
 

 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

  ระดับปริญญาเอก   

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 60199150051 นำงสำวเกศินี จงมนตรี   
2 60199150057 นำยวำยุ แวงแก้ว   
3 56299150004 นำยอนุศักดิ์ สุคง   
 สาขาวิชา การบริหารและการจัดการการศึกษา   

1 57199150024 นำงหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์   
2 57199150022 นำยวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์   
3 57199150019 นำงสำวประภัสสร สมสถำน   
4 57199150021 นำงสำวรัตนำ ปฏิสนธิเจริญ   
5 57199120008 นำยรังสรรค์ ปู่ทอง   
6 57199150023 นำงสำววรัญชลี รอตเรือง   
7 57199150018 นำยธนำวุฒิ สุขส ำรำญ   
 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   

1 57199120017 นำยศุภกิจ ประชุมกำเยำะมำต   
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   

1 59299120002 นำยศุภโชค อิสริยปำลกุล   
 สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ   

1 59199120018 นำงสำวชลธิชำ จินำพร   
    มีหนาต่อ 

 



 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   

1 58199150010 นำยฉัตรตระกูล ปำนอุทัย   
2 57199120034 ว่ำที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เมฆปั้น   
3 58299120001 ว่ำที่ร้อยตรีธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์   
 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   

1 57199150028 นำยธเนตร ตัญญวงษ์   
2 56299150010 นำยอำคร ประมงค์   
3 57199150025 นำยปัญญำ อินทเจริญ   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 57199120006 นำงสำวพิมพ์สุดำ เอี่ยมสกุล   
2 59199150010 นำยยรรยงค์ ณ บำงช้ำง   
3 57199150007 นำยธนำกร ทองประยูร   
 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   

1 57199150066 นำงสุดใจ เขียนภักดี   
2 57199150001 นำงสำวชำมำศ ดิษฐเจริญ   
3 57199150005 นำงอรุณี เฮงยศมำก   
4 57199150003 นำงสำวปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์   
 สาขาวิชา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา   

1 60199150026 นำยชวภณ สำรข้ำวค ำ   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 58199150044 พันต ำรวจโทหญิงพันธนิภำ วินิจกิจเจริญ   
2 58199150041 นำยเป็นไท เทวินทร์   
 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

1 57199120046 นำยเขตไทย สินธุสุวรรณ์   
2 57199150047 นำงสำวดลฤดี ทับทิม   
3 57199150049 นำงสำวนวรัตน์ สุทธิพงศ์   
4 57199120092 นำยกมล อำจดี   
5 57199120096 นำงสำววรำภรณ์ คล้ำยประยงค์   
6 57199120053 นำงสำวอัจฉรำพรรณ กันสุยะ   
7 57199120049 นำงสำวประภัสสร ชโลธร   
8 57199120050 นำงสำวปวรี กำญจนภี นิลผำย   
9 57199150053 นำงสำวอรรถยำ อมรพรหมภักดี   
    มีหน้าต่อ 



 

 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา พัฒนศึกษาศาสตร์   

1 57199150061 นำงสำวมรกต ณ เชียงใหม่   
2 57199150062 พันโทหญิงมันทนำ เกวียนสูงเนิน   
 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   

1 58199120020 พันโทหญิง จุฑำรัตน์ บันดำลสิน   
2 57199120066 นำงสำวธำรทิพย์ ขุนทอง   
3 57199120070 นำยศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง   
4 57199120069 นำงฤกษ์ฤดี นำควิจิตร   
5 57199120067 นำงสำวแพรวนภำ เรียงริลำ   
 สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์   

1 56199120019 นำยศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่   
 สาขาวิชา อณูชีววิทยา   

1 59199120053 นำยศุภศิลป์ แท่งรองทอง   
 สาขาวิชา ภาษาศาสตร์   

1 60199150049 นำยปิยะพงษ์ เลำศรีรัตนชัย   
 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   

1 57199150032 นำยกิตติคม นนท์ประสำท   
 ปริญญาการศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)   

 สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรม   

1 57199150046 นำงสำวอำรีวรรณ หัสดิน   
2 57199150057 นำงภิรฎำ ภิรนำนนท์   
 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา   

1 59199150031 นำยอนันต์ มีชัย   
2 58199120011 นำยสกลพัฒน์ โคตรตันติ   
3 58199150052 นำยกิตติศักดิ์ เหล่ำสุข   
4 58199150022 นำยจักรพงษ์ กลิ่นแก้ว   
     

 

 

 

 



 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 59199130118 นำงสำวเกศแก้ว คงคล้ำย   
2 59199130124 นำยวีรภัทร ศุภรสิงห ์   
3 61199130006 นำงสำวนภำพร สว่ำงอำรมณ์   
4 61199130003 นำงสำวเจริญขวัญ โรจนพงศ์สถำพร   
5 59199130122 นำงสำวพัชรีภรณ์ กันทะนะ   
6 60199130014 นำงสำวกมลวรรณ บุตรน้อย   
 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   

1 58199130005 นำงสำวอชิรญำ จตุรภัทรไพบูลย์   
2 58199130004 นำยสุเทพ อู่พยัคฆ์   
3 58199130010 นำงสำวอัสรี อนุตธโต   
 สาขาวิชา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา   

1 60199130129 นำงสำวปิยนันท์ เทียนไชย   
2 60199130141 นำงสำวสุพรรณษำ วิทยพันธ์   
 สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา   

1 60199130003 นำงสำวสกำวฟ้ำ จันทภำโส   
 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ   

1 60199130162 นำงสำวอรุณ มโนมัยอุดม   
2 60199130157 นำยปุรินทร์ นิติธรรมำนุสรณ์   
    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา ฟิสิกส์   

1 61199110189 นำยปริวัตร ค ำทำ   
2 61199110193 นำงสำวพิมพกำนต์ เหล่ำตรีเพชร   
3 61199110191 นำยAnongdavone Ponchanthai   
4 59199110150 นำงสำววิชญำพร นำมจันทรำ   
5 59199110148 นำงสำวเขมจิรำ มะลิซ้อน   
 สาขาวิชา ชีววิทยา   

1 61199110166 นำงสำวอำตีกะห์ จะปะกิยำ   
2 61199110163 นำงสำวรวิพร รุณจักร   
3 61199110165 นำยเสมอศักดิ์ พระสว่ำง   
4 61199110159 นำงสำวกนกภรณ์ ฤทธิรงค์สกุล   
5 61199110158 นสงKoulabthong Bouasavanh   
 สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา   

1 58199130268 นำงสำวอนุสรำ พุ่มพิกุล   
2 58199130260 นำงสำวจิรกำญจน์ แผนกุล   
3 60199130048 นำงสำวปวีณ์สุดำ คงเกตุ   
4 60199130055 นำยอรรถพล พลอยมีค่ำ   
 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 59199130100 นำยธีรชัย ตันติทัตน์   
2 58199130155 นำงสำวกนกวรรณ ชีพทีฆ์   
3 60199110155 นำงสำวกรรณิกำ ระวิสิทธิ์   
4 58199110134 นำงสำววรำภรณ์ แก้วเมฆ   
5 58199130175 นำยสุพจน์ ประกอบพรม   
6 58199130178 นำยอัทธ์ คุ้มพุ่ม   
7 58199130172 นำยศรำวุฒิ ไม้แหลม   
8 59199130102 นำงสำวอลิสำ ลิ้มส ำรำญ   
9 58199130166 นำยพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์   
10 59199130202 นำยพลรบ บุญคงมำ   
11 60199130308 นำยพีระพล วิริยะประกอบ   
12 59199130098 นำยณัฐวุฒิ รมฤทธำ   
13 58199130165 นำยพชรพล บุญเรือน   
14 60199130309 นำงสำวภัครินทร์ อะโรคำ   
    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา ศิลปศึกษา   

1 58199130214 นำงสำวนิชำพิชญ พละบุรี   
2 58199130208 นำยกิติศักดิ์ เสียงดี   
3 59199130232 นำงสำวชื่นกมล อ้วนสูงเนิน   
4 58199130197 นำงสำวนันตญำ ทวีพงษ์   
5 60199130445 นำยสิทธิชัย ไพรพฤกษำ   
6 60199130217 นำยกัณตภณ ตันแต้มดี   
7 60199130431 นำงสำวพิรัชญำ ภำมนตรี   
8 60199130138 นำงสำวณัฐณิชำ ศิรัตน์ตระกูล   
9 58199130202 นำงสำวศศิกร กมลรัตนกุล   
10 58199130195 นำงสำวฐำปนีย์ จิ๋วสุข   
11 59199130242 นำงสำวกำญจนำพร นนทรัตน์   
12 60199130432 นำงสำวมนทิรำ มะโนรินทร์   
13 58199130222 นำยอัครเทพ อัคคีเดช   
14 58199130212 นำยณัฐพล มั่นเรือง   
15 60199130435 นำงสำวโสรยำ วงศ์พิพันธ์   
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 58199110072 นำยระพีพัฒน์ ช้อนสวัสดิ์   
2 58199130113 นำงสำวธัญลักษณ์ เพชรประดับสุข   
3 58199130129 นำงสำวละออคัรธ์ ศรีใส   
4 59299130028 นำงสำววรณัน พวงจ ำปำ   
5 60199130400 นำงสำววิริยำ จันทร์ทอง   
6 60199130388 นำงสำวพรเพ็ญ งำมวัฒน์   
7 60199130390 นำยพลกำร ถิ่นจันทร์   
8 60199110119 นำยธนพัฒน์ แซ่ลี้   
9 58199130109 นำงสำวทสวรรณ ตันเจริญ   
10 58199130117 นำงสำวนุชระวินท์ ภูมิรัตน์   
11 58199110063 นำยชลพลกฤต รัตน์นรำทร   
12 60199130399 นำงสำววิภำวัลย์ จันทะเลิศ   
13 59199130187 นำงสำวเยำวลักษณ์ ก ำเนินกำญจน์   
14 60199130405 นำวสำวสิริขวัญ หงษ์สุวรรณกุล   
    มีหน้าต่อ 

 



 ล ำดับ
ที ่

รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

15 58199130093 นำงสำวกัญชลิตำ ตันเจริญ   
16 58199130095 นำงสำวกิรณำ หิรัญธนำกร   
 สาขาวิชา การตลาด   

1 60199110105 นำงสำวพอพระทัย จำตกะวร   
2 60199130350 นำงสำวรวิวรรณ ภู่น้อย   
3 60199130467 นำงสำวสุนิศำ เฟ่ืองฟูนวกิจ   
4 60199130463 นำงสำวธัญญำรักษ์ แสงวำโท   
5 60199130439 นำงสำวเมษำ รำษฎร์เจริญ   
6 60199130322 นำยกิจจำ อุ่นจิตต์   
7 60199130321 นำยก ำพล พินิจกิตยำงกูร   
8 60199130323 นำยจิรภัทร เดียวตระกูล   
9 60299130020 นำงสำวฐำนิภำ ภำณุสุวรรณ   
10 60299130028 นำงสำวสุภัทรำ ตันติธีรวิทย์   
11 59299130011 นำงสำวธัญญธร ภิญโญพำณิชย์กำร   
12 58199130069 นำงสำวมยุรี จิตเจริญรุ่งโรจน์   
13 61199130251 นำงสำวพภัสสรณ์ แช่มศักดิ์สิทธิ์   
14 59299130054 นำยกิตติพงษ์ ขำวส ำลี   
15 60199130365 นำงสำวอัญญำณี ลิ้มสุวรรณ   
16 60199130357 นำงสำวศิริวรรณ วงศ์อภัย   
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา เคมี   

1 60199110030 นำงสำวสุพัตรำ อยู่รัมย์   
2 60199110027 นำงสำวนุชนำฎ ตุ้มท่ำไม้   
 สาขาวิชา ฟิสิกส์   

1 59199110047 นำงสำวอัจฉรำ เกื้อทำน   
 สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ   

1 59199110010 นำยพชร มณีโชติ   
 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1 61199130433 นำยนรเศรษฐ์ กรุดสมัย   
2 61199130437 นำยพรพรหม พิเรนทร   
3 58199130328 นำยปฏิพล ศรีชุมสิน   
    มีหน้าต่อ 

 



  ล ำดับ
ที ่

รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   

1 59299130039 นำงสำวอรวรรณ คล้ำยสังข์   
2 58199130345 นำยวัชรนนท์ ขี่ทอง   
 สาขาวิชา ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง   

1 60199110074 นำงสำวอัจฉริยำ ตั้งจิตร์ตรง   
 สาขาวิชา วิทยาการเภสัชภัณฑ์   

1 60199130448 นำงสำวอมรรัตน์ แม่นไธสง   
2 59299130047 นำงสำวรัญชนำ ชิตำมระ   
3 60199130232 นำงสำวเกวลี ปทุมำนนท์   
 สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ   

1 58199130144 นำยจำรุกิตต์ แสนพลสิทธิ์   
2 58299130040 นำงสำวจตุพร วระภูมิ   
3 58199130148 นำยสุชีพ ตันติวุฒิพงศ์   
4 58199110080 นำงสำวเกศินี นงโพธิ์   
 สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร   

1 61199130502 นำงสำววิตตำนันท์ ธรรมดิษฐ์   
2 61199130321 นำยชำญชัย คหำปนะ   
 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด   

1 60199110011 นำงสำวนภำพร แววทอง   
 สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์   

1 59199110064 นำงสำวชลธิชำ วงค์ไชยำ   
 สาขาวิชา วิทยาการประเมิน   

1 61199130526 นำงสำวกมลชนก วุฒิญำโน   
2 61199130503 นำงสำววรพร พิพัฒน์   
3 59299130050 นำงสำวนวลพรรณ สูงสมสกุล   
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา   

1 58199110143 นำยปกรณ์ภัทร บุดชำ   
 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า   

1 61199110084 นำยยศธน ธนกำรัณย์   
    มีหน้าต่อ 

 
 



   
ล ำดับที่ 

รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)   

 สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ   

1 61199130232 นำงสำวธนิกำ จั่นงิ้ว   
2 61199130492 นำยวำนิส แก้วทอง   
3 61199130494 นำยสืบพงศ์ ทิพย์ศิริ   
4 61199130493 นำยศิโรดม รักษนำเวศ   
5 61199130233 นำยธรรมธรรศ เลี้ยงธรรมรัตน์   
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   

1 60199130113 นำงสำวลักษณำวดี หลักค ำ   
2 62199110122 นำงสำวธนณภัทร เพียรช่ำง   
3 62199110119 นำงสำวบุษศรินทร์ ภู่สุ่ม   
4 62199110120 นำงสำวปริณดำ สำมลลักษณ์   
5 60199130038 นำยอัศวเดช โพธิ์ชัย   
6 60199130030 นำงสำวปำรมี นำทเวช   
7 60199130034 นำงสำวสิริกำญจน์ ระฆังทอง   
8 58199110005 นำงสำวกมลวรรณ แก้วผัด   
9 58199130317 นำงสำวณัฐกำนต์ ข ำแก้ว   
 สาขาวิชา ภาษาไทย  

(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
  

1 59199130020 นำงสำวจันทิภำ กบิลโรจน์   
 สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ   

1 61199130354 นำงสำวอธิษฐำน ทองทรัพย์   
2 61199130103 นำงสำวดุสิตำ สันซัง   
3 61199130109 นำงสำวอภิญญำ ตันเจริญ   
 สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ   

1 60199130092 นำยณัฐวุฒิ ศรีคล้ำย   
2 61199130513 นำงสำวณัฐญำ ผลศิริ   
3 61199130199 นำงสำวฐำปนีย์ จันทร์หิรัญ   
4 60199130081 นำงสำวญำณิศำ นุตลักษณ์   
5 60199130083 นำยพพเก้ำ สุวรรณวิหค   
    มีหน้าต่อ 

 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   

1 58299130048 นำงสำวกมลทิพย์ รัตนสุวรรณำชัย   
2 58299130044 นำงสำวปรำยจรีย์ จิตกลำง   
 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการ   

1 60199130229 นำงสำวณิชพัณณ์ พีรอนันต์พร   
 สาขาวิชา มานุษยดุริยางวิทยา   

1 58199130248 นำยนำฐคุณ ถำวรปิยกุล   
2 58199130252 นำยวิทยำ แก้วบริสุทธิ์   
3 58199130250 นำยพงษ์เทพ ตำมเมืองปัก   
4 58199130258 นำยอนุสิทธิ์ บุญวงศ์   
 สาขาวิชา ประวัติศาสตร์   

1 62199110114 นำงสำวเครือมำศ มำรอด   
2 62199110115 นำยปิยวัฒน์ สีแตงสุก   
3 59199130328 นำงสำววรรณชนก บุญปรำศภัย   
4 58199130154 นำงสำวศิริโชค อภิภัชผ่องใส   
5 58199110083 นำยคเณศ กังวำนสุรไกร   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 61199130410 นำงสำววำรุณี จันทำพูน   
 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   

1 58199130183 นำงสำวกรรณิกำร์ ภักดีวิเศษ   
2 58199130184 นำงสำวคนธรส ประสมศิลป์   
3 58199130190 นำงสำวศิรญำกรณ์ ภูมิพิริยะสกุล   
4 58199130187 นำงสำวนำฎณำรีย์ วังงำม   
5 61199130481 นำงสำวอัยลดำ หอมไม่หำย   
6 61199130476 นำยธัชชัย นุสญำ   
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษและการดูแล   

1 62199140002 นำยจงรักษ์ กุนศิลำ   
2 62199140003 นำยชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์   
3 62199140004 นำงสำว ทิวำภรณ์ แก้วบัว   
4 62199140005 นำงสำว ธนภร ฤทธิแผลง   
5 62199140007 นำงสำว นฤมล ศิลำวงษ์   
6 62199140008 นำงสำว นิพำพร นุเสน   
7 62199140009 นำงสำว ฐิติพร กระจ่ำงจันทร์   
8 62199140011 นำงสำว เบ็ญจวรรณ แสงสง่ำ   
9 62199140012 นำย พิชิต สนั่นเอื้อ   
10 62199140013 นำงสำว พีร์วรำงค์ รุ่งโรจณ์สกุล   
11 62199140014 นำง เพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ   
12 62199140015 นำย ไพโรจน์ ศรีคง   
13 62199140016 นำงสำว วรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล   
14 62199140017 นำงสำว วัชรำ อยู่สน   
15 62199140018 นำง สิริพร อุทัย   
16 62199140021 นำงสำว สุกัญญำ ฉำยแก้ว   
17 62199140022 นำงสำว สุกำนดำ สุภิษะ   
18 62199140023 นำย สุคนธ์ อำจยำทำ   
    มีหน้าต่อ 



ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

19 62199140024 นำงสำว สุทธิรัตน์ เกดุก   
20 62199140026 นำงสำว สุไฮล่ำ ใบหำ   
21 62199140027 นำงสำว เสำวนีย์ สังข์วร   
21 62199140028 นำงสำว หัทยำ เวชกำร   
23 62199140029 นำงสำว ใหม่วิมล ชนะชัย   
24 62199140030 นำย อนุรัต อ้นสงค์   
25 62199140031 นำย อนุวัฒน์ ม่วงมำ   
26 62199140034 นำงสำว ศิริโสภิดำ ฝ่นเรือง   
27 62199140035 นำง สุกัลยำ จันทร์จินดำ   
28 62199140037 นำงสำว สุรีย์พร สุขเกษม   
29 62199140038 นำงสำว ทัศนีย์ ปันต๊ะ   
30 62199140039 นำย ธิปัตย์ บุญยอด   
31 62199140041 นำง กชกร มำลำกุลต๊ะ   
32 62199140041 นำง ณัฐกุล กำบตุ้ม   
33 62199140043 นำงสำว ทิพยดำ ศิลำกุล   
34 62199140044 นำงสำว น้ ำทิพย์ จันทร์มูล   
35 62199140045 นำย มำนพ จงใจ   
36 62199140047 นำงสำว ศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล   
37 62199140048 นำงสำว สิรวีร์ อนันต์โชติธนัน   
38 62199140049 นำงสำว สุธำทิพย์ สุจำค ำ   
39 62199140050 นำงสำว อนุศรำ แบนอภัย   
40 62199140051 นำงสำว อรัญญำ พลโยธำ   
     

 
 
                           ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลำคม 2563 
 

โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


