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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ                              
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams  (ตารางอบรมตามแนบท้ายประกาศนี้) 

1. หลักสูตร GRD-ENG 1 จ านวน 14 คน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนิสิต คณะ/วิทยาลัย 
1 นายทนงศักดิ ์ ขวัญอ่อน 62920372 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
2 นางสาววิชชุตา พิมพ์สกุล 62920376 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
3 พระ วุฒิศักดิ์ ประกอบการ 62920203 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
4 นายสิทธิพงษ์ ประเสริฐชัยโชคดี 63920227 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
5 นายณัฐทอง เล็บนาค 62920320 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
6 นางสาวเนตรชนก วัฒนผลไพบูลย์ 63910016 คณะโลจิสติกส์ 
7 นางสาวพัชรี สุขแก้ว 63920441 คณะโลจิสติกส์ 
8 นางสาวสุนิสา จันทร์อ่อน 64920626 คณะศึกษาศาสตร์ 
9 นางสาวอารียา  อ ่าอินทร์ 64920627 คณะศึกษาศาสตร์ 

10 นางสาวพิชชาภา คงมี 63920143 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
11 นางสาวสาลินีย์ ธีรเนตร 63710015 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
12 นางสาวนพนันท์ ทวีวัฒน์ 63710003 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
13 นางสาวนภรรท แซ่เหงียน 62710048 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
14 นายจิรัฏฐ์ ยอดข่าใบ 62910187 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

2. หลักสูตร GRD-ENG 2 จ านวน 32 คน ดังนี ้

ที ่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนิสิต คณะ/วิทยาลัย 
1 นางสาวชนิตา สินธนะกุล 63920031 คณะการจัดการและการท่องเที ยว 
2 นางสาววิรินดา นันทวิสิทธิ ์ 63920185 คณะการจัดการและการท่องเที ยว 
3 นายสมเกียรติ แว่นมณี 62910163 คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
4 นางสาวณัชชา บุญอรุณรักษา 64910009 คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
5 นางสาวภัทรมน หุ่นล่าพูน 62910162 คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
6 นางสาวศิรินทิพย์ นิมิตรภูวดล 62920295 คณะพยาบาลศาสตร์ 
7 นางปิยะวดี พุฒไทย 63920114 คณะพยาบาลศาสตร์ 
8 นางสาวสาธิตา สืบทายาท 64910011 คณะพยาบาลศาสตร์ 

/2. หลักสูตร GRD-ENG ๒ (ต่อ)... 
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2. หลักสูตร GRD-ENG 2 จ านวน 32 คน ดังนี้ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนิสิต คณะ/วิทยาลัย 
9 นางสาวกิตติยาพร ยืนนาน 62920345 คณะพยาบาลศาสตร์ 

10 นางนลินรัตน์ อ ่าช้าง 62920335 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11 นายโอภาส จิตระยนต์ 62910222 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
12 นายพงศธร เกษมสุข 63920239 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
13 นายนครินทร์ บุญอินทร์ 63920217 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
14 นางสาวปภาวดี ไตรวิชญ์สุสกุล 63920226 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
15 นาย สุทัศน์ เจริญมงคลกิจ 62920139 คณะโลจิสติกส์ 
16 นางสาวพัชราวรรณ วรรณทวี 61910133 คณะวิทยาศาสตร์ 
17 นางสาวเจนจิรา สนณรงค์ 62910149 คณะวิทยาศาสตร์ 
18 นายศิริศักดิ ์จันบุดสี 62920067 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 นางสาวหัทยา หนูดาษ 62910115 คณะศึกษาศาสตร์ 
20 นายปัญญา บัวบาน 63920284 คณะศึกษาศาสตร์ 
21 นายอภินันท ์มะลิขาว 62910201 คณะศึกษาศาสตร์ 
22 นางสาวชนิตา บุญญานุพันธ์ 63920103 คณะศึกษาศาสตร์ 
23 นางสาวปภัสรา แสนกล้า 63920253 คณะศึกษาศาสตร์ 
24 นางสาวอนรรฆพร ช่อลัดดา 63920308 คณะศึกษาศาสตร์ 
25 นางสาวสุดารัตน์ เจือบุญ 63920307 คณะศึกษาศาสตร์ 
26 นางสาวสุรัญชนา ค่ารอด 62910045 คณะศึกษาศาสตร์ 
27 นางสาวพิชญาภัค สัจจะบันดาลใจ 62920120 คณะศึกษาศาสตร์ 
28 นายธีรพล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 63920141 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
29 นางสาวกนกวรรณ ละอองศรี 62920053 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
30 นายพลัฏฐ์ โชติอัครธนธัช 62710014 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
31 นางสาวสุดใจ จีนศาสตร์ 62710035 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
32 นางสาวพัทธียา พรหมสุภา 62710050 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

 

หมายเหตุ หลักสูตร GRD-ENG 2 จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

   

/ตารางอบรม GRD-ENG 1 และ GRD-ENG 2… 
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ตารางอบรมหลักสูตร GRD-ENG 1 และ GRD-ENG 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
วัน – เวลาเรียน สถานที ่ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 

วันที  28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 09.00 – 16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ 
Microsoft Teams 

คณาจารย์จากสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที  4 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565  09.00 – 16.00 น. 

วันที  11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09.00 – 12.00 น. 
วันที  12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09.00 – 12.00 น. * สอบ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

หากมีการเปลี ยนแปลง
อาจารย์จะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งในที อบรม 


