ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 201
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
ดร. มณฑา ชัยหิรัญวัฒนา
TUE-09:00-11:00 19-1201

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100001
6003100002
6003300001
6003400026
6003400027
6003400028
6003400029
6003500001
6003500002
6003500004
6004300015
6004300016
6004300017
6004300018
6004300019
6004300020
6004300021
6004300022
6004300024
6004400009
6004400012
6004400013
6004400014
6004400015
6004500008
6004500010
6004600019
6004600020
6004640013
6004800033
6004800036
6005500014
6006400001
6006400002
6006400003
6006400008

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย ประภัสพงษ สุสันทัด
นาย วชิรวิทย หอมจันทร
นาย ปริญญา ไกลถิ่น
นาย มัธพงษ อองคํา
นางสาว สุธินันท นิลนิตย
นางสาว ทิพวรรณ สิงหมณี
นางสาว สิริกัญญา จุลบุษรา
นาย เอกณัฐ กิ่งแกว
นาย ภาณุพงศ สมจิต
นาย ปารเมศ นิยมทอง
นาย ณัฐชนน รัตนเวทิตา
นางสาว สุธิดา สาสอน
นางสาว ธณิตา สนตาล
นาย ภาสกร ฤทธิจีน
นางสาว ปาริชาติ ตูไธสง
นางสาว วราภรณ โมกขะรัตน
นางสาว อรทัย ไวยโมรา
นางสาว ศศธร เงาศรี
นาย จุฑาวุฒิ สุภารัตน
นางสาว วรดา ฝงสาคร
นางสาว พนิตลดา ทิสาลี
นางสาว สุวิภา นิลวัตถา
นางสาว ภาวรินทร จันทรเชื้อแถว
นางสาว สุวภัทร ปนเกตุ
นางสาว สุทธิดา แววบุตร
นางสาว พลอยกัลยา ทองหอม
นางสาว ปรินดา ประชาวณิชยกุล
นางสาว ภัทรานิษฐ พรอัครกุลรัตน
นาย นรินทร จงเจริญสุขไพศาล
นางสาว พรนภัส หมัดโซะ
นางสาว สุธิดา ทินวงษ
นาย นันทวัฒน ชางการ
นางสาว มณีวรรณ ทับนาโคก
นางสาว อภิญญา นวลกระจาง
นางสาว นริศรา มีทรัพย
นาย ขรรคชัย สีสด

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 202
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย ขนิษฐา สังขรัตน
TUE-09:00-11:00 19-1203/1

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100015
6003100016
6003200008
6003200009
6003200011
6003400005
6003400006
6003400007
6003400008
6003500005
6003500007
6003500008
6004300025
6004300027
6004300028
6004300029
6004300030
6004300031
6004300032
6004300035
6004300036
6004400017
6004400018
6004400021
6004400022
6004400023
6004500012
6004500013
6004500014
6004600021
6004600023
6004640012
6004900001
6004900002
6005500010
6005500011

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย ปณฑเรศวร ศรีนาค
นาย ชัชวาลย ใจสิงห
นาย พงศกร ทาธิมา
นาย บุญสง ศรีกสิกรณ
นาย จิรวัฒน ศรีภาพัฒน
นางสาว โชติมา ชวนชนก
นาย จิตรภณ เชื้อจิ๋ว
นางสาว สโรชา มั่งเมืองชาวนา
นาย ธนะชัย โพธิ์กลิ่น
นาย สุเทพ ผลอินหอม
นาย ธิติวุฒิ ชัยอํานาจ
นาย พัชรพล ฟูทํา
นาย ธนพล แตงเอี่ยม
นางสาว แกวจิตร อุฬารพนิชยผล
นางสาว นนทกร เกียรติกําจรสกุล
นางสาว อัญมณี จิตตมะกล่ํา
นางสาว ชรินรัตน กลึงกลมเกลียว
นางสาว อัญธิกา มารักษา
นางสาว ณัฐธริกานต วีระเตชะ
นางสาว พรทิพย พุทธวงศษา
นางสาว ลัลนธิดา สิริ
นาย วนิธิ ชัยศิริ
นางสาว จินดารัตน ศึกษา
นางสาว วริศา ตอมแกว
นางสาว หัทญา ศรีสวยหูด
นางสาว ศิรินทรา เครือทอง
นางสาว วิภาวรรณ วรารักษ
นางสาว วิภาวี วรารักษ
นางสาว รมณียา เนื่องภิรมย
นาย อมรฤทธิ์ อัศวภูมิ
นาย ภูษณ บัวเขียว
นางสาว กณัศนันท อัครเดชา
นาย ศุภสัณห จันทรดี
นางสาว เมลดา ธีรพุฒิกร
นาย กอบกานต กรอบเงิน
นาย นิติพล นุมมีศรี

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 203
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย วรภูมิ แสงแกว
TUE-09:00-11:00 19-1006/1

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100017
6003100018
6003400009
6003400010
6003400011
6003400012
6003900001
6003900005
6003900006
6004300037
6004300039
6004300040
6004300041
6004300042
6004300043
6004300044
6004300051
6004400024
6004400025
6004400026
6004400030
6004400031
6004400032
6004500015
6004500016
6004500017
6004600025
6004600026
6004640014
6004640016
6004700001
6004700002
6004900004
6004900005
6005500012
6005500013

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย ณัฐวัฒน โคตรนาม
นาย ศุภณัฐ กลอมแสง
นางสาว ณัฐพร มีฐานะ
นางสาว นัฐริกา แกวคูนอก
นางสาว ณิชนันทน คําแสน
นางสาว พิชญสินี เลิศไธสงค
นาย ชัยวัฒน บัวทุม
นางสาว วนัญญา พัวพันธุ
นาย ประวัณวิทย อมรสวาทศิลป
นาย วรภัทร บูรณารมย
นาย ชัยภัทร อภิธนัสถ
นาย พงศพัฒน ปติวิทูรวรรัตน
นาย ณัฐพล แสงเฟอง
นาย สิรวิชญ พลับศิริ
นางสาว วริศรา เลิศพงษสุข
นางสาว วิลาสินี แกวสา
นาย ธิติภัทร ปานพรหม
นางสาว ปรียารัศมิ์ ดํารงคฺหัต
นางสาว ภัทราภรณ ราชพลีสิงห
นางสาว พรชิตา ฮวดศรี
นางสาว วรันตภรณ วงศจรูญชัย
นางสาว หทัยภัทร เชื้อเนตร
นาย คุณานนต จีระวัฒนรักษ
นาย สรวิศ ศรีพิพัฒน
นางสาว รติรัตน พูลเพิ่ม
นางสาว ปณิดา ยุทธธนสาโรช
นางสาว ชื่นนภา เปรมจันทรวงษ
นาย ธนพงษ แสงอุทัย
นางสาว ภัทรียา อุทัยใหม
นาย ชนาธิป กาญจนาอภิบาล
นางสาว ชรินทรทิพย นักฟอน
นางสาว ชมพูนิกข สมหวัง
นาย นิตินัย สิทธิราษฎร
นางสาว ณัฐกาญจน อังศุถวิล
นาย ศุภลักษณ ปาตัด
นาย อนุกิต ซันนุ

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 204
ปริญญาตรี ภาคปกติ
37 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย อติเวทย ตั้งอมรสุขสันต
TUE-09:00-11:00 19-1206

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

6003100019
6003100020
6003400013
6003400014
6003400015
6003400016
6004000001
6004000002
6004000004
6004300053
6004300054
6004300055
6004300056
6004300058
6004300059
6004300060
6004300061
6004300062
6004400035
6004400036
6004400037
6004400038
6004400039
6004500019
6004500020
6004500021
6004600030
6004600031
6004700003
6004700004
6004900007
6004900008
6005300002
6005300003
6005300005
6005500007
6005500009

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย คมสันต โตอินทร
นาย อรรถพล สวางอารมณ
นางสาว ดารเนตร จตุนาม
นางสาว ธัญญาพร แดงสัมฤทธิ์
นางสาว ปยุดา บัวงาม
นาย จตุพล ผลธุระ
นางสาว สรรหทัย สามพุดซา
นาย พรพิพัฒน ละออจิตร
นาย ชัยวัฒน คุรุพรสิริ
นางสาว สุกฤตา กาฬษร
นาย ภูดิศ สมจิตร
นาย ณัฐพงศ บุญฤทธิ์
นาย จิรพันธ หมั่นการนา
นาย มงคล หวังสัจจะโชค
นาย กิตติ บัวเงิน
นางสาว ธนภรณ พลเยี่ยม
นางสาว บุญยวีร เยี่ยมพิเศษกุล
นางสาว ชลิดา นิลพัทธ
นางสาว ปนัดดา ศรีสุข
นางสาว เกศราภรณ ละเล
นางสาว พรลภัส คุมสุข
นางสาว ธัญญรัตน พงษพานิช
นาย ภูเมธ มกราพันธุ
นางสาว บุษยากร จันทรเกิด
นางสาว พรชิตา เพื่อนคา
นางสาว นิธิพร สารกุล
นาย กฤษฎาเมษ ไตรยะสุทธิ์
นางสาว สวรินทร สาธร
นางสาว วนิดา บุญยง
นางสาว ธิติยา สุทัศน
นาย ธาดา ฆนสุวรรณ
นางสาว พัชรสรัลพร ผลทิพย
นางสาว จิราภรณ ชูวงษ
นางสาว กนกวรรณ สียา
นางสาว เพ็ญนภา บุญเรือง
นาย รัฐธรรมนูญ หินเมืองเกา
นาย ดิศวรณัชต ชุติพัฒนวรางกูร

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 205
ปริญญาตรี ภาคปกติ
37 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย กนกพจน คาขาย
TUE-09:00-11:00 2-507

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

6003100021
6003100022
6003400017
6003400018
6003400019
6003400020
6004100001
6004100003
6004100004
6004300063
6004300064
6004300065
6004300066
6004300067
6004300068
6004300070
6004300072
6004300073
6004400040
6004400041
6004400042
6004400043
6004400046
6004500022
6004500023
6004500024
6004600032
6004600033
6004700008
6004700009
6004700011
6004900011
6004900012
6005300007
6005300008
6005300009
6005500015

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย ชาติชาย เข็มสม
นาย บุญฤทธิ์ สิทธิปกรณ
นางสาว วราพร แพนสมบัติ
นางสาว เนตรนภา แกวหาญ
นางสาว ฐิติมา ไชยเสน
นางสาว ฐิติยา ธงชัย
นาย อนุรุต บุญวิลัย
นาย ศักดิ์มงคล กองทอง
นางสาว บุษบากร ปลั่งกลาง
นาย พีรพล เกษมอมรกุล
นางสาว ธัญณิชา หลงผาสุข
นางสาว พลอยไพลิน โสดาภักดิ์
นางสาว สุภัทรธิดา คงเทศ
นางสาว ชนันญา สวางกาญจน
นางสาว กรกช มหัคพิเชียร
นางสาว อริสา อิทธิสกุลเดช
นาย ดนุสรณ นิยม
นางสาว ณัฐพร ตันติมุกดาวงศ
นาย ปรัชญา ไทยวงษ
นางสาว จิรัฎฐวดี ศรีคํามวม
นางสาว รมยรวินท ศรีคํามวม
นางสาว สุธีรา ชีวะวัฒนากร
นางสาว อนรรฆพร ทรัพยงาม
นางสาว จริยา วงษสิทธิชัย
นางสาว ทิภาภรณ สาดี
นางสาว ปาริชาติ พิทยาภรณ
นาย ชาคริต เอี่ยมจรัส
นาย จรกฤต ตันสงวน
นางสาว ธีรยา นาคเขียว
นางสาว มัทวัน ศรีอินทรคํา
นางสาว สุภัทชา พรหมเสนา
นาย วุฒิภัทร แจวแจม
นาย อภิชาติ พิมพเกาะ
นางสาว นาถธิดา นามวงศ
นาย ธีรรัฐ สิทธิเลิศธนนท
นาย พศิน หนูทอง
นาย ชาคริต ศรีภาเพ็ชร

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 206
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย ธนัชพันธ สุขประเสริฐ
TUE-09:00-11:00 2-502

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100023
6003100024
6003400022
6003400023
6003400024
6003400025
6004100005
6004100006
6004300074
6004300075
6004300076
6004300077
6004300078
6004300079
6004300080
6004300081
6004300082
6004400047
6004400049
6004400050
6004400051
6004400052
6004500025
6004500026
6004500027
6004600034
6004600038
6004800002
6004800004
6004800005
6004900013
6004900015
6005400001
6005400002
6005500017
6005500018

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย อัษฎาวุธ พันธุใจธรรม
นาย อัษฏาวุฒิ กัณหาชาติ
นางสาว วรรณรัตน ยะอิตะ
นางสาว พิชญานุช จันยา
นางสาว สิริวรรณ แกววงษา
นางสาว ไพลิน พุกนิ่ม
นาย กนกพล ศรีใส
นาย วนราช สุธรรมนิธิ
นางสาว รัชนีกร สารกิจ
นาย สกุลวัจน ตันเสรีสกุล
นางสาว ธนพิชา แกวพวง
นางสาว ลาวัลย มาใหญ
นาย ฉัตรชัย ริยะบุตร
นางสาว ปณิดา ตุลยะนันท
นางสาว ชยาพร มีประโคน
นางสาว มรกต เอมใจ
นาย อนาวิล วัฒนสืบแถว
นางสาว ภูริชญาฐ โชคธนนราทิพย
นางสาว ดาราลักษณ เหลาสุนา
นางสาว ภัทรภร นกแกว
นางสาว ปรารถนา พิพัฒนวัฒนารมย
นางสาว พลอยนภัส พรศักดิ์นภา
นางสาว ศรินรัตน พิทักษวสุพล
นางสาว กัญญรัตน สนเมือง
นางสาว บุณยวีร หอมเลิศ
นางสาว จุฑาพร อินทะโสตถิ
นางสาว ณิชพักตร อุษาวิโรจน
นาย พรชัย สุขสมบูรณ
นาย เศรษฐพงศ ปานพิมพ
นาย บดินทร เขงเจริญ
นาย ฐิติพงษ ผลากุล
นาย ณัฎฐ บุญใจใหญ
นาย ปณณทัต บุญสรรค
นางสาว อมรศิริ สถานทรัพย
นาย ทศพล บัวหลั่น
นาย วชิรวิทย บัวไชยมิ่ง

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 207
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย กมลวรรณ ปญญสุทธิ์
TUE-09:00-11:00 2-505

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100025
6003100026
6003400001
6003400002
6003400003
6003400004
6004100007
6004100009
6004300083
6004300084
6004300085
6004300086
6004300087
6004300088
6004300089
6004300090
6004300091
6004400053
6004400054
6004400056
6004400057
6004400058
6004500028
6004500029
6004500030
6004600039
6004600040
6004800006
6004800007
6004800008
6004900018
6004900019
6004900021
6005400003
6005400004
6005400005

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย ธีระวัฒน แสนสุด
นาย ธนเกียรติ เรืองสง
นางสาว บุปผา มุเนียงรัมย
นาย ธนพร แพงทรัพย
นางสาว พิมนภา เปนะนาม
นางสาว อัจฉราภรณ หนอคํา
นาย ธนภัทร ประเสริฐวุฒิ
นางสาว พรสิตา วงคสวาง
นางสาว จันทรนพร ตั้งรัตนผองอําไพ
นางสาว สุทัตตา จิตรฉายา
นาย นที สินธุสนธิ์
นาย เอนก สิงหเจริญชัย
นาย ธิติวุฒิ วานมวง
นาย ภาสกร ลอยลาด
นาย อภิชัจ เมตตานนท
นาย นอต มะปญญา
นาย ธนา บุนนาค
นาย วันชัย สายสุด
นางสาว ณัฐวดี ดวงกลา
นาย ณัฐพันธุ รุงมานะเศรษฐ
นางสาว ดลชา แกนนาคํา
นางสาว พาตาวัน นภาวรรณ
นาย รัชพล กุลสะโมรินทร
นางสาว ภิชาณีย ศรีชุมจันทร
นางสาว เกษณี ขําพัฒนดี
นางสาว อริยวลัย เธียรเจริญ
นางสาว วัชรินทร ยอมเจริญ
นางสาว กชพร สุขมอญ
นาย ชวณัฎฐ สกลอัคคภาคย
นาย อนนต ไชยกุล
นาย พนธกร วรพิทักษ
นาย สถาพร สายปญญา
นางสาว สุธิดา การะเกษ
นาย วิสุทธิ์ เอมประณีตร
นาย วรสรณ แกวอุดม
นาย มณฑล อุนกาศ

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 208
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย วันทนา ชัยเวช
WED-09:00-11:00 19-1204/1

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100027
6003100028
6003400030
6003400031
6003400032
6003400033
6004200002
6004200004
6004200005
6004300092
6004300093
6004300094
6004300098
6004300101
6004300102
6004300103
6004300106
6004300108
6004400059
6004400060
6004400062
6004400063
6004400064
6004500031
6004500032
6004600041
6004600043
6004800009
6004800010
6004800012
6005000001
6005000003
6005000004
6005400006
6005400008
6005400009

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย แสงสุรีย ทองมั่ง
นาย ธีรภัทร ดานรุงโรจน
นางสาว นฤมล ผองใส
นางสาว นิรชา พิสิษฐมงคล
นางสาว ศศิธร โปะประนม
นางสาว ณัฐมล ทนุนาจารย
นางสาว อาภากร ออนนําอางค
นาย เนติธร บัวรอด
นาย ภาสกร สีดา
นางสาว จิราวรรณ เนื้อสะอาด
นาย ทวีวัฒน บางเขน
นาย สิทธิศักดิ์ สุมนนอก
นางสาว ธนัญญา กิ่งชา
นาย สมชาย คลายอิ่ม
นาย ปยะบุตร มากแสง
นาย คมกริช รัตนรวีวงศ
นาย นราวินท ธนเมธี
นางสาว กุลการ แซฉั่ว
นาย ณัฐพงศ เอี่ยมประมูล
นาย รวีโรจน รัตนตระกูลชัย
นาย ไรวินท นนทะสุต
นางสาว นุสบา ชนะพันธ
นาย พีรณัฐ ศรีแสง
นางสาว กวิตา อิงคะเตชะ
นางสาว ชลดา ทิมพิทักษ
นาย ทรงวุฒิ จันทรพาน
นาย สุรเชษฐ โพธิ์แสง
นาย คุณากร กลาอาษา
นาย ชานุภักดิ์ สุวรรณภักดี
นางสาว นภสร ใจทับทิม
นาย จักรวรรดิ นิ่มสุวรรณ
นาย ชวัลวิทย นอยอุทัย
นางสาว อินทิรา ล่ําสัน
นาย ณัฐพงษ พันธุ
นาย นาวิน เมืองยม
นาย วรวิช พันธพืช

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 209
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย ญาณิศา เตวชิระ
WED-09:00-11:00 2-507

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100009
6003100010
6003400034
6003400035
6003400036
6003400037
6004200006
6004200007
6004200008
6004300109
6004300110
6004300112
6004300113
6004300115
6004300116
6004300117
6004300118
6004300120
6004400065
6004400066
6004400067
6004400069
6004400070
6004500033
6004500034
6004600045
6004600046
6004800013
6004800014
6004800015
6005100003
6005100004
6005400010
6005400011
6005500016
6005500019

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย บุญสม ใจสิงห
นาย อภิศักดิ์ กองแกวรัศมี
นางสาว โสภิตนภา เปาศิริ
นางสาว ปริญญาภรณ ไชยโย
นางสาว นันทิยา ไชยศิลป
นางสาว อุบลวรรณ เรียบรอย
นาย กิตติธัช สาสนะ
นาย เขมินทร กะติยะกุล
นาย สุวิทย วิชาออน
นางสาว พัชชา พรหมสบุตร
นาย พศวีร เวชยันตศฤงคาร
นางสาว ชลธิชา แซเตีย
นางสาว ณัฐณิชา ชัยมณี
นางสาว สุรางคนา อยูยืน
นาย สุรทิน อิ่มอารมณกุล
นางสาว ราตรี สุทธิประภา
นาย รณชัย วงศสุริยะรัศมี
นางสาว บุษกร มหาอุป
นางสาว พิมพสุดา เพชรเทวี
นางสาว กัญญารัตน เทวะประกาย
นาย สุทธิพงษ แซเฮง
นางสาว รุงไพลิน ขามคม
นาย ณัฐพงศ จึงชัยชนะ
นางสาว กรรณิการ พันธุทุม
นางสาว วรภา องคประเสริฐ
นาย วิชชา สิริวัฒนเศรษฐ
นางสาว ชลลดา แกวสีเขียว
นาย รวิภัทร ฉัตรภวกุลนนท
นาย สุรเชษฐ มลิวัลย
นางสาว สิริวรรณ เสาสมภพ
นางสาว กชกร รอดหลัก
นาย ณัฐวุฒิ เอกกานตรง
นาย เกียรติคุณ สุเมธยุทธ
นางสาว ธัญสินี อิสสะอาด
นาย เจตตริน สุเทวา
นาย เนติ ธรรมนิภา

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 210
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
ดร. มณฑา ชัยหิรัญวัฒนา
FRI-09:00-11:00 19-1201

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100011
6003100012
6003400038
6003400039
6003400040
6003400041
6004200009
6004200010
6004200011
6004300121
6004300122
6004300123
6004300124
6004300125
6004300126
6004300127
6004300129
6004300130
6004400072
6004400074
6004400075
6004400076
6004400077
6004500035
6004500036
6004600048
6004640001
6004800016
6004800017
6004800020
6005100005
6005100007
6005200002
6005200003
6005400012
6005400013

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย สหรัฐ เหมือนทาไม
นาย ชินวัฒน โนรี
นางสาว พิมพวิภา ไชยริบูรณ
นางสาว เพชรรัตน ตันมี
นางสาว จิราพร สรางการนอก
นางสาว ศุภรดา ดาราเย็น
นาย พิชิต ยิ่งเรงเริง
นาย ธนัตถ นิลมณี
นาย อิทธิเดช แทนทิพย
นางสาว พัทธมน พันธุศรี
นางสาว ชนมนิภา เซียสกุล
นางสาว กมลรักษ ศิริพลชัย
นางสาว อารียา นครลํา
นางสาว ปฏิมากรณ สดฉุน
นาย วรัชญ เตียไมไทย
นางสาว สิริลักษณ สายบุญเลิศ
นาย ทิวทัศน อิสรานุคุณ
นาย ภูมินทร รมญาติ
นาย พชร เอื้อชลิตานุกูล
นางสาว เพชรรัตน แตกปญญา
นาย สิทธิพงษ คงทอง
นางสาว ฐิตินันท ตะโคดม
นางสาว ณัฐวิภา ออนสา
นางสาว ศิรประภา วงศสาม
นาย นิติรัฐ อางสวัสดิ์
นาย ธัมมพล พิทักษศักดิ์เสรี
นาย ธนมงคล รอดอยู
นาย พงศธร พวงมณี
นาย ภูผา เซียะรัมย
นางสาว อโนทัย เลาะไธสง
นาย กษิดิ์เดช มวงศิริ
นาย ปฐมพร ดําดา
นางสาว ศุภสุตา เนื้อสุวรรณ
นาย คุณานนต กมลลดาโกมล
นาย ชัยพจน รจนา
นางสาว มิรญา เจริญทัศน

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 211
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย ขนิษฐา สังขรัตน
FRI-09:00-11:00 19-1204

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100014
6003100029
6003400042
6003400043
6003400044
6003400045
6004200012
6004200013
6004200014
6004300131
6004300132
6004300133
6004300134
6004300136
6004300137
6004300139
6004300142
6004300144
6004400078
6004400080
6004400081
6004400082
6004400084
6004500039
6004500040
6004640004
6004640005
6004800021
6004800022
6004800023
6005200008
6005200009
6005400015
6005400016
6006400005
6006400006

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย วิทยา สุขเกตุ
นาย ศิริชัย ปราบโจร
นางสาว สุนิสา ละมูล
นางสาว อยุวธิดา กันโท
นางสาว อาวิษฎา วังสาร
นางสาว สุวนันท คําสาสินธุ
นาย กฤษณะ หนุนหนุนรบ
นาย ภูริญ เงาเพ็ชร
นาย ธนากร ตั้งซุน
นางสาว กัญญาณัฐ เจกจั่น
นาย วุฒิไกร ใบบัว
นางสาว สุนันดา อูเวียงคอย
นางสาว พัณณิตา แกวรังษี
นาย วชิรวิทย นุชนา
นางสาว เจนจิรา จําเริญวัฒนา
นาย อนุวัฒน โพธิ์ศรี
นางสาว ยิ่งลักษณ อดิสุวะรัตน
นางสาว จิรัชฌา ผดุงฤกษ
นางสาว ศรีรัตน บุญสําเร็จ
นาย ศุภวิชญ นุชเจริญ
นางสาว ลักษมี อุนสนธิ์
นางสาว ศิริลักษณ กนกนาคศรีสกุล
นางสาว สาวิตรี สวยขุนทด
นางสาว ณัฐิดา สินอาภา
นางสาว ดาวสุรียวรรณ อวมออง
นางสาว ธนัชชา เตชะปญญาชัย
นาย รังสิมันต วิจักษณเสรีวงศ
นาย ณัฐธัญ ธีระนภากร
นางสาว พรทิพย ออนประไพ
นางสาว ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล
นาย บอบบี้ เอลลีส
นาย เขมรินทร ขุนขัน
นางสาว บุศรา เทียนปฐม
นางสาว นันทพร พาณิชภักดี
นาย อรรคนิติ กิจขันธ
นาย นิพัทธ พิพัฒนคุณธรรม

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 212
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย วรภูมิ แสงแกว
FRI-09:00-11:00 19-1204/1

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100004
6003100030
6003200002
6003200005
6003400046
6003400047
6003400048
6004200015
6004200016
6004200017
6004300052
6004300145
6004300146
6004300148
6004300150
6004300151
6004300152
6004300153
6004300155
6004300157
6004400087
6004400090
6004400091
6004400092
6004400094
6004500011
6004500041
6004600004
6004600005
6004640006
6004640007
6004800024
6004800025
6004800026
6005200013
6005200014

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย ศุภณัฐ สุทธิจุล
นาย นวพล บุญนิมิ
นาย อภิเดช เกตุหิรัญ
นาย กิตติ ชุติวิทูรชัย
นางสาว ธิติมา สารศรี
นางสาว ศิวพร เซิงสมหวัง
นางสาว ณัชปภา ชาญเบญจพิภู
นาย ธวัชชัย เปานงคราญ
นาย สมรรถชัย เขียวดารา
นาย อิทธิพล พุทธหอม
นางสาว วรรณี หวังแหมะงอ
นางสาว ดุจเพชร รักษทอง
นางสาว อรวรรณ ลักษณวงศ
นาย กษิดิ์เดช อังกระโทก
นางสาว พรพรรณ เมืองจันทร
นาย วัชรินทร นอยนาม
นาย โรบิล อัสซัน
นาย พงศธร ยุบไธสง
นางสาว ปณฑารีย พูลนิล
นาย พรลภัส นาคโชติ
นางสาว สิริยากร วงษขวัญ
นางสาว พิมพปรียา เลากลาง
นางสาว น้ําทิพย เสริมแสนยาวณิช
นางสาว อลิชา กุญชโร
นางสาว กาญจนา พุฒซอน
นาย รวิภาส ผุดผองแผว
นางสาว สุจิตรา หล่ําพรอย
นางสาว อภิรดี ศรีพัชรพันธ
นาย พัลลภ พานทอง
นาย ธเนศ ธรรมธรสุคนธ
นาย ภูริพงศ จรมาศ
นาย ทรงพล ประภัทรานนท
นาย ชัยยะ ประทุมทอง
นาย จิรวัฒน สุธีจารุพิทยา
นาย ศตวรรษ ขวัญแกว
นาย ธีรภัทร เจริญรักษ

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 213
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย อติเวทย ตั้งอมรสุขสันต
FRI-13:30-15:30 19-1201

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100005
6003100006
6003200003
6003200004
6003400049
6003400050
6004200018
6004200019
6004200020
6004300160
6004300161
6004300162
6004300163
6004300164
6004300165
6004300167
6004300168
6004300171
6004300172
6004300173
6004400099
6004400100
6004500002
6004500003
6004600006
6004600008
6004640008
6004640009
6004800027
6004800028
6004800029
6005200015
6005200016
6005500002
6005500003
6005500004

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย เกริกพล ลี้โภคภิญโญ
นาย พีระพัฒน ปดภัย
นาย พศวีร พงษสิน
นาย จิรายุทธ เนตรระชาต
นาย ณัฐวุฒิ ปกกาเวสา
นางสาว ณัฐนิชา สังขนิธิ
นาย สัมปชัญญะ ไชยชนะ
นางสาว พัชรี แกวสุวรรณ
นาย อภิวัฒน เลากุลศานต
นาย สิขเรศ คําหวาน
นางสาว ปฏินญา กองคําพันธ
นางสาว อริสา อรัญพันธ
นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอ็นยอด
นางสาว นิภาพร ดวงแกว
นาย ชนะสิทธิ์ ชูทรัพย
นางสาว ลัลนา วศินอัตตะคุณ
นางสาว พรพรรณ บุศยรัตน
นางสาว โชติกา แกวเขียว
นางสาว สุกัญญา ไชสุด
นาย เกรียงศักดิ์ ศรีสนธิ์
นางสาว ชลธิชา กอบสันเทียะ
นาย ณัฐสรรค อัศโนมันต
นางสาว ศุภิสรา ชุติมากรกุล
นาย ภควัต อนุตธโต
นางสาว หทัยกาญ วัฒนา
นางสาว อริสรา บุญชัย
นาย สุวัฒน เกตุมอญ
นาย วราวุธ เกิดชูชื่น
นาย ณัฐวุฒิ อินตะคํา
นาย พชระ กันทา
นาย อนุพล เที่ยงแท
นาย ธีรพัฒน กายทอง
นางสาว พีรญา ซายออน
นาย สุริยันต สาระคํา
นาย นครินทร รักรุงเรือง
นาย สรวิชญ สมจิตร

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 214
ปริญญาตรี ภาคปกติ
36 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย กนกพจน คาขาย
FRI-09:00-11:00 19-1204/1

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6003100007
6003100008
6003200006
6003200007
6003400051
6003400052
6003400053
6004300001
6004300002
6004300003
6004300004
6004300006
6004300007
6004300009
6004300010
6004300014
6004400001
6004400003
6004400004
6004400005
6004400008
6004500004
6004500005
6004500006
6004600010
6004600012
6004640010
6004640011
6004800030
6004800031
6004800032
6005200019
6005200020
6005200021
6005500005
6005500006

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย ณัฐกรณ ปนกิจดี
นาย ณัฐพงษ ผาสุขบริบูรณ
นาย สราวุธ พุทธิมิตร
นางสาว เพ็ญพร พรมโนภาส
นางสาว พัชราพร ไชยขันธ
นางสาว จุฑารัตน อสุนี ณ อยุธยา
นางสาว เสาวภาคย สุดใจ
นางสาว ชุติมา รักษาบุญ
นางสาว ออม ทวีพัฒนพฤติ
นางสาว สุวิดา พักตรศรี
นางสาว เกวริน เสียงเพราะ
นางสาว อรทัย แซเอี้ยว
นางสาว รุงทิพย ภาคบัว
นางสาว ปทมา ภูอบอุน
นางสาว สุริภิตตา รัตนพลแสน
นางสาว ศิริพร นาเหนือ
นางสาว สุภานัน ทองอรุณแสง
นางสาว สุวนันท หนูทอง
นางสาว อรอนงค พงษไทย
นาย ปญญา แซเฮง
นางสาว อรฎา แสงศรีจันทร
นางสาว ไพรสุดา เขียวคํารพ
นางสาว สายชล วิชาฮาด
นางสาว ฉัตรฑริกา ชางเกวียน
นางสาว กติยา ลักษวิลัย
นางสาว ธัญจิรา คงอิ่ม
นาย ศุขเศรษฐ เจริญธนะจินดา
นางสาว ประภาพร อินออน
นาย พิชญ จิตรใจตรง
นาย สาธิษฐ อรุณสุรพลเมธี
นาย ปุณณัตถกฤต พงศวัทวิสนนท
นาย ปรัชญมิญ ไผแกว
นาย วรัษญชะยุตม วุฒิยางกูร
นาย อัศวศักดิ์ จันตรีวา
นาย กลวัชร ปนกุมภีร
นาย โยธากร จึงประเสริฐศรี

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 215
ปริญญาตรี ภาคปกติ
35 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย ธนัชพันธ สุขประเสริฐ
FRI-09:00-11:00 19-1004

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6003100013
6003100031
6003100032
6003900002
6003900004
6004300011
6004300013
6004300026
6004300033
6004300034
6004300038
6004300045
6004300047
6004400007
6004400011
6004400016
6004400020
6004400027
6004400028
6004400089
6004600003
6004600007
6004600011
6004600013
6004700005
6004700006
6004800003
6004800011
6004800040
6005200001
6005200004
6005300001
6006400004
6006400007
6006400009

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย มนัสพงษ พลศรี
นาย ศุภชัย สมบูรณษา
นาย สันติภาพ อนุเคน
นาย พันธกิจ สุทธิเสริม
นาย นรินทโชติ ธีรพงษบัณฑิต
นางสาว ภคพร บุญเปลี่ยน
นาย ภานุมาศ แกวศรีงาม
นาย ปริวัฒน ทองวุฒิศักดิ์
นางสาว มณฑณัฐฎ ธนพรวงษสวาง
นาย ศุภโชค สีสําอางค
นางสาว พรรณษา ศรีทน
นางสาว สมฤทัย ยืนยิ่ง
นางสาว นิธิกานต ฉ่ํามาก
นาย นธี เกตุเกษร
นาย ธีรพัฒน รัตนโชติกิจกุล
นาย วรรณพงศ สายวรรณะ
นางสาว อรญา ชื่นวิเศษ
นาย ณัฐวัตร ปะกาหลา
นางสาว ดุสิตา รอดเจริญ
นางสาว ชิดชนก ปวพจน
นางสาว ปยะภรณ สายเนตร
นาย ธนพล เย็นสุข
นาย นําชัย นามรุงเรือง
นางสาว อัจฉรา พลคํามาก
นาง เกสนรี มนูญศิลป
นาย ศรายุทธ ยะนิล
นาย ภัทรพล คิ้วอําไพ
นางสาว สุชาดา แยมชื่น
นาย ภานุมาศ อุนาริเน
นางสาว ปณิดา ตีประโคน
นางสาว ธัญญา วอลเตอร
นาย หยางหง โอ
นางสาว ปรารถนา ใจกลา
นาย กรกฤต พรหมประสิทธิ์
นาย ยุทธศาสตร อาจหาญ

REG:R20-12-28 ( รายชื่อลงทะเบียน )

24/06/60 14:57 หนา 1

ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 216
ปริญญาตรี ภาคปกติ
35 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย กมลวรรณ ปญญสุทธิ์
FRI-09:00-11:00 19-1006/1

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6003200001
6003200010
6004100008
6004300048
6004300049
6004300050
6004300057
6004300069
6004300071
6004300095
6004300096
6004300097
6004300104
6004300107
6004400029
6004400033
6004400034
6004400045
6004400061
6004600002
6004600014
6004600015
6004600016
6004600017
6004600018
6004600042
6004600044
6004700007
6004700010
6004900009
6004900014
6005200005
6005200006
6005500008
6005500020

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย กฤตพงศ วรลักษณภักดี
นาย ชยุต งามกําเหนิด
นาย ชวัลวิทย ตั้งเตรียมใจ
นางสาว ณัฐกาล ฉิมสวัสดิ์
นางสาว พรกนก กองแกว
นางสาว พรประภา แจมเหมือน
นางสาว ชนภัทร ฤกษใหม
นางสาว สุมาลัย โพธิ์เทศ
นางสาว กสิณา จันทรสด
นางสาว กรกนก สัมฤทธิ์สินสยาม
นางสาว สุดารัตน ศรีแจมเจริญ
นาย วรวัสก นิลรักษา
นางสาว ปุณณภา ตรีสินทรัพย
นาย นาวี สายเชื้อสกุลวงศ
นาย ภูวเดช ภักดีอุทธรณ
นางสาว กังสดาล มีประสพ
นางสาว รุงฉาย หนูหอ
นางสาว ปวีณา ลือชาเล็งเลิศ
นางสาว สุทธิกานต อินทรโยธิน
นางสาว สุธิดา โสดามุข
นางสาว ปทิตตา ศรีสุริยะปพน
นาย ธนพล ตั้งวิษณุสรรค
นาย ธนกร ราชวงศ
นาย ดนุพล นราเลิศสุขุมพงศ
นาย ภรศิษฐ กนิษฐสุต
นาย พชรพรรษ ประจวบลาภ
นางสาว ประภาวรรณ วุฒิปรีชา
นาย นที กิตติวิทยารมณ
นางสาว กานตมณี พรมจันทร
นางสาว กนกวรรณ พงษพรต
นาย ธนิสร เอื้อสุชน
นางสาว ขวัญจิรา จันทรหอม
นาย เสฎฐวุฒิ เรืองมั่นคง
นาย คุณนิธิ ภัทราคุณากร
นาย เบน บรอคเคน
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ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 217
ปริญญาตรี ภาคปกติ
34 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย วันทนา ชัยเวช
FRI-09:00-11:00 19-1206

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

6003300002
6003300003
6003400021
6004200001
6004300099
6004300105
6004300111
6004300114
6004300119
6004300128
6004300135
6004300138
6004300140
6004400071
6004400073
6004400079
6004400085
6004400086
6004400088
6004500007
6004500009
6004600022
6004600024
6004600027
6004600028
6004600029
6004700012
6004700013
6004900016
6004900020
6005200007
6005200010
6005300006
6005700003

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย พันธกิจ ศรีวิรัตน
นาย จิรกิตติ์ ทะวาย
นางสาว จุฑารัตน สวางวงค
นาย ศิวรักษ อาจสามล
นางสาว วรรณฤดี วิเศษสิงห
นางสาว ชลนารถ อ่ําทิม
นางสาว ญาณิศา รอดศรี
นาย กันตชัย โฉมฉาย
นางสาว พิชยา เรืองวิทยานุเคราะห
นาย สาธิต เกา
นางสาว จันทรเพ็ญ แตงทอง
นางสาว ไอรดา ตาทอง
นางสาว ปุณณดา ครสิงห
นาย นภัส จันทรคณาโชค
นางสาว เกวลิน ใบสมุทร
นางสาว จันจิรา สมศรี
นางสาว กุลธีรา ทนุเดชฉันทยา
นางสาว สรินยา ศรีเดช
นางสาว วรรณภา เกตุนอก
นางสาว รุงเพชร พลอยประพัฒน
นางสาว สุฑิตา รัตนอุบล
นาย ณัฐพงษ ฉิมสุข
นาย ชนินทร โตรื่น
นางสาว รินรดา จรชัย
นาย ณัฐสิทธิ์ สุทธิวงศ
นาย มงคล ทับโชติ
นางสาว กนกวรรณ ภูมาสี
นางสาว ทิพมณี ดิษฐสุนนท
นาย พงศพริน อชิรธนาวัธน
นางสาว ณิชาดา สอนศรี
นาย ศิริโรจน อนันตโชติกะกุล
นางสาว อารียา กําเหนิดศิริ
นาย คมกฤช ตรงดี
นาย ภาณุ ละอองดี
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ใบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

- มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษา : 1 / 2560
หนวย 0 (2-0-0)
กลุมที่ 218
ปริญญาตรี ภาคปกติ
35 คน
จํานวน

ระบบลงทะเบียน
114-100 - 1
รายวิชา
ผูสอน
วันเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้น
Foundation English
อาจารย ญาณิศา เตวชิระ
FRI-09:00-11:00 2-507

ที่

เลขประจําตัว ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6003500003
6003500006
6004300141
6004300149
6004300156
6004300158
6004300159
6004300166
6004300169
6004300170
6004300174
6004300179
6004400093
6004400095
6004400097
6004400101
6004400105
6004400109
6004500037
6004500038
6004600035
6004600036
6004600037
6004700014
6004700015
6005100001
6005100006
6005200011
6005200012
6005200017
6005200018
6005300004
6005700004
6005700005
6005700007

วันเวลาสอบ
หมายเหตุ

นาย ธงพล ทราวุธ
นาย สุพัฒน ปูนสันเทียะ
นาย ชานนท ทองถนอม
นาย วรเทพ เหลืองจรัสปรีชา
นาย ธนพนธ งามนิมิตร
นาย ปฐมพงษ คงสิน
นางสาว ธัญญารัก สิงหมี
นางสาว มัณฑนา วีระพันธ
นางสาว ณิชนันทน บุญนอม
นางสาว ปยะธิดา ชนะ
นางสาว ทัศพร ปองชาลี
นาย สมชาย บูชา
นางสาว อัญชุลี แสงมณี
นาย จิรกิตติ์ เหมหิรัญ
นางสาว อัญชลี พึ่งสวาง
นางสาว กิตติมา ทัศนากร
นางสาว พรญาณี ธีรศุทธากร
นางสาว วิศณี ศรีศิริ
นางสาว วรภัทรา แจงหลํา
นาย อารักษ ฐิติการุณวงศ
นาย รมัณนรยา ศตรัศมีโชติ
นาย ศุภกร ไชยพงษ
นาย วรพงษ สุขประเสริฐ
นางสาว ลัคณา ทองเฟอง
นางสาว หัตถชนก วัฒนเลิศสุวัตร
นางสาว วรสุภรางค ศิริพราหมนุกูล
นางสาว สิริเพ็ญ บุญเชิญ
นาย กังวาลวิทย ผดุงทรัพย
นางสาว ธัญญา วิทิตวุฒินันท
นาย สิรภพ ศรีคงศรี
นางสาว อารดา วีระพงศสกุล
นางสาว กุลรภัส หอทอง
นาย ทัญู พูลมา
นาย ฐิติพันธ หงษสิงหทอง
นาย ปญญา วิไลตระกูล
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