ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต

ชื่อ-สกุล

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์

สำขำวิชำ

หมำยเหตุ

นโยบายสาธารณะ

แผน ข

1

55299130092

นางสาว พจี ยงคง

คณสังคมศำสตร์ (ป.โท 37 รำย)
ศ.ดร.วรพิทย์ มีมาก

2

58199130107

นางสาว ดวงกมล อุณหะฤกษ์

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การจัดการ

แผน ข

3

58199110128

นางสาว ลลิตา ลือกิตติกุล

อ.ดร. ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

การจัดการ

แผน ข

4

58199130097

นาย จิรวัฒน์ คล้ายสินธุ์

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การจัดาร

แผน ข

5

58199110068

นางสาว นันจิรา ถาวระ

อ.ดร. ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

การจัดการ

แผน ข

6

58199110075

นางสาว สิริพรรณ เวปูระ

อ.ดร. ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

การจัดการ

แผน ข

7

58199130098

นางสาว ชทาภรณ์ เขียวรอด

อ.ดร. สันติ เติมประเสริฐกุล

การจัดการ

แผน ข

8

57199110110

นางสาว สุพร ตั้งธนัง

อ.ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

การจัดการ

แผน ข

9

58199130386

นางสาว พีรยา เจียร์นันทรานนท์

อ.ดร. วรินรไพ รุ่งเรื่องจิตต์

การจัดการ

แผน ข

10

58199130137

นายอนุพง์ พลีสมุทร์

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การจัดการ

แผน ข

11

57299130011

นางสาว นภาภรณ์ บุญจรัส

อ.นาฏอนงค์ นามบุตรดี

การจัดการ

แผน ข

12

55299130053

นางสาวณัฏฐ์รดา ภิรมย์จิรเมธี

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิศธ์

การจัดการ

แผน ข

13

57199130223

นายสิริพงษ์ บุญแก้ว

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสธ์

การจัดการ

แผน ข

14

57199130227

นางสาวสุภาพรรณ สุขวิบูลย์

ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัคนกุล

การจัดการ

แผน ข

15

58199130052

นางสาวชินตา ศรีคุ้มเหนือ

อ.ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

การตลาด

แผน ข

16

58199110049

นางสาวพัชรนันท์ ฉัตรธรรมวิทย์

อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล

การตลาด

แผน ข

17

57299130025

นายสุจินดา ดวนด่วน

อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

การตลาด

แผน ข

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
18 57199130231 นายกษิดิ์เดช หงษ์ทอง

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
อ.ดร.อัฉรา ศักดิ์นรงค์

สำขำวิชำ
การตลาด

หมำยเหตุ
แผน ข

19

58199130318

นายจามิกร ม่วงปัน่

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การตลาด

แผน ข

20

57199130268

นายวัฒนะโรจน์ โรจน์ชุมศรี

อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล

การตลาด

แผน ข

21

5519913188

นางสาวนภัสนันท์ ปิติภัสสราพงษ์ อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การตลาด

แผน ข

22

58199110046

นายวรศักดิ์ สาลีฉันท์

อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ

การตลาด

แผน ข

23

57199110124

นายตรรกวิทย์ มั่นมี

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสธ์

การจัดการ

แผน ข

24

57199110122

นางสาวรัฐณิชา เศกใจเสือ

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสธ์

การตลาด

แผน ข

25

58199130073

นางสาวรมิตา อังสุวร

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์

การตลาด

แผน ข

26

58199130055

นายธิติ ตันติปัญญาคุณ

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การตลาด

แผน ข

27

58199130042

นางสาวกนกวรรณ พลอยมณีวงศ์

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์

การตลาด

แผน ข

28

58199130083

นายสมเกียรติ พริ้มแก้ว

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์

การตลาด

แผน ข

29

58199130060

นางสาวนิชาภา วัชราพฤกษ์

อ.ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

การตลาด

แผน ข

30

58199130074

นางสาวรวีพร ศุภพิพัฒน์วงศ์

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การตลาด

แผน ข

31

58199130046

นายจักรวาล หอมกลิ่นแก้ว

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การตลาด

แผน ข

32

58199130045

นางสาวจรรยา แบบสุวรรณ

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์

การตลาด

แผน ข

33

58199130044

นางสาวกัญสรัตม์ หาญสิริยืนยง

อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล

การตลาด

แผน ข

34

58199130076

นางสาววราภรณ์ ไชยชมภู

อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล

การตลาด

แผน ข

35

58199130067

นางสาวพิชชาภา ตันติอมรพงษ์

อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์

การตลาด

แผน ข

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
36 57199130263 นางสาวมนัสวี สิอิ้น

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
รศ.สุพาดา สิริกุลตา

สำขำวิชำ
การตลาด

หมำยเหตุ
แผน ข

37

58199130141

นางสาวอัจฉมาพร ไชยวงศ์

อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

การตลาด

แผน ข

38

57299130006

นางสาวจุฬาณี ทาเทีย่ ง

อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

การจัดการ

แผน ก

39

57199130214

นางวงเดือน เรืองรองหิรัญ

อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล

การจัดการ

แผน ข

40

58199130072

นายร่มพฤกษ์ วัชรกุลดิลก

อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์

การตลาด

แผน ข

41

56199130258

นางสาวจีรภา ปานแดง

ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์

การจัดการองค์กรเภสัชกรรม

แผน ข

42

56199130264

นางสาวสุภารัตน์ สุวัชรังกูร

ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์

การจัดการองค์กรเภสัชกรรม

แผน ข

43

56199130260

นางสาวปาริชาติ วิเศษรัตนื

ผศ.ดร.พรรณิภา อกนิษฐาภิชาติ

การจัดการองค์กรเภสัชกรรม

แผน ข

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

ป.เอก

1

55299150014

นายฐิติพงษ์ สุขดี

คณะพลศึกษา (ป.เอก 7 ราย ป.โท 4ราย)
ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี

2

56299150005

นางสาวอังคนา บุญเสม

อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

3

55299120014

นายอริญชย์ พรหมเทพ

อ.ดร.สาธิน ประจันบาน

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

4

54199150002

นางสาว ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

รศ.ดร.สุปราณ๊ ขวัญบุญจันทร์

การบริหารพลศึกษา

4

54199150001

นางสาวจีรนันท์ เจริญชัยภินันท์

รศ.ดร.สุปราณ๊ ขวัญบุญจันทร์

การบริหารพลศึกษา

5

53199150111

นางสาวปนัดดา จูเภาล์

ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา

6

55299120009

นายเกริกวิทย์ พงษ์ศรี

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล

7

58199110091

ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงศิรดา บุญสิทธ์

อ.ดร.วิทิต มิตรานันท์

สรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกกาลั
งกาย าลัง
วิทยาศาสตร์
การออกก

8

56299130126

นายชาญ งามสิริพร

รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

การจัดการเรีกาย
ยนรู้พลศึกษา

ป.โท

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
9 55299110033 นายกิตติภัฎ หลงละเลิง

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ

10

อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต

57199130319

นางสาวศุทธกานต์ ชูขาว

คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท 6 คน)
1

สำขำวิชำ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ
นางสาวอิสริยา คารอด

รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ
อ.ดร.ประภากร ตันโยทัย

ชีววิทยา

2

58199110115
58199110116

3

55199110173

นางสาวจารุวรรณ ธรรมประสิทธิ์

อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

วัสดุศาสตร์

4

57199110042

นายอานนท์ ไกรป็อก

อ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

ฟิสิกส์

5

56199130336

นางสาววราลี สินธุวา

ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

6

57199110030

นางสาวเปรียบฟ้า ด้วงนุ่ม

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ สิรินิลกุล

คณิตศาสตร์

1

54199150052

นางบุษกร โกมลตรี

2

56299130091

นางสาวอาทิตยา เงินแดง

3

57199130355

4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ป.เอก 1 คน ป.โท 18 คน)
รศ.อานาจ เย็นสบาย

หมำยเหตุ

ป.โท

ชีววิทยา

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ป.เอก

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์

ศิลปะการแสดงศึกษา

ป.โท

นายนรฤทธิ์ เสร็จกิจ

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

ศิลปะการแสดงศึกษา

57199130357

นายพัฒนา เกิดเพ็ง

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์

ศิลปะการแสดงศึกษา

5

57199130383

นางสาวเบญจรงค์ เทพทอง

ผศ.ดร.ประพันธศักดิ์ พุม่ อินทร์

ดนตรีศึกษา

6

57199130374

นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์

ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม

ดนตรีศึกษา

7

57199130349

นายกฤศณัฏบ์ ดิลกศิริธนภัทร์

ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง

ศิลปะการแสดงศึกษา

8

55199130415

นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์

รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์

มานุษยดุริยางควิทยา

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
9 55199130421 นายเมธี ศรีคโรจน์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
อ.ดร.ณัฏฐิกา สุนทรธนผล

สำขำวิชำ
มานุษยดุริยางควิทยา

10

57199130322

นายจิรายุ แสนปลื้ม

ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน

นวัตกรรมการออกแบบ

11

57199130501

นายพัสรัฐ ชูแก้ว

อ.ดร.กรกลด คาสุข

นวัตกรรมการออกแบบ

12

57199130333

นางสาวอาริญา วิริไพ

อ.ดร.กรกลด คาสุข

นวัตกรรมการออกแบบ

13

57199130499

นางสาวนฤภัค ทันอินทรอาจ

ผศ.ดร.อรัญ วินิชกร

นวัตกรรมการออกแบบ

14

57199130502

นางสาววัชรียา บุตรแก้ว

ผศ.ดร.อรัญ วินิชกร

นวัตกรรมการออกแบบ

15

57199130503

นางสาวอโณทัย สิงค์คา

อ.ดร.กรกลด คาสุข

นวัตกรรมการออกแบบ

16

57199130334

นายอิทธิพัทธ์ หงษ์ทอง

ผศ.ดร.อรัญ วินิชกร

นวัตกรรมการออกแบบ

17

55199130412

นางสาวกฤษพร พงษ์แตง

ผศ.ดร.วีระ พันธุเ์ สือ

มานุษยดุริยางควิทยา

18

55199130411

นางสาวกรวลี พงษ์แดง

ผศ.ดร.วีระ พันธุเ์ สือ

มานุษยดุริยางควิทยา

19

56299130089

นายสวธา เสนามนตรี

ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง

ศิลปะการแสดงศึกษา

1

56199130116

นางสาวนภาลัย โลกวิทย์

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท 8 รำย)
ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

2

56199130123

นางสาวสุมนา เขียนนิล

รศ.ผกาศรี เย็นบุตร

3

56199130117

นางสาวนันท์ยุพา จารัสพันธุ์

รศ.ผกาศรี เย็นบุตร

4

57199110052

นายปิติณัช สมบัติหอม

ผศ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย

5

57199110048

นายคณินธร ล้อคา

ผศ.ดร.สิทธิพ์ งศ์ วัฒนานนท์กุล

จิตวิทยาพัฒนาการ

6

57199110049

นางสาวญาดา อัจจิกุล

ผศ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย

จิตวิทยาพัฒนาการ

การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่
างประเทศ
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
การสอนภาษาไทยในฐานะ
างประเทศ
จิภาษาต่
ตวิทยาพั
ฒนาการ

หมำยเหตุ

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
7 55199110048 นางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย

8

นางรมัณยา วงศ์วรพิทักษ์

ผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์

นายสมพจน์ คาแก้ว

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ป.เอก 1 รำย)
ผศ.ดร.ประชา บุญยวานิชกุล

55199110218

นางสาวศิริภา รอดเนียม

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท 1 รำย)
รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ

1

58199130369

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ (ป.โท 2 รำย)
นางสาววาสนา สุนทโรวิทย์
อ.ดร.ปิยะพงษ์ คล้ายคลึง

วิทยาการการประเมิน

2

58199130370

นางสาวสุภาพร โภคาพานิชย์

วิทยาการการประเมิน

1
1

56199130152
54299120008

อ.ดร.ปิยะพงษ์ คล้ายคลึง
สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก 5 คน)
ผศ.ดร.นริศรา พึง่ โพธิส์ ภ

1

53199120039

นางสาวน้าผึ้ง มีศีล

2

55199120042

นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

3

55199120048

พระมหาศุภชัย แซ่เถียร

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

4

55199120017
55199120027

นางสาวชนัดตา ภูหงษ์ทอง
นางสาวสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

5

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่

1

56299130095

นางสาวจิตศุภางค์ จุฑาวิทยา

บัณฑิตวิทยำลัย (ป.โท 6 คน)
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

2

58199130313

นายศุภวัฒน์ คูธนพงศ์

ผศ.ดร.สิทธิพ์ งศ์ วัฒนานนท์กุล

สำขำวิชำ
ภาษาศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
วิศวกรรมเครืองกล
ชีวภาพการแพทย์

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกกรรมศาสตร์
ต์
การวิจัยพฤติ
ประยุกกรรมศาสตร์
ต์
การวิจัยพฤติ
ประยุกกรรมศาสตร์
ต์
การวิจัยพฤติ
ประยุกกรรมศาสตร์
ต์
การวิจัยพฤติ
ประยุกต์
จิตวิทยาประยุกต์
จิตวิทยาประยุกต์

หมำยเหตุ

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
3 58199130300 นางสาวเฉลิมรัตน์ สามคุ้มพิมพ์
4 58199130312 นางสาววันปิยะ เลิศปิยะวรรณ
5 58199130304 นายปพน ณัฐเมธาวิน

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
ผศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ

สำขำวิชำ
จิตวิทยาประยุกต์

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

จิตวิทยาประยุกต์

ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ

จิตวิทยาประยุกต์

6

อ.ดร.อมราพร สุรการ

จิตวิทยาประยุกต์

58199130307

นางสาวปิยะนุช ชมภูกาศ

คณะศึกษศำสตร์ (ป.โท 30 คน ป.เอก 14 คน)
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

1

54199120011

นายภูริเดช พาหุยุทธ์

2

55199120004

นางพัชรีวรรณ คุณชื่น

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

3

54199150020

นายพิทักษ์ สุพรรโณภาพ

อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข

4

54199150032

นางสาวภาวดี เหมทานนท์

ผศ.ดร.สกล วรเจริญศรี

5

54199150027

นางสาวทัศนีย์ สมเสียง

ผศ.ดร.สกล วรเจริญศรี

6

นายสาธร ใจตรง
นายจุลศักดิ์ สุขสบาย

ผศ.ดร.สกล วรเจริญศรี

7

54199150036
54199150012

8

54199150022

นายยศวัฒน์ พาผล

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลงกา

9

54199150034

นางศุจิรา นาคโต

อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล

10

55199120015

นางสาวเอมมิกา วชิระวินท์

ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

11

54199150092

นางสาวภัทภิญญา ธรรมโชโต

ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

12

54199150072

นายสมเกียรติ สุขุมพันธ์

ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์

เรียนรู
้เพือ่ การพั
ฒนา
การบริ
หารการศึ
กษาตลอด
ชีวิตเพืหอ่ ารการอาชี
พัฒนาทรัพวยากร
การบริ
ศึกษา

13

54199150099

นายภัทรพล สุวรรณโฉม

ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

การบริหารการอาชีวศึกษา

อ.ดร.มนตรา ตุลย์เมธาการ

จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้
าปรึเกศษ
ษา
การศึกคษาพิ
การวิจัยและสถิติทางการ
ษา ษย์และ
จิตวิทยาพัศึฒกนามนุ
าปรึกษา
จิตวิทการให้
ยาพัฒคนามนุ
ษย์และ
าปรึกษา
จิตวิทการให้
ยาพัฒคนามนุ
ษย์และ
คาปรึตกิทษา
การวิการให้
จัยและสถิ
างการ
ศึกษาติทางการ
การวิจัยและสถิ
ษา ษย์และ
จิตวิทยาพัศึฒกนามนุ
คาปรึกษาดการ
การศึการให้
กษาและการจั

หมำยเหตุ

ป.เอก

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
14 53199150026 นายนิสสรณ์ บาเพ็ญ

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

สำขำวิชำ
การศึกษาผู้ใหญ่

หมำยเหตุ

15

56199110039

นางสาวปิยะนุช เผื่อนทอง

อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย

จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
าปรึกษา
จิตวิทการให้
ยาพัฒคนามนุ
ษย์และ

ป.โท

16

56199110043

นางสาวอัชลา จิตตานันท์

อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย

17

57199130005

นายนนท์ปวิทธ กันเกลา

ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

18

55199130023

นายอลงกรณ์ อัศวโสวรรณ

ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

19

55199130044

นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี

อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

20

56199130050

นางสาววรารัตน์ แสงสุข

ผศ.ดร.เรืองกิจ ศิริกิจ

21

56199130054

นางสาวอัชฌาภรณ์ ตันติดารงกุล

ผศ.ดร.เรืองกิจ ศิริกิจ

การทดสอบและวัดผผล
ทางการศึกษาดผผล
การทดสอบและวั

22

57199130126

นางสาวสิริรัตนื วัฒนสมศรี

ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

ทางการศึ
กษา กษา
เทคโนโลยี
ทางการศึ

23

55199110140

นางสาวสุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์

ผศ.ดร.จตุพล ยงศร

อุดมศึกษา

24

55199130303

นางสาวจิตชญา บาลโสง

อ.ดร.ประภัศรา ธโนศวรรรย์

อุดมศึกษา

25

55199130306

นางสาวเบญจวรรณ เกษร

อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

อุดมศึกษา

26

55199130291

นายวิทยา แพทย์ประเสริฐ

อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

การบริหารการศึกษา

27

55199110134

นางสาวณัฐกมล ลิมปนะชัย

อ.รอ.ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์

การบริหารการศึกษา

28

55199130273

นางสาวทิพย์นรา สาครนาวิน

อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

การบริหารการศึกษา

แผน ข

29

55199130275

นางสาวธันขนก แป้นทอง

อ.ดร.ธีรภาพ เพชรมาลัยกุล

การบริหารการศึกษา

แผน ข

30

55199130299

นางเสาวรีย์ หิรัญวัฒน์

อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

การบริหารการศึกษา

แผน ข

31

55199130274

นางสาวธัญญารัตน์ มวลชัยภูมิ

อ.ดร.ราขันย์ บุญธิมา

การบริหารการศึกษา

แผน ข

คาปรึตกิทษา
การวิการให้
จัยและสถิ
างการ
ศึกษาติทางการ
การวิจัยและสถิ
ศึกษา กษา
จิตวิทยาการศึ

แผน ข

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
ชื่อ-สกุล
32 55199130300 นางสาวอาทิชล จันทร์หอม

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์

สำขำวิชำ
การบริหารการศึกษา

หมำยเหตุ
แผน ข

33

55199130263

นางสาวกัลยาณี ชุ่มชื่น

อ.รอ.ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์

การบริหารการศึกษา

แผน ข

34

55199130280

นายปรเมศวร์ ฦาชา

อ.ดร.ธีรภาพ เพชรมาลัยกุล

การบริหารการศึกษา

แผน ข

35

55199130285

นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรัญ

อ.รอ.ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์

การบริหารการศึกษา

แผน ข

36

56199130418

นายอวิรุทธ์ อินโต

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์

การบริหารการศึกษา

37

55199130227

นางสาวนฤมล การชัยศรี

อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ

สังคมศึกษา

38

57199130078

นางสาวฐิตินันท์ สัมมานุข

อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

การประถมศึกษา

39

55199110030

นางสาวเวนุกา ตาลาน

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

ภาษาอังกฤษ

40

58199110158

นายเพชรสมร ทองมณี

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

สังคมศึกษา

41

57199130036

นางสาววันทนา ปลาวัฒน์

ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี

คณิตศาสตร์

42

55199130260

นางสาวอุบล บุญชู

ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

วิทยาศาสตร์

43

56199130042

นางสาวสดใส คาจันทร์

รศ.ดร.สิริมา ภิญญโญอนันตพงษ์

44

56199110021

นายศานติพงศ์ เพ็ชรจารัส

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ เดือนสิงหำคม 2560 ทัง้ หมด จำนวน 145 รำย
คณะ / สถำบัน / สำนัก

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

1 คณะศึกษำศำสตร์

30

14

2 คณะมนุษยศำสตร์

8

-

ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2559
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 15 สิงหำคม 2560)
ที่ รหัสประจำตัวนิสิต
3 คณะพลศึกษำ

ชื่อ-สกุล

อำจำรย์ทปี่ รึกษำปริญญำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์
4

สำขำวิชำ
7

4 คณะศิลปกรรมศำสตร์

18

1

5 คณะสังคมศำสตร์

43

-

6 คณะวิศวกรรมศำสตร์

-

1

7 คณะวิทยำศำสตร์

6

-

8 คณะแพทยศำสตร์

1

-

9 สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำฯ

2

-

10 บัณฑิตวิทยำลัย

6

-

11 สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์

-

5

118

28

รวม

หมำยเหตุ

