
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ หมายเหตุ
1 60604912 ญาณวิธ   นราแย้ม การจัดการ วิทยาการจัดการ

2 60604916 ศิรวิชญ์   สุประดิษฐ์ การจัดการ วิทยาการจัดการ

3 61265901 นันทภรณ์   ปราณีตพลกรัง หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์

4 60252912 สุธินันท์   พูลสมบัติ การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

5 61252801 ปลีลา   ศักด์ิสิริชัย การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

6 61252802 พาฝัน   นุหัง การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

7 61252901 จิรประวัติ   ศรีวัฒนทรัพย์ การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

8 61252904 บุญตา   สุขวดี การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

9 61252908 อนิวัตธ์ิ   กาญจน์วราธร การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

10 61252910 อารีลักษณ์   ปุ๊กน้อย การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

11 61252911 อาลิตา   กาญจน์วราธร การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

12 61252914 ดารณี   คุณอนันต์ การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

13 61252915 นารีรัคน์   พลแจ้ง การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

14 61252916 ปารณีย์   ขวัญกิจวงศ์ธร การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

15 61252919 ศิรดา   พรมเทพ การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์

16 61253901 ชลากร   เจริญผล หลักสูตรและการนิเทศ ศึกษาศาสตร์

17 61253902 ชิดชนก   ตะโกพร หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์

18 61253906 สุวิไล   จันทร์สนอง หลักสูตรและการนิเทศ ศึกษาศาสตร์

19 61253907 กฤตพล   วังภูสิต หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์

20 61253909 ประภาช   วิวรรธมงคล หลักสูตรและการนิเทศ ศึกษาศาสตร์

21 61253911 สุรสิทธ์ิ   กองษา หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์

22 61256801 กัญฐิกา   เกษานุช การประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์

23 61260802 เรณู   ไชยวุฒิ พัฒนศึกษา ศึกษาศาสตร์

24 61265902 นฤนาท   เอี่ยมฉํ่า หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์

25 58057806 ธนิก   หมื่นคําวัง สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์

26 59055303 กมลชนก ผลบุญ สืบ   การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

27 60054207 วุฒิศักด์ิ   มุสิกรัตน์ธํารง สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

28 60058310 หทัยวรรณ   เรืองยศ การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์

29 60058315 อลิสา   โตเทศ การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์

30 61054901 พรเทพ   อินพานิช สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

31 61054907 ณัฐชัย   นิ่มอนงค์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

32 61054908 เมธา   คล้ายแก้ว สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

33 61057801 วิษณุ   หอมนาน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์

34 61058306 ธนากร   รุ่งสว่าง การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจําปี 2563
ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

อบรมแบบออนไลน์  ห้องที่ 1 
 ------------------------
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ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ หมายเหตุ
1 61752203 Enold   Almerice Bioscience for Sustainable Agriculture Faculty Animal Sciences and Agricultural Technology

2 61001203 แทนกมล   เครือรัตน์ จิตรกรรม จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

3 60701313 คมกฤต   สุขศรีทองกุล ดนตรีแจ๊ส ดุริยางคศาสตร์

4 61903201 Noy   Phaly การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย

5 61904201 La   Sokheng อนุรักษ์ศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

6 61904304 ณัฐวร   บุญวิทยา อนุรักษ์ศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

7 61904307 บูรณ์พิภพ   ระเวงจิตร์ สาขาวิชาอนุรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย

8 60102203 สุกัญญา   เรือนแก้ว โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โบราณคดี

9 60107203 ฌิชญา   เด่นตระกูลวงศ์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี

10 60107205 ภาวินี   ทองสันติสุข ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี

11 60107207 อัชฌา   ระเวกโฉม ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี

12 59157305 อังควิภาษ์   ตระกูลวีระยุทธ์ ออกแบบเครื่องประดับ มัณฑนศิลป์

13 59157306 จิราภรณ์   ธัญญะประเสริฐ ออกแบบเครื่องประดับ มัณฑนศิลป์

14 60157301 จารุชา   กฤตยาเดโช ออกแบบเครื่องประดับ มัณฑนศิลป์

15 60158907 ดลพร   ศรีฟ้า การออกแบบ มัณฑนศิลป์

16 61158904 ปรารถนา   ศิริสานต์ การออกแบบ มัณฑนศิลป์

17 59302801 จันจิรา   จรามรบูรพงศ์ เคมีอินทรีย์ วิทยาศาสตร์

18 59303204 ร่มธรรม   ประดิษฐ์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

19 59309301 รัชพล   ทองศุภผล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์

20 60311301 ณัฐพล   เสวตบุตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

21 61305202 ดวงพร   ศิริวรรณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

22 61306202 จุไรรัตน์   โพธ์ิมั่น ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์

23 61311307 ชุติมา   สันธนพิพัฒน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

24 61311309 ทิพาพร   จันทอง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

25 61317201 จินตนา   จันทํา เคมี วิทยาศาสตร์

26 61317803 นิฤมล   ใจเหล็ก เคมี วิทยาศาสตร์

27 60401801 โสภิณ   ใจบางยาง เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 60404801 พงศกร   ยองเพชร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 60406203 อัมฤทธ์ิ   แป้นไทย วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30 60407204 ณัฏฐปํญญา   พิเชฐพิริยะ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 60407208 พนมพร   ยอดชล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

32 60407209 รัฐชพงษ์   ชมสารวิวัฒน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33 61401203 ศิริกันตพร   น่วมคุณทรัพย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

34 61401204 สิริรัตน์   สุขพันธ์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

35 61405306 ธัญพิมล   ขันทอง การจัดการงานวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจําปี 2563
ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

อบรมแบบออนไลน์  ห้องที่ 2
 ------------------------

2/3



ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ หมายเหตุ
1 61701301 คีตะนันท์   จันทนนท์ สังคีตวิจัยพัฒนา ดุริยางค์ศาสตร์

2 61107805 Sirang   LENG ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี

3 60157310 มณธิฌา   พลายบางมด ออกแบบเครื่องประดับ มัณฑนศิลป์

4 61157303 มนัสนันท์ วังเจริญไพศาล   ออกแบบเครื่องประดับ มัณฑนศิลป์

5 61601315 สนั่น   เจริญยิ่ง การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาการจัดการ

6 58316302 ตันติกร   สว่างศรี คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์

7 59303206 อธิปัตย์   อู่ศิลปกิจ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

8 61318802 เอกชัย   ศิริเลิศพรรณา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาศาสตร์

9 61312904 พุทธินันท์ คงสุวรรณ์   นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

10 60405312 กิตติพงษ์   ม้าลําพอง การจัดการงานวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 61403803 นันทวัชร์   ปัถวี เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 61403802 เสฏฐวุฒิ   ยอดนันทพัฒน์ เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 61402215 ปฏิพัทธ์ิ   กองร้อยอยู่ วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 59404801 ไกรวุฒิ   วิเศษคําใส วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 61407207 วชิราภรณ์   เอี่ยมกลิ่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 61260902 สิโรตม์   อนุจันทร์ พัฒนศึกษา ศึกษาศาสตร์

17 61264302 จินดาพร   ทองอ้ม วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์

18 60055306 อภินันท์   แบบขุนทด การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาตร์

19 60055309 กรวิณี เพ็ชร์เล็ก   การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

20 61055301 เผ่าพงศ์   มีเงิน การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

21 61055303 พีรกิต์ิ   จันทรานุสรณ์ การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

22 61055305 เลอเดช   ไทยวงค์ การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

23 60055302 สุกฤษฎิ์   ขาวโต การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

24 60055305 อนุพงศ์   จันละออ การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

25 61055309 อิสระ   พรหมฤทธิ์ การจัดการโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

26 60055308 มลฤดี   ต่ิงคง บริหารโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

27 60055303 สุทธินี   ชุมทอง บริหารโครงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์

28 61052206 ศิษฎา   แท่นนิล ประวัตศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปตัยกรรมศาสตร์

29 61052202 จิราพร   ไกรชะนะ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

30 59054207 Buntheng   Hoeung สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

31 61202802 ชญาตี   เงารังษี ภาษาไทย อักษรศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจําปี 2563
ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563  เวลา 13.00-16.00 น.

อบรมแบบออนไลน์  ห้องที่ 3
 ------------------------
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