
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวนิสิต ช่ือ - นำมสกุล คณะ / สำขำวิชำ ผลกำรประเมิน

1 60199120005 ระพีพรรณ เทือกทักษ์ กายภาพบ าบัด

2 60199120061 นายสวัสด์ิ   ชุมภา บัณฑิตวิทยาลัย/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

3 60199150034 ณัฐกร พรปฤงคพ ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา ผ่าน

4 60199120003 ชลธิชา อารีบ าบัด คณะแพทยศาสตร์/ชีวภาพแการแพทย์ ผ่าน

5 56199150063 นายชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย

6 58199150050 สิริวรรณ  วงศ์พงศ์เกษม บัณฑิตวิทยาลัย/จิตวิทยาประยุกต์

7 59299150006 อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม บัณฑิตวิทยาลัย

8 60112009963 ไอยรา เลาะห์มิน บัณฑิตวิทยาลัย/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผ่าน

9 60119150024 ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล ศึกษาศาสตร์ ผ่าน

10 60199120007 นางพัชราภา อินทพรต บัณฑิตวิทยาลัย/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผ่าน

11 60199120020 นางสาววรัญนิตย์ จอมกลาง ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ ผ่าน

12 60199120027 นายปริญญา ปานนพภา ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควิทยา ผ่าน

13 60199120028 กมลาลักษณ์ นวมส าลี ศิลปกรรมศาสตร์/มานุษยดุริยางควิทยา ผ่าน

14 60199120029 ศศิธร คล้อยแสงอาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผ่าน

15 60199120031 นางสาวประดับศรี  พินธุโท ศึกษาศาสตร์ ผ่าน

16 60199120049 นางสาวณัฐชนา พุทธแสง การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

17 60199130035 ภาวิณี ธีรวุฒิ ศิลปกรรมศาสตร์ / มานุษยดุริยางควิทยา ผ่าน

18 60199130329 น.ส ฐานิกา ชาคริยานุโยค สังคมศาสตร์ / การตลาด

19 60199130357 ศิริวรรณ วงศ์อภัย คณะสังคมศาสตร์/สาขาการตลาด

20 60199150008 นางสุรัญจิต วรรณนวล ศึกษาศาสตร์/การศึกษาพิเศษ ผ่าน

21 60199150009 นางโสรัจจะ มีทรัพย์ม่ัน การศึกษาพิเศษ ผ่าน

22 60199150011 กุลธิดา กุลคง ศึกษาศาตร์ สาขาการจัดการการอุดมศึกษา

23 60199150018 พันธ์พนิต  ช้างจันทร์ ศึกษาศาสตร์/ การจัดการการอุดมศึกษา ผ่าน

24 60199150020 นายอนุสรณ์ จ าปีเรือง ศึกษาศาสตร์ /การจัดการการอุดมศึกษา ผ่าน

25 60199150023 กฤษณะ  มุขแก้ว บัณฑิตวิทยาลัย/การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา ผ่าน

26 60199150025 ปัญจา ชูช่วย ศึกษาศาสตร์/วัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา ผ่าน

27 60199150026 นายชวภณ สารข้าวค า ศึกษาศาสตร์ สาขาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา ผ่าน

28 60199150031 จ.ส.อ.หญิงสุภาพร  ศรีนางแย้ม วัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรด้วยหลัก 5Wh 1 H

ณ ห้อง 302 ช้ัน 3 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

วันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 9.00 - 16.30 น.
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29 60199150037 นายจิโรจ จ๋ิวแหยม ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน

30 60199150038 ธัญญาภรณ์. นาจ าปา ศึกษาศาสตร์ ผ่าน

31 60199150041 นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว ศึกษาศาสตร์ /สาขา การบริหารการศึกษา ผ่าน

32 60199150043 นางสุนีย์  โคธีรานุรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผ่าน

33 60199150044 นายสุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ผ่าน

34 60199150045 อุดมพร สวัสดิสงคราม สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

35 60199150046 นางจุฑาภัค มีฉลาด การศึกษาพิเศษ ผ่าน

36 60199150048 อรัญญา ธาราวร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ ผ่าน

37 60199150058 ณัฐหทัย พงศ์พิทักษ์ มานุษยดุริยางควิทยา ผ่าน

38 60199150060 ภาณุภัค โมขศักด์ิ ศิลปกรรมศาสตร์/มานุษยดุริยางควิทยา ผ่าน

39 60199150061 นายรวมศักด์ิ เจียมศักด์ิ มานุษยดุริยางควิทยา ผ่าน

40 60199150062 นางสาวโสวภา สงขาว คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา ผ่าน

41 60199150063 นางสาวอรอนงค์ อิงช านิ ศิลปกรรมศาส ผ่าน

42 60199120058 นภาศิริ ฤกษนันทน์ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผ่าน

43 60199150042 นานสายัณห์ ต่ายหลี ศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา ผ่าน

44 60199120008 ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน บัณฑิตวิทยาลัย/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผ่าน

45 60199120060 วราพร  ช่างยา บัณฑิตวิทยาลัย/การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผ่าน

46 60199120010 นายสุวศิน เกษมปิติ บัณฑิตวิทยาลัย/สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผ่าน


