
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี 

(โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ       ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ/หน่วยงาน 

1 นายคณุตม์ ปึงศิริเจริญ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
2 นายจิรกิตต์ สิริภัทราวรรณ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
3 นางสาวพรกนก สุขเอมโอฐ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
4 นายโมไนย พรหมภากร สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
5 นางสาวเบญญาภา สุขะชีวานนท์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
6 นายพิศุทธิ์ พรปรีดาวรรณ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
7 นายบุรินทร สุขสุแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  *ผ่านแบบมีเง่ือนไข 
8 นางสาวดารณี ศรีสุชินวงศ์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
9 นางสาวอรุณโรจน์ ทองกลาง สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
10 นายสุกัลป์ วัฒนลออสมบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   
11 นางสาวสิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  *ผ่านแบบมีเง่ือนไข 
12 นางสาวสิริรัตน์ คงเปีย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
13 นางสาวปนิดา บุญนาคแก้ว สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์  
14 นางสาวธารารัตน์ รุ่งอโณทัยกุล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ *ผ่านแบบมีเง่ือนไข 
15 นายศุภกาญจ์ พิมพิสาร สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ *ผ่านแบบมีเงื่อนไข 
16 นายศุภกฤษ เจริญทรงธรรม สาขานโยบายและการจัดการสาธารณะ คณะสังคมศาสตร์       *ผา่นแบบมีเงื่อนไข 
17 นายเชาวรินทร์ ช ากรม สาขานโยบายและการจัดการสาธารณะ คณะสังคมศาสตร์ 
18 นางสาวขวัญฤทัย มาลัยกรอง สาขานโยบายและการจัดการสาธารณะ คณะสังคมศาสตร์ 
19 นางสาวธนัชชา วงษ์ทองค า สาขาวิชาการจัดการทางสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
20 นางสาวภัทรานิษฐ์ บัวบาง สาขาวิชาการจัดการทางสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
21 นางสาวธรรญชนก ชัยภูม ิ สาขาวิชาการจัดการทางสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
22 นางสาวพิมพ์วลัญช์  ปริยกร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์      
23 นางสาวณัฐธิดา  จันทร์คณา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์           
24 นางสาวกมลนิตย์  ยิ้มแย้ม สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ 



25 นายเจษฎากร  วรรณศิริ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ 
26 นายภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
27 นางสาววรยา ศรีสุนทร สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
28 นางสาวฐิตารีย์ ภัคศิริชยานนท์ สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
29 นายชฎาธาร ดิถีเพ็ง สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
30 นางสาวชนกานต์ ชีวบันเทิง สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
31 นายธนภัทร สุขสมบูรณ์ สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
32 นายจิตต์ณัช โสมจ ารูญ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ *ผ่านแบบมีเง่ือนไข 
33 นางสาวนภัสสร เกตุทิศ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
34 นายนรากร เสมาฉิม สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ *ผ่านแบบมีเง่ือนไข 
35 นายกฤตภาส จึงชัยนันท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
36 นายวิฉันท์ จันอุไรรัตน์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
37 นางสาวรัตตา ตั้งไพโรจน์วงศ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
38 นางสาวสลิล สันติพันธ์พิทักษ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
39 นางสาวกษมา หมั่นหมาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
40 นางสาวนพรดา เกตุแก้ว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
41 นางสาวดุสิตตา ชัยเคร็ง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
42 นางสาวสุพัตรา ด้วงใส สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
43 นางสาวอภิสรา เพ็ญธิสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
44 นางสาวปานทิพย์ สวยสม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
45 นายชญานนท์ พรประสิทธิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
46 นางสาวญานิศา ศิษย์ธานนท์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
47 นางสาวกุลยา สุขเขียว สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์            
48 นางสาวคนัญญา สุขใจ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์                 
49 นางสาววรางคณา ทองสุขมาก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
50 นางสาวธัยแอนนา ทองเจือ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
51 นางสาวอณุภา ศรีสันติสุข สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
52 นางสาวหทัยภัทร นุ่มนวล สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
53 นางสาวเปรมฤทัย ลีลาสกุลธรรม สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
54 นางสาวกวินทิพย์ ไชยพงษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 
55 นางสาวอัสนา อาแด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 



56 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ หฏัฐะโสธนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(วิชาเอกตลาด) 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

57 นางสาวพิชชาอร กสิชีวิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(วิชาเอกตลาด) 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

58 นายพีรวัส นัดสูงวงศ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
(วิชาเอกตลาด) 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

59 นางสาวยมลพร สุวรรณรัตน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(วิชาเอกตลาด) 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

60 นางสาวพัทธมน ธุระธรรมมานนท์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(วิชาเอกการจัดการ) 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

61 นางสาวพิมพ์นารา ทรัพย์เรืองริน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(วิชาเอกการจัดการ) 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

62 นางสาวสุจิรา มูลอาษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(วิชาเอกการจัดการ) 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

63 นายนิธินันท์ สุวรรณรัศมี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(วิชาเอกการจัดการ) 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

*หมายเหตุ นิสิตผ่านแบบมีเงื่อนไขจะต้องลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและต้องสอบให้ผ่านหรือมีคะแนน SWU-SET 

ตามท่ีก าหนดในโครงการฯ จึงจะสามารถเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาได้เมื่อจบระดับปริญญาตรี 

  

  ทั้งนี้ นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฐมนิเทศในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. 

ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี  และช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษา งวดที่ 1 ระหว่างวันที่  19 – 26 สิงหาคม 2562 ที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค

สั่งจ่าย ระบุผู้รับเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เมื่อนิสิตช าระค่าธรรมเนียมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะถือว่าเป็น

นิสิตในโครงการฯ โดยสมบูรณ์  

 

  ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

  (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


