
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ
1 61003211 พัชชลัยย์   อินทรสูต ทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2 61701320 วิทวัส   พลช่วย สังคีตวิจัยและพัฒนา ดุริยางคศาสตร์
3 61904308 พรกนก   สดากร อนุรักษ์ศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
4 60107802 ภารณี   อินทร์เล็ก ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี
5 61107201 กฤษณ์   บุญช่วย ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี
6 61107212 สุภารัตน์   รจพจน์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี
7 59116805 สานิตย์   สีนาค สันสกฤตศึกษา โบราณคดี
8 60157311 มารยาท   เปรมาประยูรวงศา การออกแบบเครื่องประดับ มัณฑนศิลป์
9 60155914 ธาตรี   เมืองแก้ว ศิลปะการออกแบบ มัณฑนศิลป์
10 61602310 ธนโชติ   โชติวิเชียร บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
11 61305801 ธีรพร   ทองศิริ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
12 60316306 พจนันท์   วัชโรทัย คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์
13 61312905 อดุลย์   บุญเฉลิมชัย นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม วิทยาศาสตร์
14 60306205 อัจฉรา   เผือกประพันธ์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
15 61304203 อรณิช   ชุมภูวร สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์
16 60403801 ณีรนุช   มิละสิงห์ เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 61402204 จุฑามาส   เขียวเมือง วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 61406301 จันทกานต์   ประคองใจ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 61406302 ปรางทิพย์   อินทรพาณิชย์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 61406801 ณัฐรัตน์   ฉัตรวิบูลกุล วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 61252918 ลภัสรดา   เกตุเอม การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์
22 61055306 ณัฐพล   โลราช การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาตร์
23 61058307 ธีรพล   ทองเจริญ การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาตร์
24 61058308 พัชญพงศ์   ทิพยเนตร การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาตร์
25 61058309 พันธ์ทิพย์   การุญ การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาตร์
26 60054215 ศิรินญา   สาระอินทร์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาตร์
27 61053202 วิบูลย์   ชื่นชม สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมศาตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจําปี 2563 (รอบ 2)
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ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ
1 60005207 พีระพล   จันทร์เทพ ทฤษฎีศิลป์ จิตรกรรมฯ
2 60114202 ถาวร   งามจันทร์ จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก โบราณคดี
3 60102201 ณัฐมน   คิดสําราญ โบราณคดี โบราณคดี
4 61107205 นิวัติ ด้วงสูงเนิน   ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี
5 60155911 คงทัต   ทองพูน ศิลปะการออกแบบ มัณฑนศิลป์
6 59604802 ธนพัฒน์   อินทวี การจัดการ วิทยาการจัดการ
7 61312902 วรรณิศา   กลิ่นจนัทร์ นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม วิทยาศาสตร์
8 58252918 ธงไชย   สินทรัพย์ทวีคูณ การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์
9 61058317 กิตติพัฒน์   ปราการรัตน์ การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์
10 60052801 สุวิทย์   เลิศวิมลศักดิ์ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์
11 60060202 วุฒิไกร   อุทัยสา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์
12 61054205 ณัฐอนันต์   กษมานนท์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์
13 61057803 ตามต่อ   เลิศไพศาล สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจําปี 2563 (รอบ 2)

ระหว่างวันเสาร์ท่ี 9 มกราคม - 24 เมษายน 2564  เวลา 13.00-16.00 น.

อบรมแบบออนไลน์  ห้องที่ 2
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