มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561
ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล
ระดับปริญญาเอก

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา การบริหารและการจัดการการศึกษา
1

56199150001

วาที่รอยตรีหญิงคณิตา ขันธชัย

2

56199150003

นายพีระพัฒฏ ทองละเอียด

3

56199150004

นายรวิ บัวดวง

4

56199150005

นางอุไรวรรณ เชาวนชื่น

5

56199150008

นางสาวกุสุมา แยมเกตุ

6

56199150009

นางสาวณิชาภัทน จาวิสูตร

7

56199150010

นางสาวทิพวรรณ เดชสงค

8

56199150012

นางสาวนิศา อุบลทิพย

9

56199150013

นางสาวเบญจวรรณ ศริกุล

10

56199150016

นายสุทัน มุมแดง

1

สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
58199150004

นางสาวอรชุลี นิราศรพ

2

56199150092

นายดิศรณ แกวคลาย

3

56199150091

วาที่รอยตรีเชาวนันท ทะนอก

4

55299120012

นายยุทธกร ไพรวงษ

5

55299150010

นายณัฐพงศ จรทะผา

6

56199150051

นายธรรมศักดิ์ สายแกว

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

ลําดับที่
1
1
2

รหัสประจําตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

สาขาวิชา คณิตศาสตร
57199120016

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

นายธัชพล พลรัตน

สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา
56199120027

นางสาวนิภาพร ชวยธานี

57199120039

นางสาวนันทนภัส ลิ้มสันติธรรม

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
1

สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย
56199120003

นางสาวกุสุมา ยกชู

2

56199120004

นางธิดารัตน งามสุขเกษมศรี

3

56199150018

นายเกรียงศักดิ์ อุบลไทร

4

56199150020

นางสาวชลิตาสรณ ชญาภาภูริดา

5

56199150021

นางทิชากรช อาทิตวรากูล

6

56199150023

นางสาวปทมา อนันต

7

56199150031

นางสาวสุขจิตร ตั้งเจริญ

8

56199150037

นายสัตกร วงศสงคราม

9

56199150039

นางโชติกา ธรรมวิเศษ

10

56199150040

นางสาวนลินทิพย คชพงษ

11

56199150041

นางสาวภาวิดา มหาวงศ

12

56199150096

นายอภิชาติ มุกดามวง

สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
1

57199150054

นางสาวอารี บินทปญญา

2

56199150056

นาย อนุวัตร จุลินทร

3

56199150057

นาย เอกพล เคราเซ

4

55199120052

นายอิสรา จุมมาลี

5

57199150059

นางสาวศิวพร ละมายนิล

มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต
1

56199150073

นางสาว ภัทรพร เตชทวีฤทธิ์

2

56199150078

นาง ลินดา การภักดี

3

56199150070

นางสาว รชวีย หลอศรีศุภชัย

4

56199150075

นางสาว เมทินี ทนงกิจ

5

56199150077

นางสาว ลลิตา เดชเปา

6

56199150058

นาย กัณฐก ขวัญยืน

7

56199150081

นาย วิเชศ คําบุญรัตน

8

56199150059

นาย เกรียงไกร พึ่งเชื้อ

9

56199150085

นางสาว สินาพร วิทยาวนิชชัย

10

56199150089

นางสาว อัมพร ศรีประเสริฐสุข

11

56199150083

นาย สัณหชาย โมสิกรัตน

12

56199150084

นายสิทธิพร ครามานนท

13

56199150079

นายวชิรวิทย ไมคู

14

56199150082

รอยเอกศุภกร จันทราวุฒิกร

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ
1

58199150020

นางสาวรัชราวไล สวางอรุณ

สาขาวิชา การกีฬานันทนาการและการทองเที่ยว
1

54199120009

นาวาเอกสมพล ศรีสดใส

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร
1

54199120065

นางสาวพรรณิภา อนุรักษากรกุล

2

54199120063

นายสิทธิพัทธ เลิศศรีชัยนนท

3

54199120099

นายนายือมิง มาหามะ

4

54199120069

นายอธิพันธ วรรณสุริยะ

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
1

57199120036

นายวิชชา อุปภัย
มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

ระดับปริญญาโท
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย
1

57199110006

นางสาวจุฑาทิพย เทพดนตรี

2

57199110251

นายกฤตยชญ ตระกูลวรานนท

3

57199130007

นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง

4

57199130012

นางสาวกชพร ธนพรชัยภัทร

5

57199130017

นางสาวนิพิธิดา ชํานาญกุล

6

57199130018

นายพงศกร เฮงวัฒนชัย

7

57199130020

นายวัชรพล วิริยะสรรคสกุล

8

57199130021

นายวิทิต มนัสชีวิน

9

57199130022

นางสาวอุไรวรรณ จันทรสร

10

57199130023

นางสาวเอื้อทิพย คงกระพันธ

11

57199130025

นางสาวมนัสวี มนัสตระกูล

12

57199130028

นางสาวจินดารัตน ทองประพันธุ

13

57199130029

นางสาวจุติพร พลอยเพชรมณี

14

57199130128

นายธีระวัฒน การะเกตุ

15

57199130129

นางสาวเบญจมาศ ณะอิ่น

16

57199130131

นางสาวศิรินภา สนั่นวงศ

17

57199130453

นางสาวกุลนิติ กฤติมาธนนต

18

57199130454

นายจตุพล บุญภิญโญ

19

57199130455

นางสาวนิตยา สิงหสา

20

57199130456

นางสาวพรพิรุณ ใจวงศ

21

57199130458

นางสาวกนกวรรณ ทุมสะกะ

22

57199130459

นายธนาวุฒิ สิงหสถิตย
มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

23

57199130461

นางสาววรรณิศา พิมพร

24

57199130466

นางสาวสุธาสินี สัตยเจริญ

25

57199130536

นางสาวมนตรา พึ่งไพศาล

26

57199130537

นางสาวชลลดา พันธุเนตร

27

57199130542

นางสาวสุจิรา อุนศิริ

28

ชื่อ - ชื่อสกุล

หมายเหตุ

58199130391 นางสาวปญจพร สอนพูด
สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

1

57199130043

นางสาวถิรดา รัตนตยวรา

2

57199130048

นาย ประพนธ สุดตา

3

57199130058

นางสาวเหมือนฝน ทองดี

4

57199130060

นางสาวอาภรณ เพลินพนา

5

57199130062

นางสาว จิตรวี อุทุมพร

6

57199130068

นางสาว อมรรัตน รัชตะทวีกุล

7

57199130070

นาย เกียรติพงษ นุมแนบ

8

57199130071

นางสาว ขนิษฐา เมืองจันทบุรี

9

57199130072

นางสาว ณิชาภัทร สุวรรณศรี

10

57199130073

นางสาว นภศร มิลินทานุช

11

57199130075

นาย รัฐพงษ โพธิรังสิยากร

12

57199130076

นาย วชิระ สามกองาม

13

57199130081

นางสาว พิชญานิน ศิริหลา

14

57199130082

นางสาว สมฤาดี วรรณกลัด

15

57199130471

นางสาวชมพูนุช วุนสุวรรณ

16

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

59199130116 นางสาวกนกกาญจน สุขอุดม
สาขาวิชา การบริหารและการจัดการการศึกษา

1

57199130084

นางสาว ญาดา ฉายแสง

2

57199130088

นางสาว พชร แสงแกว

3

57199130092

นางสาววทันยา ดูงาม

4

57199130093

นายวัชรภัทร แสงแกนเพ็ชร

5

57199130094

นาง วันดี แกวเหล็ก
มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

6

57199130096

นางสาวชิดชนก เจริญมงคลการ

7

57199130097

นางสาว ณภัทร โฆษิตวัชระนันท

8

57199130100

นางสาวนิภาธร มุลกุณี

9

57199130102

นางสาว ปทุมพร กาญจนอัตถ

10

57199130103

นางสาว ประภาวิญากรณ คุณจันทรมี

11

57199130106

นายพันธุรระวี ตันตินิรันดร

12

57199130107

นางสาว พิลัยพร ดอกมะขาม

13

57199130108

นางสาว รุงนภา วีระพงษ

14

57199130388

นาย กรร คลายสังข

15

ชื่อ - ชื่อสกุล

57199130112

นายกรสุวรรณ ศดิสสุวรรณกุล

2

57199130115

นายชัยพร สุวรรณประสพ

3

57199130117

นายณัฐพงษ บางทาไม

4

57199130120

นางสาวปริศนา เชี่ยวสุทธิ

57199130124 นางสาวรุวัยดา อาบีดีน
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ

1

60199130154

นายตุลชาติ ชุมชื่น

2

60199130155

นางสาวธมลวรรณ ใจไหว

3

หมายเหตุ

57199130398 นางสาว พัณณชิตา ปติชัยวิจิตร
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา

1

5

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

60199130274 นางสาวกิจพิวรรณ โชติวิเชียร
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

1

57199130376

นางสาวณัฐปรียา เปยทอง

2

57199130377

นายณัฐพล สุทธิเกษม

3

57199130373

นางสาวชุติมา สมบูรณ

4

57199130369

นายกัมปนาท โนนศรี

5

57199130396

นางสาวนับกัญจน วาสกุล

6

57199130400

นางสาว เมธิญา มฤคสนธิ

7

57199130390

นายธนนันท อินทิตานนท

8

57199130402

นางสาวสิริวิมล ทวมแสง
มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

9

57199130397

นางสาวเบญจพร กุลจิระพัฒน

10

57199130393

นายธีรสวัสดิ์ ตะปาง

11

58199130198

นางสาวบุศรินทร สายรัตน

12

57199130356

นางสาวนุชนาฏ รื่นสุข

13

58199130238

นางสาวอาจารีย พูนเกษม

14
1

ชื่อ - ชื่อสกุล

57199130297

นายธีรพงศ เจริญนาค

57199130294 นายฐิรภัทร อภิชิตตระกูล
สาขาวิชา คณิตศาสตร

1

57199110026 นายเกริกเกียรติ กุลจรัสอนันต
สาขาวิชา ชีววิทยา

1

57199110199

นางสาวณิชกานต สมจิต

2

60199110146

นางสาวกชวรรณ ไววอง

3

60199110148

นายเติมพงศ พุมศรีภานนท

60199110151 นางสาววิศารัตน ภิยะ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา

1

57199130411

2

57199130513
สาขาวิชา เคมี

1

59199110141

นางสาวถนอมขวัญ วิบูลยธนสาร

2

60199110144

นายพงศกร พรมทา

3

หมายเหตุ

58199130225 นายเกรียงไกร ศัพทหงษ
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

2

4

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

นางสาวสุธิดา วันสุดล
นางชลธิชา เก็นซ

60199110145 นางสาวอรพรรณ เทพมณี
สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ

1

59199130144

นางสาวฆีร อักษรทิพย

2

59199130009

นางสาวจันทิมา คเชนทรชาติ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชา การจัดการ
1

59199130176

นางสาวฐานิตา รักไทย

2

59199110103

นางสาวณัฐชรัตน จันทรชินภัทร
มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

3

59199130080

นางสาวสุพัตรา โคตรหา

4

59299130020

นายคมกริช กมลศิริ

5

59299130022

นางสาวณิชา ธีรธวีชกุล

6

59199130356

นางสาวญภาภัญ เจริญชันษา

7

57199130445

นางสาวภาสินี อ่ํารอด

8

59299130031

นางอังคณา ไวนส

9

59199130189

นายวิศิษฎ อนุชิตเกีรยติภูมิ

10

57199130182

นางสาวกมลมาศ ศรียาพรหม

11

57199130193

นางสาวณัฏฐา เกิดชื่น

12

57199130188

นางสาวจิรฐา มั่นเหมาะ

13

57199130209

นางสาวภาวิณี หาญรักษ

14

57199130181

นางสาวกฑลี ศุภปฐม

15

57199130230

นางสาวอาจารินทร รัญเสวะ

16

57199110108

นางสาวศรารัตน ทับสุข

17

59199130357

นางสาวพัชรี หยิบเจริญพร

18

ชื่อ - ชื่อสกุล

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

58199130118 นางสาวบุศราคัม เพชรจํารัส
สาขาวิชา การจัดการ

1

60199130325

นางสาวชนิสรา บัวคง

2

60199130326

นางสาวชุตินันท เจียมจิระเศรษฐ

3

60199130328

นายฐานิกร รัศมีกฤตภาส

4

60199130331

นางสาวณับพร ภัทรเกษวิทย

5

60199130333

นางสาวทิวพรรณ ดีขุนทด

6

60199130336

นางสาวธันยชนก ไกรสมุทร

7

60199130337

นางสาวธารทิพย สุกันทะ

8

60199130338

นางสาวธิดารัตน คีรีวรรณ

9

60199130339

นางสาวนตกาล ตั้งอมรสุขสันต

10

60199130340

นางสาวนภัทรพร ธนากิจสุวิสิฐ

11

60199130343

นางสาวปานนภา ชาครประดิษฐ

12

60199130344

นางสาวพรนภัทร ธนากิจสุวิสิฐ
มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

13

60199130345

นาสางวพรรณี บุตรยัง

14

60199130352

นางสาววริฐา รัศมีกฤติภาส

15

60199130355

นางสาววีราพร ทองไสว

16

60199130358

นางสาวสมัญญา อุษาเรืองจรัศ

17

60199130360

นางสาวสาลีทิพย บัวพิมพ

18

60199130361

นางสาวสุขุมาลย ภุมมาพันธุ

19

60199130362

นายสุปกฤษศฐณัฐ ยิ้มแยม

20

60199130366

นายอินทัช เอื้อสุนทรวัฒนา

21

60199110102

นางสาวปวรา เกียรติทนง

22

60199110097

นายกนก เลิศวิไลกุลนที

23

60199110099

นางสาวธมลวรรณ สิทธิพล

24

60199110101

นายบุญฐเนตร โถวสกุล

25

60199110108

นางสาวฤทัยริทธิ์ ทองกรบุณยวัทน

26

60199110110

นางสาววรภร แชมคํา

27

60199110111

นางสาววรรณวิสา ศรีวิลาศ

28

59199110013

นางสาวณัฐนิช ประเสริฐคงแกว

29

57199130243

นายธีระวัฒน คําสิงห

30

58299130003

นายณัฐพล แกวพลอย

31

59199130305

นางสาวมนัสนันท บุตรพรม

32

58199130396

นางสาวฐิติมา พงษพานทอง

33

59199130029

นางสาวกรรณิกา วงศเซ็นต

34

58299130004

นายถวัลย วัชรชัยกุล

35

58299130036

นางสาวอุษณีษ กุลมาศ

36

58299130007

นางสาวภัทรธนี สืบสวาง

37

59299130010

นางสาวธนสุดา เหล็กดี

38

59199130167

นางสาวพิมพพิชชา อมาตยกุล

39

58199110042

นายจุลดิศ สุรบถโสภณ

40

59199110018

นางสาวมัชฌิมา รีฮาเซ็น

41

58299130032

นางสาวกันตา จังมงคลกาล

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

42

58299130033

นายธนาพล สมประสงค

43

59199130044

นางสาวพิชญา โชคศุภไพบูลย

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร (นโยบายสาธารณะ)
1

59299130034

นางสาวศรีสุดา เพชรพลอย

2

59299130033

นายวิทยา กันยามา

3

59299130032

นายภูมิพัฒน ศรีวชิรพัฒน

4

58299130023

นางสาวสุวรรณี แยมพราย

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
1

57199130520

นางสาว ณหทัย ไกรสรสวัสดิ์

2

57199130518

นางสาว กุลธิดา อนุตรกุลศรี

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
1

57299130035

นาย นันทวัฒน เนติจรัสโรจน

2

57199130424

นางสาว กมลชนก เปยมรวี

3

58199130278

นางสาว ขวัญจันทร ทามาศ

4

57199110212

นางสาว เกษศิริ ศิริกุล

สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
1

59199130203

นายจุธชัย ไทรทอง

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ
1

57199110082

นางสาวกมลวรรณ ปรีเปรมโมทย

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
1

58199110026

นายโสธร อนุเชิงชัย

สาขาวิชา เคมี
1

58199110107

นางสาวปุณยวีร เกียรติทนง

2

59199110090

นางสาวภิชานันท ดุจดา

3

59199110091

นางสาวสัตตกมล เครือแกว

4

59199110092

นางสาวสาวิตรี ไชยบุรี
มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

60199130180

นางสาวลวณา มสารกรัณฑ

สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย
1

59199110065

นางสาวพรชนก ปองพาล

สาขาวิชา อณูชีววิทยา
1

59199110067

นางสาวนิภาภรณ แสนกาษา

สาขาวิชา วิทยาการชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
1

59199110083

นายสุภณัฏฐ ธาราพันธ

2

59199110082

นางสาวภณพร สุขอาจ

สาขาวิชา วิทยาการเภสัชภัณฑ
1

59199130344

นางสาวไอรดา นาคยา

58199130363

นายเดชมนตรี วจีสุนทร

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา
1

59199130231

นางสาวสีน้ํา คลายวงศ

2

57199130344

นายศุภเมธ เพชรอุดม

3

57199130509

นางสาวนริศรา พันธุธาดาพร

4

57199130343

นายวิศรุต ภูนาค

5

57199130512

นายภูริศ ขาวปลื้ม

สาขาวิชา เศรษฐศาสตรการจัดการ
1

59199130362

นางสาวทิพยสวรรค ปลองเกิด

2

59199130363

นางสาวนิรมล ตันติธนบริบูรณ

3

60199130075

นางสาวพชรภัทร ศิวพรอนันต

สาขาวิชา ประวัติศาสตร
1

58199110085

นายสุทธิศักดิ์ แสวงศักดิ์

2

57199110184

นางสาวภัทราภรณ สตาภิรมย

3

57199110204

นายทนง บุญมาสู

มีหนาตอ

ลําดับที่

รหัสประจําตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

4

57199130428 นางสาวกมลธร ปาละนันทน
สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ

1

60199110083 นางสาวอัญชนา ใจหวัง
สาขาวิชา ภาษาศาสตร

1

57199110077 นางสาวภาษร วิรุณพันธ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

1

57199130169 นายวัชรพงษ ตันธวัฒน
สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต

1

58199130310

คาระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมายเหตุ

นางสาวภัทรพรรณ บุญยะปานะสาร

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2562
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

