ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา)

19 59199130250 นายภาณุรัชต์  บุญส่ง ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

20 59199130340 นางสาวณัฐพร  วิศาลธรกุล ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

21 60199130217 นายกันตภณ  ตันแต้มดี ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

22 60199130218 นางสาวนุชนารถ  รอดสอาด ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

23 60199130220 นายรัฎฐพิชญ์  แสงดา ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

24 60199130426 นางสาวจุรีรัตน์  วัชรีรัตน์ ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

25 60199130427 นางสาวธัญชนก กังนิกร ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)

26 60199130428 นายปิยะ  ใจแปลง ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)

27 60199130430 นายพัฒน์ศรุต  ช้างนิล ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)

28 60199130431 นางสาวพิรัชญา  ภามนตรี ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)

29 60199130432 นางสาวมนทิรา  มะโนรินทร์ ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)

30 60199130433 นายสุมนัส  เกษแก้ว ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)

31 60199130435 นางสาวโสรยา  วงศ์พิพันธ์ ศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา)

หมายเหตุ

รำยชื่อผู้เรยีนวิชำภำษำอังกฤษระดับพ้ืนฐำน (Graduate English I) 3/2560

สอนโดย  อำจำรย์มัญชุลี  เกำสำยพันธ์

กลุ่มเรยีนวันเสำร ์ เวลำ 09.00 - 16.00 น.  ณ หอ้ง 601อำคำรบณัฑิตวิทยำลัย

ล ำดับที่ รหสัประจ ำตัว ชื่อ - สกุล วิชำเอก



1 59199130354 นายทศพล  เพิ่มดี การจัดการ 081-7965399

2 60199130404 น.ส.สิตา  บ ารุงไทยพฒันา การจัดการ 089-4045863

3 60199130465 น.ส.ศรนรินทร์  หลีฮวด การตลาด 090-9811061

4 56199130092 น.ส.พนัทพิา  เย็นญา การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์ 083-0481867

5 60199130470 น.ส.ปรียาภรณ์  บญุสิทธิ์ จิตวทิยาการแนะแนว 089-9436156

6 59199130002 นายทววิฒัน์  แซ่เฮง เทคโนโลยีการศึกษา 086-7199409

7 59199130004 นายนนทป์วธิ  เพชระ เทคโนโลยีการศึกษา 084-3771599

8 59199130007 นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ เทคโนโลยีการศึกษา 084-8167750

9 59199130103 น.ส.กรรว ี เกตุสุริยวงศ์ เทคโนโลยีการศึกษา 083-0236237

10 59199130104 น.ส.วรมณ  ช่อไม้ทอง เทคโนโลยีการศึกษา 061-5969629

11 59199130105 นายธนภมูิ  สุนาถวนิชย์กุล เทคโนโลยีการศึกษา 090-9592767

12 59199130107 น.ส.ศุภรัตน์  จามรมาน เทคโนโลยีการศึกษา 086-0295045

13 59199130110 น.ส.อชิรญา  อรรถผลศีล เทคโนโลยีการศึกษา 093-9145196

14 60199130202 น.ส.กรองกาญจน์  กันไชยค า นวตักรรมการออกแบบ 082-7815514

15 60199130203 น.ส.เกศกนก ลมงาม นวตักรรมการออกแบบ 083-1423639

16 60199130420 น.ส.สุภญิญา  นวมสันเทยีะ นวตักรรมการออกแบบ 091-2212455

17 58199130153 นายวรพล  ศิริชื่นวจิิตร ประวติัศาสตร์ 083-5536436

18 59199130092 น.ส.อุมาทพิย์  วรพพิฒัน์ ประวติัศาสตร์ 081-7512718

19 58199110113 น.ส.อรนภา  เกลาฉัด ฟสิิกส์ 086-2861342

20 60199130045 น.ส.พลอยปภสั  อุปพรพงศ์ ภาษาไทย 082-0626264

21 59199130317 นายอดุลวทิย์  ชูเชิด ภมูิสารสนเทศ 086-3451788

22 59299130032 นายภมูิพฒัน์  ศรีวชิรพฒัน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) 062-5910666

23 59299130033 นายวทิยา  กันยามา รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) 061-9430003

24 59199130258 น.ส.ปรานวดี  อุ่นญาติ วทิยาศาสตรศึกษา 087-0078644

25 59199130360 น.ส.นันธญิา  แก้ววจิิตร วทิยาศาสตรศึกษา 083-2987990

26 59199130331 น.ส.พชัรพร  มอดมูล สุขศึกษาและพลศึกษา 098-2875174

รายชื่อผู้เรยีนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน (Graduate English II) 3/2560

สอนโดย  อาจารย์แจ่มจ ารสั  ดีพรอ้ม

กลุ่มเรยีนวันเสาร ์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ หอ้ง 1702 อาคาร ศ.ดร. สาโรช บวัศรี

ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชื่อ - สกุล วิชาเอก เบอรโ์ทรศัพท์ หมายเหตุ



1 59199110116 น.ส.ณิชพร  แก้วสถิตย์ มานุษยดุริยางควทิยา 082-8460362

2 59199130222 นายกฤติน  นกแก้ว มานุษยดุริยางควทิยา 089-6563053

3 59199130227 นายศุภชัย  เขื่อนแก้ว มานุษยดุริยางควทิยา 090-9925682

4 57199130070 นายเกียรติพงษ ์ นุ่มแนบ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 061-6149453

5 57199130072 น.ส.ณิชาภทัร สุวรรณศรี วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 094-4344599

6 59199130138 น.ส.กาญจนา  อุทศิ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 088-2523453

7 59199110108 น.ส.กนกวรรณ รัศมียูงทอง วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย086-7956677

8 59299130035 น.ส.ชาลิศา  ศุภกาญจนากร วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย098-2717852

9 59299130039 น.ส.อรวรรณ  คล้ายสังข์ วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย085-1109061

10 60199110006 นายวทญูัญู  ค ารส วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย094-8088105

11 60199130192 น.ส.ทวิาพร ศรีกาฬสินธุ์ วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย081-2591216

12 58199130290 นายก าพล  ถาวร วศิวกรรมเคร่ืองกล 086-5499184

13 59199130232 น.ส.ชื่นกมล  อ้วนสูงเนิน ศิลปศึกษา (ทศันศิลปศึกษา) 095-9278923

14 59199130235 นายศุภพงษ ์ ศิริมัย ศิลปศึกษา (ทศันศิลปศึกษา) 081-4876506

15 59199130237 น.ส.สาวติรี   หนุดหละ ศิลปศึกษา (ทศันศิลปศึกษา) 087-6332723

16 59199130238 น.ส.สุพชิยา  ช่วงชัยยะ ศิลปศึกษา (ทศันศิลปศึกษา) 084-7533331

17 59199130240 น.ส.อนุตรา  สุวคันธกุล ศิลปศึกษา (ทศันศิลปศึกษา) 087-5008055

18 59199130241 น.ส.อภญิญา  สุขบวั ศิลปศึกษา (ทศันศิลปศึกษา) 091-0787747

19 59199130243 นายกิติศักด์ิ  ทศันสุวรรณ ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา) 089-0350452

20 59199130248 นายปรุฬหจ์ักร  อัครารัศม์สกุลศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา) 096-4644451

21 59199130098 นายณัฐวฒิุ  รมฤทธา สุขศึกษาและพลศึกษา 083-3159968

22 59199130102 น.ส.อลิสา  ล้ิมส าราญ สุขศึกษาและพลศึกษา 092-3922723

23 59199130200 นายฆโนทยั  บว่งเพช็ร สุขศึกษาและพลศึกษา 098-8306809

24 59199130202 นายพลรบ  บญุคงมา สุขศึกษาและพลศึกษา 091-0250133

25 59199130330 น.ส.นฤภร  วณิชหตัถกิจ สุขศึกษาและพลศึกษา 084-6723883

26 60199130253 น.ส.ภสัสร  ธปูบตุร สุขศึกษาและพลศึกษา 089-0096571

27 60199130314 น.ส.อรอนงค์ นาโสถ สุขศึกษาและพลศึกษา 061-8285619

หมายเหตุล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชื่อ - สกุล วิชาเอก เบอรโ์ทรศัพท์

รายชื่อผู้เรยีนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน (Graduate English II) 3/2560

สอนโดย  อาจารย์ธนากร  ทองประยูร

กลุ่มเรยีนวันเสาร ์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ หอ้ง 1701 อาคาร ศ.ดร. สาโรช บวัศรี



1 59199130055 น.ส.กันตา แสงศักด์ิ การจัดการ 089-2085883

2 59199130350 น.ส.กิตติพร สุพรรณวภิากร การจัดการ 064-7767444

3 59199130353 น.ส.จิตรลดา อยู่เชียร การจัดการ 081-5749924

4 59199110015 นายธาณุพรรณ  ณ สงขลา การตลาด 085-3390919

5 59199130029 น.ส.กรรณิกา  วงศ์เซ็นต์ การตลาด 090-9910764

6 59199130161 น.ส.ณัฐชยา  แตงเกษม การตลาด 081-4672583

7 59199130171 น.ส.ศุภสิรา  เกตุกลัด การตลาด 092-2461596

8 59199130173 น.ส.เสาวรัชต์  ยอดสวาสด์ิ การตลาด 097-9414564

9 59199130310 นายสุคนธ ์ วสุิวงษ์ การตลาด 083-1371645

10 60199110097 นายกนก  เลิศวไิลกุลนที การตลาด 087-9235939

11 60199110099 น.ส.ธมลวรรณ  สิทธพิล การตลาด 090-1328663

12 60199110101 นายบญุฐเนตร  โถวสกุล การตลาด 088-2273074

13 60199110108 น.ส.ฤทยัรินธิ ์ทองกรบญุยวทันก์ารตลาด 088-2273074

14 60199110111 นางวรรณวสิา  ศรีวลิาส การตลาด 098-5129762

15 59199130223 นายณัฐวฒิุ อุ่นอกแดง มานุษยดุริยางควทิยา 081-0311315

16 59199130226 นายศรัณย์  ส่งทวน มานุษยดุริยางควทิยา 061-4040236

17 59199130230 นายสหภาพ ศรีสอาดรักษ์ มานุษยดุริยางควทิยา 084-1588743

18 59199130337 นายวรปรัชย์  ทองหล่อ มานุษยดุริยางควทิยา 086-3460227

19 59199130244 น.ส.จารุวรรณ  ส่งเสริม ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา) 064-3969917

20 59199130247 น.ส.ณัฐวรรณ  ศิริวรรณ ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา) 089-7999124

21 59199130101 นายศิวนันท ์ อธจิันทรรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา 088-5046650

22 59199130198 น.ส.ฐมาพร  เชี่ยวชาญ สุขศึกษาและพลศึกษา 091-8121000

23 59199130333 น.ส.ไอริณ  วฒันพานิช สุขศึกษาและพลศึกษา 085-1696545

24 60199110095 นายฐิติวจัน์  เศวตรพชัร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 087-6757595

25 60199130303 น.ส.ณัฐฐิกานต์  พานสุวรรณ์ สุขศึกษาและพลศึกษา 084-6780267

26 60199130305 นายนัทธพงศ์  สุวรรณดี สุขศึกษาและพลศึกษา 090-3934090

รายชื่อผู้เรยีนวิชาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน (Graduate English II) 3/2560

สอนโดย  อาจารย์อรรถสิทธิ์  บญุสวัสดิ์

กลุ่มเรยีนวันเสาร ์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ หอ้ง 1705 อาคาร ศ.ดร. สาโรช บวัศรี

ล าดับที่ รหสัประจ าตัว ชื่อ - สกุล วิชาเอก เบอรโ์ทรศัพท์ หมายเหตุ
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	คอร์ส ENGII วันเสาร์

