
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ                              
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams  

 หลักสูตร GRD-ENG 1 จ านวน 24 คน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
1 นางสาวอารยา บุญจับ 
2 นางสาวราชมณ รัตนเวคิน 
3 นางสาวยุภา หม่วยนอก 
4 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมปัต 
5 นางรัตติยากร มาลาธรรมรัตน์ 
6 นายศุภฤกษ์  โคตรทอง 
7 นางสาว นัฐมล คดสุวรรณ 
8 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรนาวุธ 
9 นางสาวกรองแก้ว แก้วค า 

10 นางสาวพัชรพร อินเอ่ียม 
11 นางสาวณสิกาญจน์ ด าริวัฒนเศรษฐ์ 
12 นางสาววิมล นิราพาธ 
13 นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์ 
14 นายเอกราช มีแก้ว 
15 นายฉันทิช มณฑา 
16 นางสาวปวีณา ปัญจวีณิน 
17 นางสาวพลินภรณ์ รุจินันวรีย์ 
18 นางสาวกรชุลี จันทะรัง 
19 นางสาวมนัสนันส์ ส าเร็จ 
20 นางสาวฉัฐวีณ์  ฉายสุวรรณ์ 
21 นายณพล เติมกิจธนสาร 
22 นายจรัญ มาลาศรี 
23 นาวสาวนารินทร์ สุวรรณบริบรูณ์ 
24 นางสาวถนิมนัน กล้วยไม้ 

 

/หลักสูตร GRD-ENG 2 (A)... 
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หลักสูตร GRD-ENG 2 (A) จ านวน 25 คน ดังนี ้

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
1 นายปฐมพงศ์ รัตนประสาท 
2 ว่าที่ ร.ต.คเณศ แฝงศรีค า 
3 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณวงษ์ 
4 นายกิติพงษ์ เรือนเพ็ชร 
5 นางสุมิตรา  ติระพงศ์ประเสริฐ 
6 นางสาวสุกัญญา แก่นงูเหลือม 
7 นางสาวสุภิศา  จิตต์สม 
8 นายวัชรินทร์   ค าสา 
9 นางสาวพนิตนันท์ แซ่ลิ้ม 

10 นางเสาวลักษณ์ เหล็กค้าน 
11 นางสาวปาริชาติ สุวรรณโณ 
12 นางสาวสุภัทธา เกตุวัตถา 
13 นางสาวณัฏฐ์พิชชาพร ทองเหี่ยง 
14 นางสาวอรศิริ สิงขรณ์ 
15 นางสาวจิราภรณ์ วงวาล 
16 นายปัญญพนต์ ทองดี 
17 นางสาวนัฐธิดา มุสิกชาติ 
18 นางสาวธารใจ กุมภาพันธ์ 
19 นางสาวรัตน์ใจ ซ้อนเพชร 
20 นางสาวอาภาภรณ์ ผาใต้ 
21 นางสาวศิริกุล ทางาม 
22 นายชยพล  ชลนิต ิ
23 นายทรงชัย บุญทวงศ์ 
24 นางสาวณัฎฐกันย์ อ๋องเอ้ือ 
25 นางสาวพีรพร หมื่นพรม 
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หลักสูตร GRD-ENG 2 (B) จ านวน 23 คน ดังนี ้

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
1 นางสาววิภารัตน์ ทับทิมจันทร์ 
2 นางสาวเสาวภา ดงหงษ์ 
3 นางสาววรารมย์ จิตอุทัย 
4 Mr. Hong Lay 
5 Mr. Nayelin Phorn 
6 นางสาวธีระสา อยู่โต 
7 นายอุกฤษฎ์ ชื่นศิริ 
8 นางสาวธนัฏฐสรณ์ เหมือนทองแท้ 
9 นางสาวแวววัน นฤมล 

10 นางสาวสโรชา ซิ้มเทียม 
11 นางสาวณัฏธิตา นันทกิจ 
12 นางสาวบุลาภรณ์ บุญด้วง 
13 นายยุทธวัตร ประโมจนีย์ 
14 นายศิวกรณ์ อาจรักษา 
15 นายเจษฎา มณีวงษ์ 
16 นางสาวไอลดา จันทร์แจ่มดารา 
17 นายณัฐิวุฒิ ไตรโอสถ 
18 นายเอกชัย ไกลถิ่น 
19 นายณรงค์ศักดิ์ ผาสุขเจริญไพบูลย์ 
20 นายปริญญา ยวงทอง 
21 นางสาวกรกช ฉวีวรรณชล 
22 นางสาววิภาวี แป้นทอง 
23 นางสาวนุธิดา ทวีชีพ 
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ตารางเรียนหลักสูตร GRD-ENG 1 และ GRD-ENG 2 รุ่นที่ 1  
วัน – เวลาเรียน สถานที ่ ผู้สอน 

วันที่ 3 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563  9.00 – 16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ 
Microsoft Teams 

อาจารย์ ดร. ศุภฤทัย อิฐงาม
และคณะ วันที่ 10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 9.00 – 16.00 น. 

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563  9.00 – 16.00 น. 


