
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายชื่อนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563  

                                                                          

ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

58199150006 
58199150003 
58199150009 
60199120040 
60199150054 
60199150055 

นำยกิตติศักดิ์ มีเจริญ 
นำยสุทธิกร แก้วทอง 
นำยพิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ 
นำงสำวพิชำมญช์ จันทุรส 
นำงสำวผกำมำศ รัตนบุษย ์
นำงสำวผกำวดี ไวสิกรรม 

  

 สาขาวิชา การจัดการการอดุมศึกษา   

1 60199150017 นำงสำวประภำ เทียนเกษม   
 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   

1 60199150043 นำงสุนีย์  โคธีรำนุรักษ ์   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   

1 58199120035 ร้อยเอกวิภำวรรณ  น ำศรีเจรญิกุล   
2 58199120019 นำงปำลิดำ สำยรัตทอง  พัฒนพิชัย   
 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนนัทนาการ   

1 57199150030 นำยวิเชียร  ทุวิลำ   
2 58199150059 นำยLE CONG  BANG   
    มีหน้าต่อ 
     



ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา อณูชีววิทยา   

1 55199120053 นำงสำวปัทมำพรรณ  ถ ำวำปี   
2 55199120085 นำงสำวกัลยำณี  ศรคีลัง   
3 60199120043 นำงนิศำ  มะเครือส ี   
 สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์   

1 56199120018 นำงสำววิชชุนันท์  เกิดพุฒ   
 สาขาวิชา ภาษาศาสตร ์   

1 60199150050 นำยสิริศิระ  โชคทวีกิจ   
 สาขาวิชา เทคโนโลยชีีวภาพ   

1 58199120007 นำงสำวนิวนำ  หวังสวัสด์ิ   
 สาขาวิชา วศิวกรรมไฟฟ้า   

1 61199150022 พันโทกนก  เจริญชัยประกิจ   
 สาขาวิชา การวัด ประเมนิ และวิจัยการศึกษา   

1 60199150032 นำงสำวอรยำ  แจ่มใจ   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 57199150010 นำงมะลิวรรณ  งำมยิ่ง   
 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร ์   

1 56199120011 นำยนัทธปรำชญ์  นันทิวัฒนก์ุล   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

58199150031 
58199150035 
58199150036 
58199150037 
58199150043 
58199150046 
58199150048 
58199150049 

นำงสำวกัณฐรัตน์  เหลืองอ่อน 
นำงสำวจำรุวรรณ  ยอดระฆัง 
นำงฐิติญำรัตน์ มีไมตรีจิตต์ 
นำงสำวณัฎฐำ  ระก ำพล 
พันตรีหญิงพจนำ  เปลี่ยนเกดิ 
นำยมนตรี  หลินภ ู
นำงสำววัลลภำ  วำสนำสมปอง 
นำยสมิทธิ์  เจอืจินดำ 

  

 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)   

 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   

1 58299120004 นำงทัณฑิกำ  หวัง   
 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควทิยา   

1 59199120023 นำยพงศพิชญ์  แก้วกุลธร   
    มีหน้าต่อ 
     



ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรม   

1 57199150056 นำงสำวเนตรนภิส  พัฒนเจรญิ   
     

 
   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่  12 ตุลำคม 2564 
 

โดยอนุมัตขิองสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายชื่อนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563  

                                                                          

ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 

60199110096 
60199130314 
61199130294 
61199130314 
61199110045 

นำยวิศวกร คุณสัตย์ 
นำงสำวอรอนงค์ นำโสก 
นำยณัฐพล วรพักตร์ 
นำยสุกฤษฏิ์ ฤทธิธรรม 
นำงสิรินธร แก่นทอง 

  

 สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา   

1 
2 

59199130260 
59199130360 

นำงสำวรสมำ ล ำพุทธำ 
นำงสำวนันธิญำ แก้ววิจิตร 

  

 สาขาวิชา ศิลปศึกษา   

1 
2 
3 

60199130218 
61199130174 
61199130169 

นำงสำวนุชนำรถ รอดสอำด 
นำงสำวพำณี เพียรชนะ 
นำยชัยณรงค์ สุขถนอม 

  

 สาขาวิชา การจัดการอุดมศกึษา   

1 
2 
3 

60199130163 
60199130165 
60199130168 

นำงสำวZhouling Fan 
นำงสำวชุติมำ ทำสุรินทร ์
นำงสำวสุพรรณำ พรำวแดง 

  

 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   

1 62199130191 นำยธันว์ เฉลิมพงษ์   
    มีหน้าต่อ 

 



 

ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา การวัด ประเมนิ และวิจัยการศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

60199130117 
60199130128 
60199130123 
60199130134 
60199130118 
60199130114 
60199130140 
60199130137 
60199130142 
60199130127 
60199130139 
60199130135 
60199130116 
60199130136 
60199130115 
60199130131 

นำยจำรุกิตต์ิ ชินนะรำช 
นำงสำวปิยธิดำ ลออเอี่ยม 
นำยธนพล แซ่ค ู
นำงสำวเรณู มำละออง 
นำงสำวจุฬำลักษณ์ วงษ์วัฒนะ 
นำงสำวกัญญำรัตน์ เลียงผำ 
นำงสำวสุทัตตำ ธรรมภัทรกลุ 
นำงสำวศศิประภำ เอี่ยมภูมิ 
นำยหัสวนัส เพ็งสันเทียะ 
ว่ำที่ร้อยตรบีุญนิธิ คัสกุล 
นำงสำวพงษ์พิรุณ วดีศิริศักดิ ์
นำงสำววรุณยุพำ วิมลรัชตำภรณ ์
นำยจักรชัย ตระกูลโอสถ 
นำงสำววันวิสำ สุนทรชัชเวช 
นำยกิตติศักดิ์ วันงำม 
นำยพีระพล จอมใจเหล็ก 

  

 สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

60199130147 
60199130151 
60199130268 
60199130269 
60199130273 
60199130469 
61199130066 
61199130074 
61199130075 
61199130076 
61199130077 
61199130078 
61199130333 
60199130470 

นำงสำวมนพัทธ์ ระหงษ์ 
นำงสำวเอื้ออำรีย์ เหมะ 
นำยชโลธร โสมหิญ 
นำงชื่นตำ นุชกระโทก 
นำงสำวสุภำรัตน์ พัฒนแหวว 
นำยเสกข์ วงศ์พิพันธ์ 
นำงสำวกนกวรรณ เรื่อสีจันทร ์
นำงสำวมัทวัน ทันเที่ยง 
นำงสำววำรุณี เมืองช้ำง 
นำงสำวสรีวัน ศุภฤกษ์ชำติกุล 
นำงสำวสุพัตรำ เกตุสุข 
นำยอเนชพันธ์ นิธินันท์นฤมิต 
นำงสำวจิรำภำ บุตรสีตะรำช 
นำงสำวปรียำภรณ์ บุญสิทธิ ์

  

   มีหน้าต่อ 



ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา เทคโนโลยีการศกึษา   

1 60199130099 นำงสำวรัชนีวรรณ เผ่ำวณิชย ์   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

59199130138 
59199130287 
59199130291 
60199130017 
60199130019 
60199130020 
60199130021 
61199130033 
61199130039 
60199130010 
62199110137 
60199130012 

นำงสำวกำญจนำ อุทิศ 
นำงสำวกนกกร ทองมำศ 
นำยธนวุฒิ มำกเจริญ 
นำงสำวธัญรส ศรีมำศ 
นำงสำววทันยำ ข ำพงษ์ไผ่ 
นำงสำววริฏฐำ เจียวัฒนะ 
นำงสำวหนึ่งฤทัย ศิริรัตน ์
ว่ำที่ร้อยตรเีจษฎำ สำม ี
นำยศรัณย์ สงนุ้ย 
นำงสำวพรพรรณ พูลเขำล้ำน 
นำงสำวจีรุทม์ อำรมย์ชื่น 
นำงสำววนิดำ พำสนำยิ่งยงกุล 

  

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

60199130389 
59199110105 
59299130014 
60199130369 
60199130372 
60199130373 
60199130384 
60299130031 
61199130122 
61199130124 
61199130133 
61199130370 
61199130375 
61299130002 
63199110145 

นำงสำวพรอนงค์ ภู่สุวรรณ์ 
นำงสำววรพร จันทรรวงทอง 
นำยวรทรรศน์ สำระคุณ 
นำยกรวิทย์ ศิริพรภิญโญ 
นำยชลธิศ ธรรมประภำส 
นำงสำวชัญญำ วิชญเมธำกุล 
นำยบรรพต เหม่งเวหำ 
นำยเจษฎำ วำนิชสัมพันธ ์
นำงสำวชญมน พละบุญ 
นำงสำวณัฐวรุณ เทศงำมถ้วน 
นำงสำววรรณรัตน์ ชุมภูศรี 
นำงสำวบุษมำส ธีระวุฒิชัยกิจ 
นำงสำวอุบลวรรณ บุญบ ำรุง 
นำสำวนพรัตน์ วรสุข 
นำงสำวพิมพ์นำรำ ทรัพย์เรืองริน 

  

    มีหน้าต่อ 
     



ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา การตลาด   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

59199110095 
60199130364 
60299130001 
60299130004 
60299130005 
60299130027 
60299130029 
61199130448 
61199130449 
61299130018 
61299130021 
61199110106 
61199110144 
60199130465 

นำงสำวโชคธิฌำ แสงลือ 
นำยอภิชำ พิพัฒศุนธำ 
นำงสำวชุตินันท์ เชี่ยวพำนิชย์ 
นำงสำวพิตติยำนัน แสงทอง 
นำยวิชัย นรดี 
นำงสำวสุธำสินีย์ อ้นโต 
นำงสำวอำรยำ ลิมทวสีมเกียรติ 
นำงสำววีรยำ ทยำนุวัฒน์ 
นำงสำวสำวิตรี โพธ์ิผ ำใหญ่ 
นำงสำวอำภัสรำ อำสำสะนำ 
นำงสำวปำนรวี ธนกิจรุ่งทวี 
นำยกฤษนันท์ พันธ์ประภำกิจ 
นำงสำวพิมพ์ชนก ฟุ้งสิริรัตน์ 
นำงสำวศรนรินทร์ หลีฮวด 

  

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด   

1 
2 
3 

61199110153 
61199110152 
61199110128 

นำยวิธวินห์  แซ่ลี้ 
นำยธนภัทร ทองโปร่ง 
นำงสำวขวัญดำว เนำวบุตร 

  

 สาขาวิชา ทนัตกรรมคลนิิก   

1 
2 
3 

60199110056 
61199110088 
60199110055 

นำยหฤษฎ์ ฐิติภูมิเดชำ 
นำยพงศกร อภิญสถำนนท ์
นำงสำวภัทร อันชื่น 

  

 สาขาวิชา ทนัตกรรมทั่วไปขัน้สูง   

1 
2 

61199110127 
60199110073 

นำยเอกนฤน  จิวชัยศักดิ ์
นำงสำวดรุณี ชุมโรย 

  

 สาขาวิชา วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

1 61199110079 นำยธนวัฒน์ มหัสฉริยพงษ ์   
 สาขาวิชา ตจวิทยา   

1 61199110051 นำงสำวกุลวิภำภัสร์ จำตุรพิศำนุกูล   
 สาขาวิชา อณูชีวิทยา   

1 62199110162 นำยพงศธร เหำะเจริญสุข   
    มีหน้าต่อ 



   

ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา วิทยาการเภสัชภณัฑ์   

1 
2 
3 

63199110138 
59299130042 
63199110137 

นำยธนภัทร สุขสมบูรณ ์
นำงสำวเขมรุจิ เข็มทอง 
นำงสำวชนกำนต์ ชีวบันเทิง 

  

 สาขาวิชา เคม ี   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

61199110103 
61199110142 
61199110016 
61199110141 
61199110015 
61199110140 
61199110139 
59199110007 

นำยศุภชัย นิลรัตนคุณ 
นำงสำวลลิตำ แดนขนบ 
นำงสำวลลิตำ ศรีไชยมูล 
นำงสำวนุชจรินทร์ สนทิ 
นำงสำวมัญชลิกำ ใจตรง 
นำยทินรัตน์ ทนิวงศ์ 
นำงสำวทัศนีย์ ศรีสุข 
ร้อยต ำรวจโทพศวัต บุญเฟื่อง 

  

 สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

59199130027 
59199130025 
60199130059 
60199130298 
60199130060 
60199130063 

นำงสำววรรษำ เงินด ี
นำงสำวจิรำภรณ์ เจริญยิ่ง 
พระธนู คะชำ 
นำยศรรรำม หงษ์พรหม 
นำยศรำยุทธ ธิบด ี
นำยเอกชัย สุวรรณำลัย 

  

 สาขาวิชา วิทยาการข้อมลู   

1 
2 
3 
4 

62199130237 
62199130233 
62199130238 
62199130230 

นำงสำวปิยวรรณ ทองพลอย 
นำยธีรวิทย์ สีฆสมิทธ ิ
นำงสำวพนิดำ กำศกลำงดอน 
นำยชำคริต เสรีพงษ ์

  

 สาขาวิชา วสัดุศาสตร ์   

1 59199110049 นำงสำวพลอยหยก นำคปำน   
 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์   

1 59199130278 นำยวชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ   
 สาขาวิชา วิทยาการประเมนิ   

1 61199130398 นำยสิทธิเดช ชมจันทร ์   
    มีหน้าต่อ 
     



 
 

ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)   

 สาขาวิชา วศิวกรรมชีวการแพทย์   

1 
2 
3 
4 
5 

63199110129 
63199110133 
63199110128 
63199110131 
63199110127 

นำยบุรินทร สุขสุแพทย ์
นำงสำวอรุณโรจน์ ทองกลำง 
นำงสวำดำรณี ศรีสุชินวงศ ์
นำยพิศุทธิ์ พรปรีดำวรรณ 
นำยคณุตม์ ปึงศิริเจริญ 

  

 สาขาวิชา วศิวกรรมไฟฟ้า   

1 61199110085 นำยวรำเทพ ผดุงถิ่น   
 สาขาวิชา วศิวกรรมโยธา   

1 60199110012 นำยภัทรพล ไพจิตรวิจำรณ ์   
 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   

 สาขาวิชา นโยบายและการจัดการสาธารณะ   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

60299130041 
60199130408 
60199130411 
60199130410 
59199130323 
59199130320 

นำยณฐพร วรรณชิต 
นำงสำวกำญจนำพร สำยกองค ำ 
นำยสถำพร สิงหะ 
นำงสำววิชำดำ วงศ์จ ำรูญ 
ว่ำที่ร้อยตรอีัศวิน สุภำวงค์ 
สิบตรีหญิงภัทรพร  ญำณกิจ 

  

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

61199130209 
61199130221 
62199130160 
62199130161 
62199130164 
62199130166 
62199130312 
62199130314 
62199130321 
62199130323 

นำยณฐปกรณ ์ตั้งสุกิจจำกรณ ์
นำงสำววลัยพร ห้องแซง 
นำงสำวพิมพ์ชนก มะโนท ำ 
นำงสำวแพรวพรรณ อ่วมพันธ์เจริญ 
นำงสำวสุภสร อยู่วรรณกุล 
นำยแบงค์ พงษ์ขยัน 
นำงสำวฐิติกำญจน์ ศุภรำงกรู 
นำงสำวดลหรรษ พัฒภูม ิ
นำงสำววรกมล นำคใหม ่
นำงสำวเอมิกำ ทุนทวีศีลศักดิ ์

  

    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนนัทนาการ   

1 
2 
3 
4 
5 

59199130214 
59199130219 
60199130316 
60199130317 
60199130318 

นำยชนำ ดุริยำงคเศรษฐ ์
นำยวีรวุฒิ กำรวุฒิ 
นำงสำวณัฐธยำน์ สิริทรงประกอบ 
นำยรณกร เส็งสอน 
นำยสุพัฒน์พงศ์ พิบูลสุนทรโรจน์ 

  

 สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ   

1 
2 
3 
4 
5 

61199130108 
61199130349 
62199110001 
62199110138 
62199110139 

นำงสำวศุจินันท์ เจนจิตศิร ิ
นำงสำวนันต์ธิญำ ภู่คุ้ม 
นำงสำวนิชรีย์ นิยมสิน 
นำยภคณัฐ รัตนบ้ำนกรวย 
นำงสำวรวิพรรณ จำรุทว ี

  

 สาขาวิชา ภาษาไทย   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

60199130039 
60199130044 
60199130169 
60199130170 
60199130171 
60199130287 
60199130290 
61199130095 

นำยจำรุวัฒน์ ทองใส 
นำยชัยเชษฐ์ จิตต์ประสงค ์
นำงสำวกำนต์พิชชำ อุดมมงคลกิจ 
นำงสำวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์ 
นำงสำวภูมรินทร์ สุโกสิ 
นำงสำวสุชำดำ สกุลลีรุ่งโรจน์ 
นำงสำวศิริพร เรือนสุวรรณ 
นำยวงศกร ศรีระแก้ว 

  

 สาขาวิชา ภาษาศาสตร ์   

1 
2 

59199110088 
62199130355 

นำงสำวสุภัคร์ชนรรห์ เฉยพ่วง 
นำยสัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล 

  

 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   

1 
2 
3 
4 

60199130105 
61199130338 
60199130031 
60199130036 

นำงสำวZhihui Guo 
นำงสำวXi Chen 
นำยพีระวัฒน์ นันทโพธ๋ิเดช 
นำงสำวอรรถพร ประทุมชำติ 

  

 สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา   

1 61199130101 นำยอธิปัตย์ พัฒน์นำวิน   
    มีหน้าต่อ 

 



ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1 
2 
3 

62199130423 
62199130329 
62199130330 

นำงสำวดวงทิพย์ นำกระโทก 
นำงสำวไรวินท์ ลียวัฒนำนุพงศ์ 
นำงสำวอรัญญำ ดูเบย์ 

  

 สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

61199130200 
61199130203 
61199130204 
62199130167 
62199130170 
62199130171 
62199130309 
62199130335 
62199130441 
62199130442 
63199130538 
60199130088 
62199130440 

นำงสำวณฐฎำ เบญจกิจนิธ ิ
นำยธนพล เนียมคง 
นำงสำวพรรษำ เครือคล้ำย 
นำงสำวจุฑำมำศ วัฒนพำนิช 
นำงสำวรุจิรำงค์ ทรงประดิษฐ ์
นำงสำวหฤทชญำ มำเที่ยง 
นำงสำวปิยวรรณ พรมมำก 
นำงสำวศุภัชฌำ ใช้สติ 
นำมมจันท์ ยอแสงรัตน ์
นำงสำวลิลลี่ แม็คกร๊ำธ 
นำงสำววรยำ ศรีสุนทร 
นำยศักดิ์นรินทร์ สังข์รุ่ง 
นำยนรำบดินทร์ ศิริวำรินทร ์

  

 สาขาวิชา สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร   

1 62199130437 นำงสำวสุวจนี จิวะวิไลกำญจน ์   
 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควทิยา   

1 59199130222 นำยกฤติน นกแก้ว   
 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการ   

1 
2 
3 
4 

61199130497 
61199130495 
63199130544 
63199130545 

นำยปรินทร์ พฤกษ์วิวัฒนะกุล 
นำงสำวชฎำมำศ เกียรติศิริกลุ 
นำงสำวปำนทิพย์ สวยสม 
นำงสำวรัตตำ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 

  

     
 
                               ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม 2564   

โดยอนุมัตขิองสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 



 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายชื่อนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563  

                                                                          

ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 

  

 ปริญญาประกาศนยีบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑติ)   

 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษและการดูแล    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

63199140001 
63199140002 
63199140003 
63199140005 
63199140006 
63199140007 
63199140008 
63199140009 
63199140010 
63199140011 
63199140012 
63199140013 
63199140014 
63199140015 
63199140016 
63199140017 
63199140018 
63199140019 
63199140020 

นำย ณชนก หล่อสมบูรณ ์
นำย นรเทพ ลยุตัน 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง นริศรำ แนบกลำง 
นำย ศิริมงคล ทนทอง 
นำงสำว อลิสำ หล่อสมบูรณ ์
นำงสำว อัยวลิน อรุณพูลทรพัย์ 
นำงสำว กันตฤทัย ยอดสมุทร 
นำงสำว กัลยำ สังข์ทอ 
นำงสำว เกษรำภรณ์ กลิ่นชื่น 
นำย จักรพงศ์ ใหญ่โต 
นำง เจริญรัตน์ โภคสวัสดิ ์
นำย ชำคริต ปิยเดชอัครพงศ์ 
นำงสำว ชิดชนก มุขพรหม 
นำงสำว ฐำยิกำ มำกเลิศ 
ร้อยเอก ณัฏฐ์ชัยกร ทองปำนพำณิชกุล 
นำงสำว ณิชำรีย์ วิริยะกิจสุวรรณ 
นำงสำว ทิตำ ดวงสวัสดิ์ 
นำงสำว กำญจนำ ภูแช่มโชติ 
นำย นนทสิทธิ ์ตู้จินดำ 

  

    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที ่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

63199140021 
63199140022 
63199140023 
63199140024 
63199140025 
63199140026 
63199140027 
63199140028 
63199140029 
63199140030 
63199140031 
63199140032 
63199140033 
63199140034 
63199140035 
63199140036 
63199140037 
63199140038 
63199140039 
63199140040 
63199140041 
63199140042 
63199140043 
63199140044 
63199140045 
63199140046 
63199140047 
63199140048 

นำงสำว นุชนำท ทำเอื้อ 
นำงสำว ปณิชำ คล่องเชิงสำน 
นำงสำว ปิยวัน เครือนำค 
นำง พรหมภัสสร พนำดร 
นำย พิเชฎฐ์ มหำวงศ์ 
นำงสำว ภัคจิรำ จันทยำนนท ์
นำงสำว ภัทรำวรรณ ประจ ำทอง 
นำงสำว มิรันตี แก้วอำทะ 
นำงสำว รัณย์ณภัทร มำกญุชร 
นำงสำว ลภัสรดำ แสงตระกำรกิจ 
นำงสำว ลัดำวัลย์ โสมสะอำด 
นำงสำว วรัญญำ พิมพ์เสนำ 
นำงสำว วัลย์ลิกำ วัฒนจิตต์ 
นำงสำว วำดตะวัน แก้ววันทำ 
นำงสำว วิมล จอกทิพย ์
นำงสำว ศิโรรัตน์ แก้วมงคล 
นำงสำว ศิวนำถ องอำจ 
นำงสำว สรัณยำ ข ำเจริญ 
นำงสำว สรินยำ อุบลบำน 
นำงสำว ดุสิตำ สันซัง 
นำงสำว สุกัญญำ ทองสร้อย 
นำย สุรเชษฐ์ ไชยพวล 
นำง สุรพรรณ วีระสอน 
นำงสำว สุวรรณำ ทับปิง 
นำงสำว เสำวลักษณ์ ศรีใส 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง อรพันธ์ คล้ำยคลึง 
นำงสำว อำรีย์ ศรีค ำ 
นำงสำว สิริรุ่ง ด ำรงค์ตระกูลศักดิ์ 

  

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่  12 ตุลำคม 2564 

โดยอนุมัตขิองสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

 
  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


