สาเหตุที่ไมอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2561 รอบเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5711011553014 นางสาวเสาวภาคย วงคษา

2

5711011553056 นางสาวจุฑามาศ นุยเมือง

3

5711011553059 นางสาวนันธิยา พันธอาภรณ

4

5811011553027 นายเมฆ นิรุธนภาพันธ

5

5811011553054 นางสาวนลศิตา พูลสุวรรณ

6

5811011553057 นายกวีไพร นนยะโส

7

5811011553061 นางสาวพิชญานิน แสงสิงหหยก

8

5811011553063 นางสาวลลิตา วินิจพิทยากุล

9

5811011491063 นางสาวแพรว แนนอุดร

10

5811011732057 นายธนโชติ รัชตะศรีโรจน

11

5811011460060 นางสาวศิรินภรณ พันธุศรี

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
หมายเหตุ
การสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขาด วิชาบังคับ 3 หนวยกิต (วิชาการศึกษาเอกเทศ
เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขาด วิชาบังคับ 3 หนวยกิต (วิชาการศึกษาเอกเทศ
เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขาด วิชาบังคับ 3 หนวยกิต (การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขาด วิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ (บังคับ) 3 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขาด วิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ (บังคับ) 3 หนวยกิต และไมผานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขาด วิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ (บังคับ) 3 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขาด วิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ (บังคับ) 3 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรณารักษศาสตรและ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
สารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาจีน
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ

หนาที่ 1 / 12
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)
12

5811011460076 นายธวัชชัย พรหมไหม

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ

13

5811011460092 นางสาวธนภัทร การประดิษฐ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ

14

5811011460112 นางสาวกิติยา อยูพิพัฒน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ

15

5811011460114 นางสาวอัญชลี มูลจัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ

16

5811011460116 นายสิทธิโชค สุขสมกิจ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ

17

5811011470046 นายรัชพล นะออน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ

18

5811011470063 นายธนภัทร ตันติชูพันธ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ขาดวิชาเลือกเสรี 3 นก.,ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตาม
ขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร และไมผานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

19

5811011470066 นายณัฐพงษ นอยเวียง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

20

5811011470078 นางสาวธีรฉัตร แสนดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

หนาที่ 2 / 12
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาการจัดการ
1
2

5811011805042 นางสาวนภัสสร จงสมจิตต
5811011805051 นางสาวอาภาพรรณ กุลบุตร

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย

3

5811011836071 นายอภิสิทธิ์ คุมพุม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจคาปลีก

4

5811011836094 นายสิวัส นิติวฒ
ั นะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการธุรกิจคาปลีก

5

5811011796019 นางสาวกุลนาถ บุตรานนท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด

การเงินธุรกิจ ติด F ยังไมแกไข
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานการจัดการธุรกิจคา
ปลีก ติด I (2/2561)
การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานการจัดการธุรกิจคา
ปลีก ติด I (2/2561)
การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด ติด I (2/2561)

6

5811011796038 นายศุภฤกษ บุตรแกว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด

การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด ติด I (2/2561)

7

5811011796059 นายวริทธิ์ธร มิโต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด

8

5811011796099 นางสาวศศินา พิเชฐเมธากุล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การตลาด

1. การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด ติด I (2/2561)
2. ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
การฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด ติด I (2/2561)

9

5811011804003 นางสาววิรฎา นันทะเขต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน

ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
และการฝกประสบการณวิชาชีพทางดานการเงิน ไมผา น
(NP) (2/2561) และขาดรายวิชาเลือกเสรี 1 วิชา

10
11
12

5811011804006 นายวีรเกียรติ ภูเจริญ
5811011802093 นายธุรกิจ รุงทิวามงคล
5811011806032 นายปวรรุส มัชฌิมา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเงิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหวางประเทศ

ขาดรายวิชาเลือกเสรี 1 วิชา เกรดเฉลี่ย 1.89
ขาดรายวิชาเลือกเสรี 1 วิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจระหวางประเทศ ติด I
(2/2561)

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

หนาที่ 3 / 12
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาการจัดการ (ตอ)
13

5811011806044 นายพิสิษฐ ลิมะวรารัตน

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจระหวางประเทศ

14
15

5711012760015 นางสาวศิริกาญจน ใจรักษ
5811012760059 นายกลวัชร ประกิตติกุล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิเทศศาสตร

16

5811012760060 นางสาวฐิติภรณ จงเชิดชูตระกูล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิเทศศาสตร

17

5811012760063 นายชนะภัย บรรเจิดศีล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิเทศศาสตร

18
19
20

5811012760155 นางสาวชัชฎาภรณ กันทะวังอิน
5811012760170 นางสาวมณฑิตา โพธิสุข
5811012760174 นางสาววรรณทนา จันทรพินิจ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิเทศศาสตร

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
การฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจระหวางประเทศ ติด I
(2/2561)
เรียนครบ เกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00 (1.97)
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ขาดรายวิชาเลือก 3 นก.
ขาดรายวิชาเลือกเสรี 3 นก.
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1

5811056601004 นายจิตรภณ บรรณา

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
ศูนยวทิ ยาศาสตรฯ
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

2

5811056601012 นางสาวมนฑกานต สงคอิ่ม

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

3

5811056601013 นางสาวสุปรียา นาคนาคา

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

4

5811056601020 นางสาวสิรินดา อรรถาฉาย

ศูนยวทิ ยาศาสตรฯ

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
โครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอางติด I
(2/2561)
โครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอางติด I
(2/2561)
โครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอางติด I
(2/2561)
โครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอางติด I
(2/2561)
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
5

5811056601032 นางสาวมุกตาภา ทิพยดวงรัตน

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

6

5811056601051 นางสาวอภิญญา เครื่องพาที

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

7

5811056601052 นางสาววราภรณ นุชวงษ

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

8

5811011940078 นายพงศธร เทพจั้ง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

9
10
11
12
13
14

5811056731002
5811056731005
5811056731006
5811056731007
5811056731008
5811056731011

ศูนยวิทยาศาสตรฯ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
ศูนยวทิ ยาศาสตรฯ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี

15

5811056731012 นางสาวศุภสุตา สินสวาท

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีเคมี

โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I(2/2561) และไม
ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

16
17
18
19
20
21

5811056731014
5811056731017
5811056731019
5811056731020
5811056731023
5811056731025

ศูนยวทิ ยาศาสตรฯ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
ศูนยวทิ ยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี
เทคโนโลยีเคมี

โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561)
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561)
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561)
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561)
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561)
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561)

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

นางสาวจิราภรณ ผงผานอก
นายฉัตรชัย อุตรมงคลกุล
นางสาวสินาภรณ โพปญญะ
นายฐาณุวัชร ปญญาพสุธารุจี
นางสาวศิริพันธ ศรีวะลา
นางสาวมณฑกานต เกตุแกว

นายนิพพิชฌน สมรรถการ
นายนิติศาสตร ใจบุญดี
นางสาวญาสุมินทร เมียดชัยภูมิ
นางสาวอรญา ดาลี
นางสาวมณธิชา โกมล
นายพชรกมล ธรรมวัน

หมายเหตุ
โครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอางติด I
(2/2561)
โครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอางติด I
(2/2561)
โครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอางติด I
(2/2561)
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561 )
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561 )
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561 )
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561 )
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561 )
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I(2/2561) และไม
ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
ลําดับ
22

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

5811056731030 นางสาวณัฐชยา เสนานคร

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
เทคโนโลยีเคมี

หมายเหตุ
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีติด I (2/2561)

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ลําดับ
1
2

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

5811029510055 นายศาศวัต ขายมาน
5811011570040 นายกรณัฏฐ จิราวิริยโภคิน

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
ศูนยฯ ตรัง
รัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐศาสตร

หมายเหตุ
ลงทะเบียน 1/2562 วิชาภูมิศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
1

5811011448030 นายอลิส ยังกิเร

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การทองเที่ยว

2

5811011448035 นายวิษณุ ทิพยเนตรสกุล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การทองเที่ยว

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

3

5811011448162 นายวรกมล จันทรศรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การทองเที่ยว

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

4

56224460240 นางสาวสิลาลี เสริมบุญสง

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร
และไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

5

5711022446077 นางสาวบูรณิมา วงศปการันย

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

6

5811011446062 นางสาวเฉลิมพิวรรณ มีปญญา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน

ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
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โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ (ตอ)
7

5811011446114 นายวรรธยา คงชู

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการบิน

8

5811022446094 นางสาวชุติกาญจน ชวลิต

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

9
10

5811022446183 นายกิตตินันท มะยะเฉียว
5911022446077 นางสาวพิชญา ศิริพงษ

ศูนยฯ หัวหิน
ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

การบริการการขนสงสินคาทางอากาศ ติด F (1/2561)
และภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับธุรกิจการบินและ
อุตสาหกรรมบริการ ติด F (1/2561)
ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการบิน ติด I (2/2561)
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

11

5911022446132 นางสาวลลิตา สุขสกุล

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

12

5911022446137 นางสาวนภสร สิงหนุย

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

13

5911022446177 นางสาวธนัชชา ปองหมู

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

14

5911022446204 นางสาวนราพร เอื้ออนันตกร

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

15
16
17
18

5911022446226
5911022446229
5911022446232
5911022446260

นางสาวนลัทพร อุตสาห
นางสาวอินทิรา อยูดี
นางสาวบุญนภา เสนาะพิน
นางสาวสุนิตา เอี่ยมศิริ

ศูนยฯ หัวหิน
ศูนยฯ หัวหิน
ศูนยฯ หัวหิน
ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

ขาดวิชาการบริการการขนสงสินคาทางอากาศ (บังคับ) 3
นก. และขาดวิชาการสํารองที่นั่งในธุรกิจการบิน (บังคับ) 3
นก.
ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการบิน ติด I (2/2561)
ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการบิน ติด I (2/2561)
ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการบิน ติด I (2/2561)
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

19

5911022446266 นางสาวปณฑิตา ทองทิพย

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
1.ขาดวิชาภาษาญี่ปุน(เลือก) 9 นก. 2.ไมผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร 3.ไมผานการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

หนาที่ 7 / 12
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ (ตอ)
20

5911022446269 นางสาวปยาภัสร สงวนวรรณ

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
ศูนยฯ หัวหิน
ธุรกิจการบิน

21

5911022446280 นางสาวกลิ่นสุคนธ สุขเกษม

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

22

5911022446284 นายสัญชายน ชีวาทัต

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

23

5911022446289 นางสาวเวธกา ไชยพลฤทธิ์

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

24

5911022446299 นางสาวกัญญาวีร แพรกทอง

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

25

5911022446329 นางสาวนูรมาวาตี อูเซ็ง

ศูนยฯ หัวหิน

ธุรกิจการบิน

ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร
และไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร

26

5811011445041 นายธรากรณ แกวคานที

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธุรกิจการโรงแรม

1.ขาดกิจกรรมตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร และไมผาน
การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

27

5811050431001 นายไชยวัฒน แพรดํา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

28

5811050431003 นางสาวกานติมา คุณธนปกรณ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง

หมายเหตุ
1.ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการบิน ติด I (2/2561) 2.
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร
3.ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ

หนาที่ 8 / 12
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โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ (ตอ)
29

5811050431005 นางสาวสุนันทา ครามโชติ

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
หมายเหตุ
การสอน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ออกแบบนิทรรศการและการจัด โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
แสดง
ติด I (2/2561) และขาดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

30

5811050431006 นายนันทิพัฒน แยมกลีบ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ออกแบบนิทรรศการและการจัด 1.โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
แสดง
ติด I (2/2561) 2.ขาดวิชากลยุทธทางการตลาดสําหรับ
นักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3.ขาดวิชาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง

31

5811050431008 นางสาวพัชรพร เกตุเพชร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

32

5811050431012 นางสาวพรรณทิชา สาริโกศล

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

33

5811050431013 นายธีรภัทร วงษศิริ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

34

5811050431015 นางสาวนิตติยา สรอยงาม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

35

5811050431017 นายสราวุฒิ วงษทํามา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

36

5811050431018 นายภัทรวุธ เนตรสวาง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

37

5811050431019 นางสาวอุษา แสงทอง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
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โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ (ตอ)
38

5811050431021 นางสาวณัฐกานต รัตนเอม

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
หมายเหตุ
การสอน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ออกแบบนิทรรศการและการจัด โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
แสดง
ติด I (2/2561) และขาดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

39

5811050431024 นางสาวนาฎนารี ปริชญานันท

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

40

5811050431025 นายกลินท วิเชียรศรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

41

5811050431026 นางสาวนลินทิพย ศรีเสริม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

42

55224440089 นางสาววันทนีย จํารัส

43

55224440315 นางสาวปณาลี สืบพงษ

44

55224440328 นายอริรชัย ไชยเสนา

ออกแบบนิทรรศการและการจัด โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
แสดง
ติด I (2/2561)
ออกแบบนิทรรศการและการจัด 1.โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
แสดง
ติด I (2/2561) 2.ขาดวิชากลยุทธทางการตลาดสําหรับ
นักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3.ขาดวิชาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง

ออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
(ธุรกิจการบิน)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
(ธุรกิจการบิน)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
(ธุรกิจการบิน)

โครงการพิเศษการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ติด I (2/2561)
1. ขาดวิชาภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร(เลือก) 3 นก. 2.
ขาดวิชาเลือกแขนง 3 นก.
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษตามขอกําหนดเฉพาะหลักสูตร
ทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ ติด I
(2/2561)
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โรงเรียนการเรือน
1

5811056160057 นายปณณธร อโปกุล

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
คหกรรมศาสตร

2

5711056721098 นายณัฐพัฒน เขียวขจี

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

3

5811029721015 นายนพดล พัวเจริญ

ศูนยฯ ตรัง

4

5811029721037 นางสาวจารุวรรณ หลีหยา

ศูนยฯ ตรัง

5

5811050721012 นายวรเชษฐ สุวรรณถิระ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

6

5811050721038 นายอนุสรณ อาจสําอาง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

7

5811056721015 นายกิตติพิชญ ควรมิตร

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

8

5811056721103 นายพุฒิธนัตถ ชยอภินันทฐากุล

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

9

5811056721139 นายพงษนริศ จันทิก

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

10

5811056721145 นางสาวปภัทสร พรมแดง

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

11

5811056721146 นายธงเกียรติ สิมะสุนทร

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

12

5811056721147 นางสาวมาริสา เลิศบัณฑิต

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ

หมายเหตุ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
เกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00 (1.91)
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ขาดผลการเรียน การตลาดธุรกิจบริการ (S/2561)
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ขาดผลการเรียน การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(2/2561)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ติด I (2/2561)
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
ไมผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ติด I (2/2561)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ติด I (2/2561)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ติด I (2/2561)
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โรงเรียนการเรือน (ตอ)
ลําดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

สถานที่จัดการเรียน
สาขาวิชา
การสอน
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ

13

5811056721150 นางสาวอิงอร อําระนัน

14

5811056721151 นายเอกราช อดิสัยสกล

15

5811056721161 นางสาวกษิรา ประภาสะโนบล

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

16

5811056723019 นางสาวดนยา อุสมัน

ศูนยวิทยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

หมายเหตุ
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ติด I (2/2561)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ติด I (2/2561)

ชีวเคมีอาหาร ติด F (2/2561)
ขาดผลการเรียน นวัตกรรมอาหารแปรรูป (S/2561) และ
ขาดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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