
เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ 8/2565 เดือน สิงหาคม 2565 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  เดือน กันยายน 2565 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)   

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 
2 
3 

59199150024 
59199150027 
59199150029 

วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ 
ดวงกมล เจียมเงิน 
สายฝน ตันตะโยธิน 

  

 สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา   

1 
2 

61199120036 
58199120031 

พิริยะ วรรณไทย 
สุวิมล นาเพีย 

  

 สาขาวิชา การจัดการการอุดมศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 

60199150018 
60199150021 
60199150016 
60199150044 
60199150014 

พันธ์พนิต ช้างจันทร์ 
อัมพร สงคศิริ 
บัณฑิต อ่าวสถาพร 
สุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ 
ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต 

  

 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   

1 
2 
3 

62199150066 
60199150038 
62199120032 

ภาวินี  อนามัย 
ธัญญาภรณ์ นาจ าปา 
จิราภรณ์ ปกรณ์ 

  

 สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ   

1 60199150006 วสันต์ วรรณรัตน ์   
   มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา   

1 
2 

59199150004 
59299150002 

วิชุตา  บุญเกตุ 
ภัทรนันท์ ไวทยะสิน 

  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

62199120043 
60199120008 
60199120011 
61199120012 
60199120058 
58199120033 

สักก์เสก พัชรดิฐ 
ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน 
อนุชา แข่งขัน 
จิรภัค สุวรรณเจริญ 
นภาศิริ ฤกษนันทน์ 
ชัยธวัช ตนตรง 

  

 สาขาวิชา พัฒนศึกษาศาสตร์   

1 58199120023 เจษฎา เนตะวงศ์   
 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   

1 
2 

62199150015 
59199150019 

จิรานุวัฒน์ ค าปลิว 
ปฐมพร บ าเรอ 

  

 สาขาวิชา การวัด ประเมิน เเละวิจัยการศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 

60199150024 
60199150025 
60199150031 
60199150030 
60199150029 

ขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล 
ปัญจา ชูช่วย 
สุภาพร  ศรีนางแย้ม 
สุธิมา เทียนงาม 
สุกิจ ชีรนรวนิชย ์

  

 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์   

1 
2 
3 
4 
5 

57199120085 
57199120081 
57199120077 
57199120084 
57199120080 

สุชีรา มาตยภูธร 
เพียงทิพย์ ศรีบุญเรือง 
ฐิตาวรรณ อินสะอาด 
วิไลลักษณา สร้อยคีรี  
อรรถพล จรจันทร์ 

  

 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

1 
2 
3 
4 

60199150068 
59199120026 
60199120050 
59199150041 

สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน ์
ธีรศักดิ์ พลพันธ์ 
นลินี พานสายตา 
กนกภรณ์ ทองคุ้ม 

  

    มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

5 
6 
7 

60199150066 
59199120027 
59199120046 

เธียรไชย ยักทะวงษ์ 
ประสิทธชัย เดชข า 
เทพสุดา จิวตระกูล 

  

 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 61199150039 ศรสลัก นิ่มบุตร   
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ด.)   

 สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย   

1 62199150104 วิรินทร์ญา กิตติคุณนพวัชร์   
 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา   

1 60199150058 ณัฐหทัย พงศ์พิทักษ์   
 สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรม   

1 59199150038 วัฒนวุฒิ ช้างชนะ   
     

 
   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  13 กันยายน  2565 
 

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ครั้งท่ี 8/2565 เดือน สิงหาคม 2565 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  เดือน กันยายน 2565 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

63199110004 
63199110054 
63199130010 
62199110074 
63199110124 
63199130025 
63199110057 

ปัทมา เธียรลิขิต 
พิภัทร์อนันต์ เทพพิทักษ์ 
ณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดา 
อ าภาพร จิรธรรมโอภาส 
ณัฏฐณิชา รัตนประทุม 
อาทิวราห์ ไตรภูมิ 
สุภาลัย  สายค าภา 

  

 สาขาวิชา การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 

61199130063 
61199130061 
61199130052 
61199130059 
61199130057 

วชิรวิทย์ แสงศรี 
เพียงขวัญ แก้วเรือง 
กรกนก วารีสุวรรณ 
พัชญา สาทา 
ณัฐวิภา สุราฤทธิ์ 

  

 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   

1 
2 
3 
4 
5 

63199130376 
61199110174 
61199110171 
61199110175 
61199110173 

สมชาย โพธิจาทุม  
ธาดา จารุลักษณ์ 
เกียรติศักดิ์ แสงทอง 
นวลประภัสสร์ ก้อนพิลา 
ไตรภพ แปลนาค 

  

    มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

6 61199110177 สิทธิโชค บุญช่วยแล้ว   
 สาขาวิชา จิตวิทยาการแนะแนว   

1 
2 

61199130334 
61199130073 

วัฒนพงศ์ ล้วนเส้ง 
ชุติมา ทองมีขวัญ 

  

 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

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

61199130009 
61199130021 
61199130030 
61199130328 
61199130031 
61199130010 
61199130032 
61199130327 
61199130038 
61199130001 
61199130036 
61199130014 

พุทธชาติ ศรีประไพ 
นวพร พรหมพิลา  
สมทบ ศรีคงรักษ์ 
ปวัน มาลากุล ณ อยุธยา  
สุธาแก้ว บุญพอ 
วชิรญาณ์ สัจจากุล 
อุทยัรัตน์ ผาสุข 
ปวริศา โคติวงศ์ 
ภูมิเทพ สืบแก้ว 
กมลทิพย์ เกตุศรี 
ธนวุฒิ ปัญญาพูนผล 
จีรนันท์ ซันซี 

  

 สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา   

1 59199130361 ศิริเลิศ ซิ้มเทียม   
 สาขาวิชา ศิลปศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

60199130214 
60199130213 
60199130433 
61199130383 
60199130422 
60199130215 
61199130385 

พิชญดา ไชยดี 
พรพิมล ใจกล้า 
สุมนัส เกษแก้ว 
คุณากร ผลสุวรรณ์ 
ธนพร เทพรักษา 
สุภัสสร แซ่ลี ้
อารีวรรณ นาคด า 

  

 สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 

61199130302 
61199130311 
62199130281 
61199130301 
61199130290 

ปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง 
ศิรินาถ ใจสบาย 
สุกฤตา การบรรจง 
ปภัสรา สระประทุม 
คุณานนต์ ตันเจริญสุข 

  

    มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

59199130074 
62199130400 
63199110146 
63199130476 
62199110016 
61199130120 
63199130180 
63199130190 
63199130178 
63199130174 
63199130170 
63199130171 
61299130016 
63199130175 
62199130274 
59199130057 
61299130017 
62199130262 
62199130271 
61199130460 
62199130093 
60199130401 

พรนภัส บางนาค 
สาคร อามาติ 
สุจิรา มูลอาษา 
สิเรียม คมข า 
จิราพัชร วรรณมณฑา 
ขวัญตา เชื้อเมืองพาน 
ธีริศรา เล็กเครือสุวรรณ 
สุดารัตน์ มากะเรือน 
ณัฐกานต์ จงวิมาณสินธุ์ 
คีตา พัฒนาไพบูลย์กุล 
กนกรัตน์ เอ้ือไพบูลย์ 
กฤตติยา ชินเดช  
พลชา รุ่งเรืองไพศาลสุข 
เจนจิรา เทียนวิจิตร 
อดิศร กิจบ ารุง 
ขวัญศิริ สุนทรธรรมกุล 
โสภิตา พลสา 
จิตตรา ดวงตาแก้ว 
รวีวรรณ เกษมศรีวิไล 
วิชชา จันทร์ทอง 
ภัสราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 
วิศรุต เชื้อพราหมณ์ 

  

 สาขาวิชา การตลาด   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

62199110086 
62199110014 
62199110013 
61199130282 
62199130059 
62199130069 
62199130067 
61199130246 

สิรภพ คุณโลก 
อารีรัตน์ ศรีทับ 
สุภนิดา หลากสุขถม 
อารดา ต่วนชะเอม 
ชลภัสสรณ์ เลิศศิริธนะกุล 
ภาวิณี โฆสะนันท์ชัย 
พีรกานต์ พุ่มแก้ว 
ฐาปนี แก้วเสน่ห์ใน 

  

    มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

62199130073 
62199130255 
62199130409 
62199130410 
62199130252 
62199130060 
62199130063 
62199130061 
61199110111 

โสภามาศ เกาะแก้ว 
พงศกร  เหลืองไพโรจน์ 
วราภรณ์ มาปันเครือ 
สุภชา รอดจิตต์ 
ปวีณพล สายสืบ 
ทักษพร พลดงนอก 
ประภาสินี หมั่นงาน 
ธามัน สมบัติเจริญ 
รชพล มงคลธนิต 

  

 ปริญญารัฐประศาสนมหาบัณฑิต (รป.ม.)   

 สาขาวิชา นโยบายและการจัดการสาธารณะ   

1 
2 
3 
4 

63199130370 
61299130010 
61299130039 
63199130137 

แพรพลอย วัฒนะโชติ 
จิดาภา เผ่าหฤหรรษ์ 
อัมพรรัตน์ ชูศรี 
วุฒิเมศร์ ไกรจริยาเวทย์ 

  

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด   

1 
2 

63199110111 
62199110099 

ภิญญา ภูปภัสศิริ 
ธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ 

  

 สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม   

1 63199130504 อภิสรา ทองบุญชุม   
 สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

1 
2 
3 
4 

63199130409 
61199130505 
61199130508 
60199130456 

ณัฐพล เทียมวัน 
โชติกา ปัทมาภรณ์ 
วัชพล ตุลยวิไลกุล  
ทวิชากร ขุนภักดี 

  

 สาขาวิชา จุลชีววิทยาประยุกต์   

1 63199110070 บัญชา ธรรมประภาพร   
 สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์   

1 62199110034 ณัฐริกา ชมละม้าย   
 สาขาวิชา ทันตกรรมคลินิก   

1 
2 

61199110195 
61199110068 

จารุพัฒน์ จุลแดง 
ธนโชติ พยุงรัตน์ 

  

    มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

3 62199110095 ณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย   
4 62199110097 วิทิตา อัครเอกจิตต์   
 สาขาวิชา ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง   

1 
2 
3 
4 

63199110100 
61199110126 
61199110151 
61199110075 

ณสุดา หงสวินิตกุล 
นัชชา คลังจตุรเวทย์ 
ณัฐรัตน์ นุชอุดม 
พิชญา พงษ์สุขเจริญกุล 

  

 สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกาครจัดการทรัพยากร   

1 
2 
3 

62299130009 
60199130236 
62199130419 

จิระพงษ์ ชนะภู 
จิราพร เหล่าบุราณ 
วีรพจน์ สรรพากิจวัฒนา 

  

 สาขาวิชา ฟิสิกส์   

1 61199110105 กันยารัตน์ อ านวยจิตติเลิศ   
 สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ   

1 
2 
3 
4 

61199130464 
59199130315 
60199110077 
59199130317 

ธนัช สระประเทศ 
ปัญญา สนิทวงค์ 
สายใจ บึงไกล 
อดุลวิทย์ ชูเชิด 

  

 สาขาวิชา วิทยาการการประเมิน   

1 
2 
3 

60199130454 
60199130462 
60199130450 

อภันตรี นาคอ าไพ  
สุนทร  ค านวล 
ธีรภัทร สุดโต 

  

 สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล   

1 63199130115 ภคพล อนุภูมิขัยยา   
 สาขาวิชา วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

1 
2 
3 
4 

62199110063 
63199110103 
63199110102 
62199110065 

พัณณิตา ลีฬหากาญจน์ 
พิชามญชุ์ ศรีวิริยกุล 
ธนกันต์ จิวะเจริญ 
วรพล แซ่เฮ้ง 

  

 สาขาวิชา วิทยาการเภสัชภัณฑ์   

1 
2 
3 
4 

63199130604 
61199130187 
60199130234 
60199130447 

ธิติมา วงศ์จิตราภรณ์ 
จุฑามาศ ปั้นอินทร์ 
สายสุนีย์ รัตนกรุณา 
ภูชิษา รัตนศีล 

  
 
 

มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   

1 61199130145 กนกวรรณ ทับทอง   
 สาขาวิชา อณูชีววิทยา   

1 62199110161 กัญญาลักษณ์ ยางนอก   
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   

1 62199110171 อานนท์ อมรนันทสิริ   
 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟฟ้า   

1 63199110134 สิรีรัศมิ์ สีมาภาพงษ์   
 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา   

1 63199110048 ณัฐฤกษ์ อักษรณรงค์   
 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.ม.)   

 สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ   

1 62199130447 จิดาภา พงษ์พราหมณ์   
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1 
2 
3 

63199130402 
63199130403 
63199130205 

ธนัชพร เพชรล้อม 
ธนาวดี ปิ่นประชานันท์ 
เกษกมล แสงสุพรรณ 

  

 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   

1 
2 
3 

61199130523 
60199130201 
60199130315 

พิชชานนท์ ศรีพล 
สิรวิศ ศรีเดือนดาว 
ชาคริต ประเดิมชัย 

  

 สาขาวิชา การจัดการทางสังคม   

1 
2 
3 
4 
5 

63199130555 
63199130554 
63199130556 
63199130557 
62199130245 

ธรรญชนก ชัยภูม ิ
ธนัชชา วงษ์ทองค า 
ภัทรานิษฐ์ บัวบาง 
สุกัญญา จันทร์ทิพย์ 
มาริสา สกุลวัฒนา 

  

 สาขาวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   

1 
2 

60199130078 
60199130242 

ชัยอนันต์ วัชรีเมธี 
พัชนิดา มณีโชติ 

  

    มีหน้าต่อ 
 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ   

1 
2 
3 
4 

63199130234 
61199130511 
61199130514 
63199130236 

ประยุทธ ตั้งสงบ 
กฤชญา จตุรภัทร์ 
วรภพ วิทยาพิภพสกุล 
รัชยา ศิริพันธุ์ 

  

 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

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

61199130212 
61199130219 
63199130258 
61199130409 
63199130449 
63199130247 
63199130240 
63199130456 
63199130452 
63199130259 
63199130243 
63199130448 
63199130453 
62199130319 
61199130225 
63199130260 
62199130152 
63199130451 

นุชนภา วรุณวุฒ ิ
รุจิรา วงศ์วุฒิอักษร  
อริสา เปสลาพันธ์ 
ภรภัทร ถาวรชินโชติ  
จิราวรรณ ธงสอาด 
ปิยะวัฒน์ พลจันทึก 
กุลธิดา วงศ์สิทธิกุล 
วิรุตม์ อภัยวงศ ์
ณิชากร ชัยวิศิษฐ์ 
อัครชัย ทวีกิตติกุล 
ฐิติพร ชาวงษ ์
กฤษณพล ผิวผ่อง 
ธนกฤติ กองศิลป์ 
ประภัสสร ชนะโรจน ์
สุรฉัตร อโนทัย 
อารียา นีลสัน 
จรรยารักษ์ โลหนัทน์ 
ณัฐพิชฌาย์ ศุภกานต์สิริ 

  

 สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

61199130111 
61199130107 
61199130348 
63199130097 
63199130090 
63199130323 

เอมฤทัย ก าเนิด 
ศิรินันท์ ทองดี 
 ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอน 
อมลวรรณ อ่ิมอาบ 
นัฐชา อิบรอเฮม 
ภัทราภรณ์ ธีระการณ์ 

  

    มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 สาขาวิชา ประวัติศาสตร์   

1 
2 
3 

61199130141 
61199130143 
61199130529 

กันตพงศ์ ก้อนนาค 
ธิรศักดิ์ ทองดี 
ภาพิมล อิงควระ 

  

 สาขาวิชา ภาษาไทย   

1 
2 

62199130021 
61199130345 

อติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว 
YANGCHENMA HE 

  

 สาขาวิชา ภาษาศาสตร์   

1 63199130071 เจตพล เกียรติคีรี   
 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   

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

61199130422 
61199130421 
61199110132 
61199110093 
61199110002 
63199130330 
62199130360 
61199130339 
61199130086 
62199130039 
62199130460 
61199130414 
62199110121 

ปุณพจน์ ภิเศก 
ณัฐพร ถาวรกุล 
บุศราภรณ์ มาเจริญ 
อภิชญา สีทองสุก 
ณญาดา ทองมาก 
อดิศักดิ์ กิตติวรวิทย์ 
ปรีดิ์เปรม ติยะรัตนากรกุล 
ณัฐนรี สายบัวทอง 
ฐนวรรณกมล สาลี 
อภิญญา สมชอบ 
ปาณิศา สุโพธิ์ภาค 
Chenghui Shen 
ภีรยา อินปักดี 

  

 สาขาวิชา มานุษยดุริยางควิทยา   

1 
2 
3 
4 
5 

62199110127 
62199110128 
62199110124 
62199110126 
62199110125 

ธนกร นามวงษ์ 
พงศธร  มีทรัพย์ 
ชัยรัตน์ มีงาม 
รมณีย์ เรือนช้าง 
พันธกานต์ ใบเทศ 

  

 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการ   

1 
2 

63199130445 
63199130444 

ศศิธร สุราลัย 
วัฒนา มะสันเทียะ 

  

    มีหน้าต่อ 



เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั้น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

61199130098 
61199130099 
61199130357 
61199130355 
61199130426 
61199130359 

ปิยดา ราชพิบูลย์ 
ศิริกาญจน์ จันทร์วิชโน  
นาริสา ทับทิม 
ณปภัช โอมี 
ปรีชญา นามวัฒน์ 
สุภกิติ มุสิราช 

  

     
 
 
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  13 กันยายน  2565 

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


