
ล ำดับ เลขประจ ำตัวนิสิต ช่ือ สกุล สำขำวิชำ เรียนท่ีบัณฑิตวิทยำลัย
1 63199130166 นางสาว ศิริรัตน์ แก้วกุดัง การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
2 63199110013 นางสาว กมลรัตน์ วัชรขจรอนันท์ การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
3 63199110017 นางสาว พรเพ็ญ สระทองกลัด การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
4 63199130168 นางสาว สุนิสา แซ่เหมา การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
5 63199130155 นางสาว จิราภรณ์ ระงับทุกข์ การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
6 63199110016 นายธรณิช  ผูกสี การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
7 63199130153 นางสาวคุณัญญา เนียมฤทธ์ิ การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
8 63199130170 นางสาว กนกรัตน์ เอ้ือไพบูลย์ การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
9 63199130175 นางสาว เจนจิรา เทียนวิจิตร การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
10 62299130026 นางสาวป่ินฤทัย  สุธีรพงศ์ การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
11 63199130190 นางสาว สุดารัตน์ มากะเรือน การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
12 63199110020 นางสาว พิชชาภัทร์ นงนุช การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
13 63199130173 นางสาว กุลนรี วิสิฐสัทธาพงศ์ การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
14 63199110019 นางสาว นฤภร ชูสุวรรณ การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
15 63199130171 นางสาว กฤตติยา ชินเดช การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
16 63199110021 นางสาวรัตติยาภรณ์ ปลอดทอง การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
17 63199130185 นางสาวยลรวี ฉัตรศิริเวช การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
18 63199130191 นางสาวอริสรา เติมบุญผาติ การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
19 63199130180 นางสาวธีริศรา เล็กเครือสุวรรณ การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
20 63199130277 นายกฤษณะ  ค าดีตัน การจัดการการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
21 63199130362 นายสุวศิน  พรมพันธ์ การจัดการทางสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
22 63199130131 นาย มโน สมุทระประภูต การจัดการทางสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
23 62299130023 นายอนุนารถ  พัฒนประสิทธ์ิ การจัดการทางสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
24 63199130363 นางสาวอุบลรัตน์  ค าพิมพา การจัดการทางสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
25 63199130132 นางสาวยุพาพร ชนะมาร การจัดการทางสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
26 63199110054 นายพิภัทร์อนันต์  เทพพิทักษ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
27 63199110001 นางสาว กรกมล ธิมาชัย การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
28 63199110003 นางสาว ทัศนา ประดับนาค การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
29 63199110125 นายภูมิเทพ  วิริยวัฒน์ การบริหารหารศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
30 63199130278 นางสาวกัญวสุ  ศรีไทย การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
31 63199130281 นางสาวซารียาล ชิตชลธาร การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
32 63199130279 นางสาวกุหลาบ  ข่าขันมะลี การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
33 63199130408 นางสาวเจทิพา  พ่ึงศรี การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
34 63199130438 นางสาวณัฐยา  วิชัยกุล การออกแบบเพ่ือธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
35 63199130441 นายวีรภัทร เพชรสูงเนิน การออกแบบเพ่ือธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
36 63199130439 นาย ธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์ ออกแบบเพ่ือธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
37 63199130454 นางสาวบุปผชาติ  ตรีพล จิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
38 63199130096 นางสาวสิรินทร์ดา เวฬุบรรพ์ จิตวิทยาพัฒนาการ (ศศ.ม.) บัณฑิตวิทยาลัย
39 63199130232 นาย อนุชิต อภิรักษ์มณีกุล ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย
40 63199130420 นายฑีฆภัส สนธินุช ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนแบบมีเง่ือนไข ระดับปริญญำโท 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 วันอำทิตย์ กลุ่มท่ี 1

เวลำ 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 601  ช้ัน 6  อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนิสิต ช่ือ สกุล สำขำวิชำ เรียนท่ีบัณฑิตวิทยำลัย
1 63199110061 นายธนวัฒน์  หัสชู คณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
2 63199110005 นาย ภูริณัฐ ขุนศรี เทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
3 62299130011 นายสุธากร  แจ่มศรี เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัย
4 62299130013 นายฐิติ  สิทธิศักด์ิ นโยบายและการจัดการสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย
5 62299130016 พระมหานราวิชญ์  โสภารักษ์ นโยบายและการจัดการสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย
6 63199130136 พระมนตรี ลือชา นโยบายและการจัดการสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย
7 63199110011 พระจักรพันธ์ ศรีแก้ว นโยบายและการจัดการสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย
8 62299110001 นางสาว สุรีรัตน์ ตรีโอสถ ฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
9 62299130004 นายศักรินทร์  อุ่นทานนท์ ภูมิสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
10 63199130118 นางสาว เมล์ สวัสด์ิสุขสิริ วิทยาการข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย
11 63199130300 นายสุภชัย  ป่ินมณี วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
12 63199130296 นางสาว จิราภรณ์ อัศวเสนา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
13 63199130304 นายพงษ์ศักด์ิ  อบอุ่น วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
14 63199130464 นายปรีชา  ธานี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย บัณฑิตวิทยาลัย
15 63199130463 นายปพน  โตย่ิงไพบูลย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย บัณฑิตวิทยาลัย
16 63199130462 นางสาวนาตาชา  เสวกจันทร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย บัณฑิตวิทยาลัย
17 63199130100 นางสาว มัณฑนา แจ้งกระจ่าง วิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
18 63199130228 นางสาวสุธินี แก้ววิเชียร ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
19 63199130214 นางสาว ปภัสรา วรรณวงษ์ ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
20 63199130416 นายธนาวุฒิ เสือสวัสด์ิ ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
21 63199130215 นางสาว วันท์นภัส ผจญทรพรรค ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
22 63199130221 นาย ธวัชชัย พิชัยยันต์ ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
23 63199130224 นางสาว พิชามญช์ุ ลีละผลิน ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
24 63199130227 นางสาว สุชาดา ยุรศักด์ิ ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
25 63199130222 นาย นัฐสิทธ์ิ จิรัฐติกานันท์ ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
26 63199130226 นาย สุจินดา โพธ์ิพ่ึง ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
27 63199130418 นายพันธะศักด์ิ ฐานโพธ์ิ ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
28 63199130412 นายจตุพร แสนบอโด ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
29 63199130218 นางสาวชุลิตา ภควรรณ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
30 63199130217 นายจิรพนธ์ ฉัตรทอง ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
31 63199130212 นายกิตติภพ แก้วย้อย ศิลปศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
32 63199130146 นาย ปรีชา ศิลาชัย สังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
33 63199130142 นายเฉลิมชนม์ กรีหิรัญ สังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
34 63199130317 นายอุดมศักด์ิ  โกสิทธ์ิ สารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
35 63199130083 นางสาว อรอนงค์ เต่าทอง สารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
36 63199130389 นางสาว กัญจนพร ผู้งาม สุขศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
37 63199130390 นางสาว กัลยารัตน์ ผู้งาม สุขศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
38 63199130393 นายปิยะพงษ์ หวานดี สุขศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
39 63199130396 นายสุรวงศ์ ฉอสันเทียะ สุขศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนแบบมีเง่ือนไข ระดับปริญญำโท 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 วันอำทิตย์ กลุ่มท่ี 2

เวลำ 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง 302  ช้ัน 3  อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย



ล ำดับ เลขประจ ำตัวนิสิต ช่ือ สกุล สำขำวิชำ เรียนออนไลน์
1 63199130188 นาย สหภพ พลโคตร การจัดการ ออนไลน์
2 63199110012 นางสาว สุชานาถ  รักแดง การตลาด ออนไลน์
3 63199130014 นางสาว นาริพรรณ เขียวเล่ง การบริหารการศึกษา ออนไลน์
4 63199110124 นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทุม การบริหารหารศึกษา ออนไลน์
5 63199140005 นายศิริมงคล  ทนทอง การศึกษาพิเศษ ออนไลน์
6 63199140003 นางสาว นริศรา แนบกลาง การศึกษาพิเศษ ออนไลน์
7 63199130374 นางสาวนิตยา  ตาแสงร้อย คณิตศาสตร์ ออนไลน์
8 63199130090 นางสาว นัฐชา อิบรอเฮม จิตวิทยาพัฒนาการ ออนไลน์
9 63199130097 นางสาว อมลวรรณ อ่ิมอาบ จิตวิทยาพัฒนาการ ออนไลน์
10 63199130229 นางสาว ณัฐกานต์ อยู่ก่ิม ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ออนไลน์
11 63199130126 นางสาว มณิภา ดีไทยสงค์ ประวัติศาสตร์ ออนไลน์
12 63199110010 นาย ณรงค์ศักด์ิ คงเทียมศรี ฟิสิกส์ ออนไลน์
13 63199130124 นางสาว อันธิกา ดิศพัฒนพันธ์ุ วิทยาการข้อมูล ออนไลน์
14 63199130297 นางสาวชนันพร  ศรีใหม่ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
15 63199130292 นางสาวสุรัตนา  วงศ์ปุ๋ย วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
16 63199130298 นางสาวดารารัตน์  วงศ์เรืองศักด์ิ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
17 63199130052 นางสาว จรรยา ชุ่มใจรัก วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
18 63199130034 นางสาว วณิชยา นุ่มน้อย วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
19 63199130147 นาย พิพัฒน์พงษ์ ด ามาก สังคมศึกษา ออนไลน์
20 63199130143 นางสาวชัชชาภรณ์ โภชนา สังคมศึกษา (กศ.ม.) ออนไลน์
21 63199130512 นางสาวสุภนิดา  รัตนะนิล ส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร ออนไลน์
22 63199130391 นางสาว ฐานภา เหล่ารอด สุขศึกษาและพลศึกษา ออนไลน์

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนแบบมีเง่ือนไข ระดับปริญญำโท 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 วันอำทิตย์ กลุ่มเรียนออนไลน์

เวลำ 13.00 - 16.00 น.



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล สำขำวิชำ เรียนบัณทิตวิทยำลัย
1 63199150170 นางสาว บุณยนุช วิภูอุปรโคตร การจัดการทางสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
2 63199150180 นาย เกรียงศักด์ิ วิเลปะนะ การจัดการทางสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
3 63199150165 นายชภัทร ช่วงอรุณ การจัดการทางสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
4 63199150021 นางสาว ปิยนาฏ สิทธิฤทธ์ิ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
5 63199150025 นาย สุวิทย์ ดาวังปา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
6 63199150016 นางสาว จุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
7 63199150022 นางสาว พิมพ์ลดา สินธุนาวา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
8 63199150160 นาย ภคมน สัมมานุช การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
9 63199120046 นางสาวจิระวรรณ  ยืนย่ัง การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
10 63199120022 นาย เป็นปล้ืม เชยชม การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
11 63199150162 นายวีรพล  แก้วพันธ์อ่่า การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
12 63199120005 นางสาว เขมจิรา เฑ่ียงอยู่ คณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
13 63199120006 นาย ธีระศักด์ิ ธนากูลกวีพงศ์ คณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
14 63199120007 นางสาว ผกามาส พะวงษ์ คณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
15 63199120008 นาย วัชรพงษ์ ว่องนิยมเกษตร คณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
16 63199120010 นายอุเทน ปุ่มสันเทียะ คณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
17 63199120036 นางสาวอนัญพร  เอนกรัตนทรัพย์ เคมีประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
18 63199150007 นางสุมาลี ข่าอิน จิตวิทยาการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย
19 63199150003 นางสาวจิตสุภา แกมทับทิม จิตวิทยาการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย
20 63199150110 ว่าท่ีร.ท.ธันวา  จาติกวณิช จิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
21 63199150109 นางสาว ตริตาภรณ์  สร้อยสังวาลย์ จิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
22 63199150108 นายชุณิภา เปิดโลกนิมิต จิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
23 63199150054 นางสาว อทิตยา เล็กประทุม จิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
24 63199150066 นายอนุวัฒน์  บิสสุริ ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย
25 63199150065 นางสาว สีน่้า คล้ายวงศ์ ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย
26 63199150141 นาย ณัฐพล ดีค่า ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย
27 63199150064 นางสาวนิติพรรณ สุวาท ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนแบบมีเง่ือนไข ระดับปริญญำเอก
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 วันอำทิตย์ กลุ่มท่ี 1
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล สำขำวิชำ เรียนท่ีบัณฑิตวิทยำลัย
1 63199120023 นาย ไกลกว่า วุฒิเสน นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
2 63199120016 นายท่าน นามวงค์ พัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
3 63199120017 นางสาวบุญญสิตา บุษปะเกศ พัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
4 63199150078 นางธิตินันท์ เอ่ียมรัศมี ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
5 62299150001 นายณัฐวุฒิ  ทะนันไธสง ภูมิสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
6 63199150033 นาย วรวุฒิ แซ่ต้ัง วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
7 63199150026 นาย นันทพล  มีย่ิง วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
8 63199120004 นาย ไพศาล คงภิรมย์ช่ืน วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
9 63199150035 นาย วิเชียร สุขจันทร์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย
10 63199120039 นายณัฏฐ์ดนัย เจริญสุขวิมล วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย บัณฑิตวิทยาลัย
11 62299120003 นายธีรพันธ์  สังข์แก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย บัณฑิตวิทยาลัย
12 63199120038 นางสาวเกษศิรินทร์  กิตติพงษ์ภากรณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกาย บัณฑิตวิทยาลัย
13 63199120043 นายวรวิทย์  รัตนเสถียรกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกาย บัณฑิตวิทยาลัย
14 63199120030 นาย กมล แก้วอ่อน วิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
15 63199150061 นาย พิพัฒน์ จรัสเพ็ชร ศิลปวัฒนธรรมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
16 63199150126 นายตรีธวัฒน์ มีสมศักด์ิ ศิลปวัฒนธรรมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
17 63199150062 นางสาวรุ่งฤทัย ร าพึงจิต ศิลปวัฒนธรรมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
18 63199150063 นางสาววันศนิ กระจ่างยุทธ ศิลปวัฒนธรรมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
19 63199150117 นายปภณ  กมลวุฒิพงศ์ ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
20 63199150115 นางสาว กนิษฐา สังขรัตน์ ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
21 63199150121 นาย วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
22 63199150120 นางสาววิรดี จินตะไล ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
23 63199150119 นายภาณุรัชต์ บุญส่ง ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
24 63199150122 นางสาวสุปราณี  ชมจุมจัง ศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
25 63199150183 นางสาวชนกนาถ  รัตนเลลิมวงศ์ สุขศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
26 63199150092 นางพัชรี สีส่อง สุขศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
27 63199150042 นาย ณัฐพงษ์ ชัยพัฒน์ปรีชา สุขศึกษาและพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
28 62299120005 นายศรัณย์ธรรม์ ภูริจารุยางกูร อณูชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนแบบมีเง่ือนไข ระดับปริญญำเอก
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 วันอำทิตย์ กลุ่มท่ี 2 
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล สำขำวิชำ เรียนออนไลน์
1 63199150013 นางสาว สุภัสสรา จตุโชคอุดม การศึกษาพิเศษ ออนไลน์
2 63199150011 นาย รวีโรจน์ สิงห์ล าพอง การจัดการการอุดมศึกษา ออนไลน์
3 63199150019 นางสาว นัทชาริน อาษาธง การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา ออนไลน์
4 63199150018 นางสาว ธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา ออนไลน์
5 63199150020 นาง นันทยา ใจตรง การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา ออนไลน์
6 63199150100 นางสาวปัทมาพร  ณ น่าน การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ออนไลน์
7 63199150098 นางสาวกรวิกา กัปตผล การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ออนไลน์
8 63199150101 นางสาวพัชนียา  เชียงตา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ออนไลน์
9 63199120019 นายทินภัทร ศรีคะชินทร์ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ออนไลน์
10 63199150157 นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ออนไลน์
11 63199120047 นาย วรวุฒิ  เป็งธินา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ออนไลน์
12 63199150012 นางสาว วรรณอาภา หฤทัยงาม การศึกษาพิเศษ ออนไลน์
13 63199150014 นางสาว อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ การศึกษาพิเศษ ออนไลน์
14 63199150002 นางสาว เกศรา น้อยมานพ จิตวิทยาการแนะแนว ออนไลน์
15 63199150076 นางสาวนิศากร  หวลจิตร์ จิตวิทยาการแนะแนว ออนไลน์
16 63199150112 นางสาว วชิรพร  โชติพานัส จิตวิทยาประยุกต์ ออนไลน์
17 63199150050 นางสาว ปัญจพร อะโนดาษ จิตวิทยาประยุกต์ ออนไลน์
18 63199150107 นางสาวจิราภรณ์  เม่งช่วย จิตวิทยาประยุกต์ ออนไลน์
19 63199120049 นาย เฉลิมพงศ์ วรพันธ์(ปวินญาพัฒน์) พัฒนศึกษาศาสตร์ ออนไลน์
20 63199150071 นายเลอพงศ์ จันสีนาก พัฒนศึกษาศาสตร์ ออนไลน์
21 63199120011 นาย ภาคภูมิ พุ่มพวง วิทยาศาสตร์ศึกษา ออนไลน์
22 63199150028 นางสาว กุลธิดา ทุ่งคาใน วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
23 63199120003 นางสาวณัฐกานต์ เรือนค า วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
24 63199120002 นางสาว ชฎาธาร ค าเนียม วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
25 63199150030 นางสาว ฉัตรชยา รอดระหงษ์ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
26 63199150038 นาย สถาพร สมอุทัย วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
27 62299120006 นายสุวิศิษฎ์  แม้นเหมือน วิทยาการเภสัชภัณฑ์ ออนไลน์
28 63199120042 นายวทัญญู ค ารส วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกาย ออนไลน์
29 63199150116 นางสาวโกมล  ศรีทองสุข ศิลปศึกษา ออนไลน์
30 63199150056 ว่าท่ีร้อยตรีจักรวัฒน์ เพ็ชรเรือง ศิลปศึกษา ออนไลน์
31 63199120052 นางสาวชมพูนุช วุ่นสุวรรณ สังคมศึกษา ออนไลน์
32 63199150094 นายวรินทร สืบบุก สุขศึกษาและพลศึกษา ออนไลน์
33 63199120012 นายวิระศักด์ิ กุลฉะวะ สุขศึกษาและพลศึกษา ออนไลน์
34 63199150043 นายพงษ์ศักด์ิ นุชสวาสด์ิ สุขศึกษาและพลศึกษา ออนไลน์
35 61199110057 นางสาวเบญจมาภรณ์ ภู่ปาน อณูชีววิทยา ออนไลน์

รำยช่ือผู้สอบผ่ำนแบบมีเง่ือนไข ระดับปริญญำเอก
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 วันอำทิตย์ กลุ่มเรียนออนไลน์ 

เวลำ 13.00 - 16.00 น.


