
ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

1 58199150010 นายฉัตรตระกูล  ปานอุทยั พลศึกษา วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

2 57199150028 นายธเนตร  ตัญญวงษ ์ พลศึกษา การจัดการกีฬาและนันทนาการ

3 56299150010 นายอาคร ประมงค์ พลศึกษา การจัดการกีฬาและนันทนาการ

4 57199150025 นายปญัญา อินทเจริญ พลศึกษา การจัดการกีฬาและนันทนาการ

5 60199150051 นางสาวเกศินี จงมนตรี พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

6 60199150057 นายวายุ แวงแก้ว พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

7 56299150004 นายอนุศักด์ิ สุคง พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

8 57199120034 วา่ที่ร้อยตรีกิตติศักด์ิ เมฆปั้น พลศึกษา วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

1 57199150024 นางหทยัรัตน์ บษุยพรรณพงศ์ ศึกษาศาสตร์ การบริหารและการจัดการการศึกษา

2 57199150022 นายวรทศัน์ วฒันชีวโนปกรณ์ ศึกษาศาสตร์ การบริหารและการจัดการการศึกษา

3 57199150019 นางสาวประภสัสร สมสถาน ศึกษาศาสตร์ การบริหารและการจัดการการศึกษา

4 57199150021 นางสาวรัตนา ปฏสินธเิจริญ ศึกษาศาสตร์ การบริหารและการจัดการการศึกษา

5 57199120006 นางสาวพมิพสุ์ดา เอี่ยมสกุล ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

6 59199150010 นายยรรยงค์ ณ บางช้าง ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

7 57199150066 นางสุดใจ เขียนภกัดี ศึกษาศาสตร์ การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

8 57199150001 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ ศึกษาศาสตร์ การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

9 60199150026 นายชวภณ สารข้าวค า ศึกษาศาสตร์ การวดั ประเมิน และวจิัยการศึกษา

10 57199150007 นายธนากร ทองประยูร ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

ระดับปรญิญำเอก

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

คณะพลศึกษา ป.เอก (จ านวน 8 ราย)

คณะศึกษาศาสตร์ ป.เอก (จ านวน 15 ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

11 57199150005 นางอรุณี เฮงยศมาก ศึกษาศาสตร์ การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

12 57199150003 นางสาวปยิวรรณ สนธโิสมพนัธุ์ ศึกษาศาสตร์ การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

13 57199120008 นายรังสรรค์ ปู่ทอง ศึกษาศาสตร์ การบริหารและการจัดการการศึกษา

14 57199150023 นางสาววรัญชลี รอดเรือง ศึกษาศาสตร์ การบริหารและการจัดการการศึกษา

15 57199150018 นายธนาวฒิุ สุขส าราญ ศึกษาศาสตร์ การบริหารและการจัดการการศึกษา

1 58199150044 พนัต ารวจโทหญิงธนิิภา วนิิจกิจเจริญ สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ จิตวทิยาประยุกต์

2 57199120046 นายเขตไทย สินธสุุวรรณ์ สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

3 57199150047 นางสาวดลฤดี ทบัทมิ สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

4 57199150049 นางสาวนวรัตน์ สุทธพิงศ์ สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

5 57199120092 นางกมล อาจดี สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

6 57199120096 นางสาววราภรณ์ คล้ายประยงค์ สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

7 57199120053 นางสาวอัจฉราพรรณ กันสุยะ สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

8 57199120049 นางสาวประภสัสร ชโลธร สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

9 57199120050 นางปวรี กาญจนภ ีนิลผาย สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

10 58199150041 นายเปน็ไท เทวนิทร์ สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ จิตวทิยาประยุกต์

1 57199150061 นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่ บณัฑิตวทิยาลัย พฒันศึกษาศาสตร์

2 58199120020 พนัโทหญิงจุฑารัตน์ บนัดาลสิน บณัฑิตวทิยาลัย การวจิัยและพฒันาหลักสูตร

3 57199120066 นางสาวธารทพิย์ ขุนทอง บณัฑิตวทิยาลัย การวจิัยและพฒันาหลักสูตร

4 57199150062 พนัโทหญิงมันทนา เกวยีนสูงเนิน บณัฑิตวทิยาลัย พฒันศึกษาศาสตร์

สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ ป.เอก (จ านวน 10 ราย)

บณัฑิตวทิยาลัย ป.เอก (จ านวน 6 ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

5 57199120069 นางฤกษฤ์ดี นาควจิิตร บณัฑิตวทิยาลัย การวจิัยและพฒันาหลักสูตร

6 57199120067 นางสาวแพรวนภา เรียงริลา บณัฑิตวทิยาลัย การวจิัยและพฒันาหลักสูตร

1 57199150046 นางสาวอารีวรรณ หสัดิน ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม

2 59199150031 นายอนันต์ มีชัย ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควทิยา

3 58199120011 นายสกลพฒัน์ โคตตตันติ ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควทิยา

4 58199150052 นายกิตติศักด์ิ เหล่าสุข ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควทิยา

5 58199150022 นายจักรพงษ ์กล่ินแก้ว ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควทิยา

6 57199150057 นางภริฎา ภรินานนธ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม

1 57199120017 นายศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

2 59299120002 นายศุภโชค อิสริยปาลกุล วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

3 59199120018 นางสาวชลธชิา จินาพร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

1 56199120019 นายศักดิพงศ์ พนัธไ์ผ่ แพทยศาสตร์ ชีวภาพการแพทย์

1 60199150049 นายปยิะพงษ ์เลาศรีรัตนชัย มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์

1 57199150032 นายกิตติคม นนทป์ระสาท วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคร่ืองกล

ระดับปรญิญำโท

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ป.เอก (จ านวน 6 ราย)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ป.เอก (จ านวน 1 ราย)

คณะมนุษยศาสตร์ ป.เอก (จ านวน 1 ราย)

คณะแพทยศาสตร์ ป.เอก (จ านวน 1 ราย)

คณะวทิยาศาสตร์ ป.เอก (จ านวน 3 ราย)

คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคม ป.โท (จ านวน 26 ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

1 58199110072 นายระพพีฒัน์ ช้อนสวสัด์ิ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

2 58199130113 นางสาวธญัลักษณ์ เพชรประดับสุข บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

3 58199130129 นางสาวละออคันธ ์ศรีใส บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

4 59299130028 นางสาววรณัน พวงจ าปา บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

5 60199130400 นางสาววริิยา จันทร์ทอง บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

6 60199130388 นางสาวพรเพญ็ งามวฒัน์ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

7 60199130390 นายพลการ ถิ่นจันทร์ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

8 60199110119 นายธนพฒัน์ แซ่ล้ี บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

9 60199110105 นางสาวพอพระทยั จาตกะวร บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

10 60199130350 นางสาวรววิรรณ ภู่น้อย บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

11 60199130467 นางสาวสุนิศา เฟื่องฟนูวกิจ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

12 60199130463 นางสาวธญัญารักษ ์แสงวาโท บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

13 60199130349 นางสาวเมษา ราษฎร์เจริญ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

14 60199130322 นายกิจจา อุ่นจิตต์ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

15 60199130321 นายก าพล พนิิจกิตยางกูร บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

16 60199130323 นายจิรภทัร เดียวตระกูล บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

17 60299130020 นางสาวฐานิภา ภาณุสุวรรณ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

18 60299130028 นางสาวสุภทัรา ตันติธรีวทิย์ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

19 59299130011 นางสาวธญัญธร ภญิโญพาณิชย์การ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

20 58199130109 นางสาวทสวรรณ ตันเจริญ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

21 58199130117 นางสาวนุชระวนิท ์ภมูิรัตน บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

22 58199110063 นายชลพลกฤต รัตน์นราทร บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

23 60199130399 นางสาว วภิาวลัย์ จันทะเลิศ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

24 59199130187 นางสาวเยาวลักษณ์ ก าเนิดกาญจน์ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การจัดการ

25 58199130069 นางสาวมยุรี จิตเจริญรุ่งโรจน์ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

26 61199130251 นางสาวพภสัสรณ์ แช่มศักด์ิสิทธิ์ บริหารธรุกิจเพื่อสังคม การตลาด

1 60199130113 นางสาวลักษณาวดี หลักค า มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2 62199110122 นางสาวธนภทัร เพยีรช่าง มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

3 62199110119 นางสาวบษุรินทร์ ภู่สุ่ม มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

4 62199110120 นางสาวปริณดา สามลลักษณ์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

5 60199130038 นายอัศวเดช โพธิช์ัย มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

6 60199130030 นางสาวปารมี นาทเวช มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

7 60199130034 นางสาวสิริกาญจน์ ระฆังทอง มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

8 59199130020 นางสาวจันทภิา กบลิโรจน์ มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย

9 61199130354 นางสาวอธษิฐาน ทองทรัพย์ มนุษยศาสตร์ จิตวทิยาพฒันาการ

10 61199130103 นางสาวดุสิดา สันซัง มนุษยศาสตร์ จิตวทิยาพฒันาการ

11 61199130109 นางสาวอภญิญา ตันเจริญ มนุษยศาสตร์ จิตวทิยาพฒันาการ

12 58199110005 นางสาวกมลวรรณ แก้วผัด มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

1 59199130118 นางสาวเกศแก้ว คงคล้าย ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

2 59199130124 นายวรีภทัร ศุภรสิงห์ ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

คณะมนุษยศาสตร์ ป.โท (จ านวน 12 ราย)

คณะศึกษาศาสตร์ ป.โท (จ านวน 14  ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

3 61199130006 นางสาวนภาพร สวา่งอารมณ์ ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

4 61199130003 นางสาวเจริญขวญั โรจนพงศ์สถาพร ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

5 59199130122 นางสาวพชัรีภรณ์ กันทะนะ ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

6 58199130005 นางสาวอชิรญา จตุรภทัรไพบลูย์ ศึกษาศาสตร์ การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

7 58199130004 นายสุเทพ อู่พยัคฆ์ ศึกษาศาสตร์ การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

8 58199130010 นางสาวอัสรี อนุตธโต ศึกษาศาสตร์ การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

9 60199130129 นางสาวปยินันท ์เทยีนไชย ศึกษาศาสตร์ การวดั ประเมิน และวจิัยการศึกษา

10 60199130162 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพเิศษ

11 60199130141 นางสาวสุพรรษา วทิยพนัธ์ ศึกษาศาสตร์ การวดั ประเมิน และวจิัยการศึกษา

12 60199130003 นางสาวสกาวฟา้ จันทภาโส ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา

13 60199130014 นางสาวกมลวรรณ บตุรน้อย ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

14 60199130157 นายปริุนทร์ นิติธรรมานุสรณ์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาพเิศษ

1 61199110189 นายปริวตัร ค าทา วทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์

2 60199110030 นางสาวสุพตัรา อยู่รัมย์ วทิยาศาสตร์ เคมี

3 59199110047 นางสาวอัจฉรา เกื้อทาน วทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์

4 61199110193 นางสาวพมิพพกานต์ เหล่าตรีเพชร วทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์

5 59199110150 นางสาววชิญาพร นามจันทรา วทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์

6 59199110148 นางสาวเขมจิรา มะลิซ้อน วทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์

7 61199110166 นางสาวอาตีกะห ์จะปะกิยา วทิยาศาสตร์ ชีววทิยา

8 61199110163 นางสาวรวพิร รุณจักร วทิยาศาสตร์ ชีววทิยา

คณะวทิยาศาสตร์ ป.โท (จ านวน 18 ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

9 61199110165 นายเสมอศักด์ิ พระสวา่ง วทิยาศาสตร์ ชีววทิยา

10 61199110159 นางสาวกนกภรณ์ ฤทธริงค์สกุล วทิยาศาสตร์ ชีววทิยา

11 58199130268 นางสาวอุสรา พุ่มพกิุล วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตรศึกษา

12 58199130260 นางสาวจิรกาญจน์ แผนกุล วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตรศึกษา

13 59199110010 นายพชร มณีโชติ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

14 61199130433 นายนรเศรษฐ์ กรุดสมัย วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 61199110191 นายAnongdavone Ponchanthai วทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์

16 61199130437 นายพรพรหม พเิรนทร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 60199130048 นางสาวปวณ์ีสุดา คงเกตุ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตรศึกษา

18 60199130055 นายอรรถพล พลอยมีค่า วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตรศึกษา

1 59199130100 นายธรีชัย ตันติทตัน์ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

2 58199130155 นางสาวกนกวรรณ ชีพทฆี์ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

3 60199110155 นางสาวกรรณิการ ระวสิิทธิ์ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

4 58199110134 นางสาววราภรณ์ แก้วเมฆ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

5 58199130175 นายสุพจน์ ประกอบพรม พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

6 58199130178 นายอัทธ ์คุ้มพุ่ม พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

7 58199130172 นายศราวฒิุ ไม้แหลม พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

8 59199130102 นางสาวอลิสา ล้ิมส าราญ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

9 58199130166 นายพศัพงศ์ จิรพฒันพงศ์ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

10 59199130202 นายพลรบ บญุคงมา พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

คณะพลศึกษา ป.โท (จ านวน 16 ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

11 60199130308 นายพรีะพล วริิยะประกอบ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

12 59299130039 นางสาวอรวรรณ คล้ายสังข์ พลศึกษา วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

13 58199130345 นายวชัรนนท ์ขี่ทอง พลศึกษา วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

14 59199130098 นายณัฐวฒิุ รมฤทธา พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

15 58199130165 นายพชรพล บญุเรือน พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

16 60199130309 นางสาวภคัรินทร์ อะโรคา พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

1 61199130232 นางสาวธนิกา จั่นง้ิว วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวตักรรมการออกแบบ

2 61199130492 นายวานิส แก้วทอง วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวตักรรมการออกแบบ

3 61199130494 นายสืบพงศ์ ทพิย์ศิริ วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวตักรรมการออกแบบ

4 61199130493 นายศิโรดม รักษนาเวศ วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวตักรรมการออกแบบ

5 61199130233 นายธรรมธรรศ เล้ียงธรรมรัตน์ วทิยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวตักรรมการออกแบบ

1 60199110074 นางสาวอัจฉริยา ต้ังจิตร์ตรง ทนัแพทยศาสตร์ ทนัตกรรมทั่วไปขั้นสูง

1 60199130448 นางสาวอมรรัตน์ แม่นไธสง เภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัชภณัฑ์

2 59299130047 นางสาวรัญชนา ชิตามาระ เภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัชภณัฑ์

3 60199130232 นางสาวเกวลดี ปทมุานนท์ เภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัชภณัฑ์

1 60199130092 นายนัฐวฒิุ ศรีคล้าย วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม การออกแบบเพื่อธรุกิจ

2 61199130513 นางสาวณัฐญา ผลศิริ วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม การออกแบบเพื่อธรุกิจ

วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม ป.โท (จ าวนวน 7 ราย)

คณะเภสัชศาสตร์ ป.โท (จ านวน 3 ราย)

คณะทนัตแพทยศาสตร์ ป.โท (จ านวน 1 ราย)

วทิยาลัยอุตสหากรรมสร้างสรรค์ ป.โท (จ านวน 5 ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

3 61199130199 นางสาวฐาปณีย์ จันทร์หรัิญ วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม การออกแบบเพื่อธรุกิจ

4 60199130081 นางสาวญาณิศา นุตลักษณ์ วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม การออกแบบเพื่อธรุกิจ

5 60199130083 นายนพเก้า สุวรรณวหิค วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม การออกแบบเพื่อธรุกิจ

6 58299130048 นางสาวกมลทพิย์ รัตนสุวรรณาชัย วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม การส่ือสารวทิยาศาสตร์และสุขภาพ

7 58299130044 นางสาวปรายจรีย์ จิตกลาง วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม การส่ือสารวทิยาศาสตร์และสุขภาพ

1 60199130229 นางสาวณิชพณัณ์ พรีอนันต์พร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การจัดการ

1 58199130214 นางสาวนิชาพชิญ พละบรีุ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

2 58199130208 นายกิติศักด์ิ เสียงดี ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

3 59199130232 นางสาวชื่นกมล อ้วนสูงเนิน ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

4 58199130197 นางสาวนันตญา ทวพีงษ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

5 60199130445 นายสิทธชิัย ไพรพฤกษา ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

6 60199130217 นายกันตภณ ตันแต้มดี ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

7 60199130431 นางสาวพรัิชญา ภามนตรี ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

8 60199130438 นางสาวณัฐณิชา ศิริรัตน์ตระกูล ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

9 58199130248 นายนาฐคุณ ถาวรปยิกุล ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควทิยา

10 58199130202 นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

11 58199130195 นางสาวฐาปนีย์ จิ๋วสุข ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา

12 58199130252 นายวทิยา แก้วบริสุทธิ์ ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางควทิยา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ป.โท (จ านวน 12 ราย)

คณะเศรษฐศาสตร์ ป.โท (จ านวน 1 ราย)

คณะสังคมศาสตร์ ป.โท (จ านวน 8 ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

1 58199130144 นายจารุกิตต์ิ แสนพลสิทธิ์ สังคมศาสตร์ ภมูิสาสนเทศ

2 58299130040 นางสาวจตุพร วระภมูิ สังคมศาสตร์ ภมูิสาสนเทศ

3 58199130148 นายสุชีพ ตันติวฒิุพงศ์ สังคมศาสตร์ ภมูิสาสนเทศ

4 58199110080 นางสาวเกศินี นงโพธิ์ สังคมศาสตร์ ภมูิสาสนเทศ

5 62199110114 นางสาวเครือมาศ มารอด สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์

6 62199110115 นายปยิวฒัน์ สีแตงสุข สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์

7 59199130328 นางสาววรรณชนก บญุปราศรัย สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์

8 58199130154 นางสาวศิริโชค อภภิชัผ่องใส สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์

1 61199130502 นางสาววติตานันท ์ธรรมดิษฐ์ วฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

2 61199130321 นายชาญชัย คหาปนะ วฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

1 58199110143 นายปกรณ์ภทัร บดุชา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

2 61199110084 นายยศธน ธนการัณย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟา้

1 61199130526 นางสาวกมลชนก วฒิุญาโณ ส านัดทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา วทิยาการประเมิน

1 60199110011 นางสาวนภาพร แววทอง กายภาพบ าบดั กายภาพบ าบดั

1 61199130410 นางสาววารุณี จันทาพนู บณัฑิตวทิยาลัย จิตวทิยาประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ ป.โท (จ านวน 1 ราย)

บณัฑิตวทิยาลัย ป.โท (จ านวน 1 ราย)

คณะกายภาพบ าบดั ป.โท (จ านวน 1 ราย)

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ป.โท (จ านวน 1 ราย)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ป.โท (จ านวน 2 ราย)

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ป.โท (จ านวน 2 ราย)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

1 59199110064 นางสาวชลธชิา วงค์ไชยา แพทยศาสตร์ ชีวภาพการแพทย์

1 62199140002 นาย จงรักษ ์กุนศิลา บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

2 62199140003 นาย ชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

3 62199140004 นางสาว ทวิาภรณ์ แก้วบวั บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

4 62199140005 นางสาว ธนภร ฤทธแิผลง บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

5 62199140007 นางสาว นฤมล ศิลาวงษ์ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

6 62199140008 นางสาว นิพาพร นุเสน บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

7 62199140009 นางสาว ฐิติพร กระจ่างจันทร์ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

8 62199140011 นางสาว เบญ็จวรรณ แสงสง่า บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

9 62199140012 นาย พชิิต สนั่นเอื้อ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

10 62199140013 นางสาว พร์ีวรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

11 62199140014 นาง เพญ็พกัตร์ แก้วจรูญ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

12 62199140015 นาย ไพโรจน์ ศรีคง บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

13 62199140016 นางสาว วรวรรณ ชัยรัตน์ธกิุล บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

14 62199140017 นางสาว วชัรา อยู่สน บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

15 62199140018 นาง สิริพร อุทยั บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

16 62199140021 นางสาว สุกัญญา ฉายแก้ว บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

17 62199140022 นางสาว สุกานดา สุภษิะ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

18 62199140023 นาย สุคนธ ์อาจยาทา บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

บณัฑิตวทิยาลัย ป.บณัฑิต (จ านวน 40 ราย)

ประกำศนียบตัรบณัฑิต



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

19 62199140024 นางสาว สุทธรัิตน์ เกดุก บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

20 62199140026 นางสาว สุไฮล่า ใบหา บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

21 62199140027 นางสาว เสาวนีย์ สังข์วร บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

22 62199140028 นางสาว หทัยา เวชการ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

23 62199140029 นางสาว ใหม่วมิล ชนะชัย บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

24 62199140030 นาย อนุรัต อ้นสงค์ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

25 62199140031 นาย อนุวฒัน์ ม่วงมา บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

26 62199140034 นางสาว ศิริโสภดิา ฝ่นเรือง บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

27 62199140035 นาง สุกัลยา จันทร์จินดา บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

28 62199140037 นางสาว สุรีย์พร สุขเกษม บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

29 62199140038 นางสาว ทศันีย์ ปนัต๊ะ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

30 62199140039 นาย ธปิตัย์ บญุยอด บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

31 62199140041 นาง กชกร มาลากุลต๊ะ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

32 62199140042 นาง ณัฐกุล กาบตุ้ม บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

33 62199140043 นางสาว ทพิยดา ศิลากุล บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

34 62199140044 นางสาว น้ าทพิย์ จันทร์มูล บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

35 62199140045 นาย มานพ จงใจ บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

36 62199140047 นางสาว ศิริสวสัด์ิ จันทร์วทิยกุล บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

37 62199140048 นางสาว สิรวร์ี อนันต์โชติธนัน บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

38 62199140049 นางสาว สุธาทพิย์ สุจาค า บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)

39 62199140050 นางสาว อนุศรา แบนอภยั บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)



ล ำดับ รหสัประจ ำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล คณะ สำขำวิชำ

ประกำศ ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขออนุมัติส ำเรจ็กำรศึกษำ ระดับบณัฑิตศึกษำ เฉพำะเดือนกันยำยน 2563 (เทำ่น้ัน) เดือนสุดทำ้ยของภำคกำรศึกษำ 3/2562

*หมำยเหตุ หำกนิสิตที่ไม่มีรำยชื่อและได้ด ำเนินกำรส่งเอกสำรในกำรส่งเล่มฉบบัสมบรูณ ์และ บทควำมเพ่ือขออนุมัติจบ ผ่ำนทำงอีเมล์ภำยในวันที่ 30 ส.ค. 63 เรยีบรอ้ยแล้ว

                 กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บณัฑิตวิทยำลัยโดยด่วน ภำยในวันที่ 13 ก.ย. 63 ที่เบอร ์0-2649-5000 ต่อ 15730 , 12429 และ 12431

40 62199140051 นางสาว อรัญญา พลโยธา บณัฑิตวทิยาลัย ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การศึกษาพเิศษและการดูแล)


