
หนา้ท ี1

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

1 51001 นาง ขวัญใจ บุญสินธุ

2 51002 นาง บุศรินทร นาคอุบล

3 51003 นาย ประเสริฐ พืชผล

4 51004 นาง ผกามาศ หอมกอ

5 51005 นางสาว ยศวดี ดําทรัพย

6 51006 นางสาว วรรณยุพา กาญจนพงศ

7 51007 นาย วิสัณห พาหะมาก

8 51008 นาย สัมพันธ กลิ่นนาค

9 51009 นาย สํารวย ภักดี

10 51010 นางสาว สุภาพร ยิกุสังข

11 51011 นางสาว อรชพร มีพัฒน

12 51012 นาง อําไพวิทย จุงพิวัฒน

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษา

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563



หนา้ท ี1

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

1 52001 นางสาว กนกวรรณ ทองพรหม

2 52002 นางสาว กฤตกร เมืองพรหม

3 52003 นางสาว กฤติยาณี สอนสง

4 52004 นางสาว ก่ิงกาญจน ทินชิณพงศ

5 52005 สิบเอกหญิง กิจกิรฏา โชติอําไพ

6 52006 นาง ขนิษฐา ยศเมฆ

7 52007 นาง ขนิษฐา ทองนาโพธิ์

8 52008 นาง เครือทิพย แสงพิทักษ

9 52009 นางสาว จันทณา นวลแกว

10 52010 นางสาว จารี พรมสง

11 52011 นางสาว จิตราพร สายอรุณ

12 52012 นาง จุฑามาส เรืองเพ็ง

13 52013 นาง ชฎาทิพย กาญจนสําเริง

14 52014 นาง ชฎาพร เพ็งแกว

15 52015 นาย ชนิตพล ฉวนตั้น

16 52016 นางสาว ชไมพร พัฒนะ

17 52017 นาย ชินวุฒิ ชางกลาง

18 52018 นางสาว ชุติมณฑน โมระมัต

19 52019 นางสาว โซเฟย อีซอ

20 52020 นางสาว ฐาสิณีย นภัสสิริวารี

21 52021 นางสาว ณปภัช ผอมจีน

22 52022 นางสาว ณัฐภาวี นิลสวัสดิ์

23 52023 นางสาว ดาราวดี บรรจงชวย

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563



หนา้ท ี2

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563

24 52024 นาย ตะวัน คงทวัน

25 52025 นางสาว ตัทธิตา ติ่งต่ํา

26 52026 นาย เตชินณ อินทบํารุง

27 52027 นางสาว ทัดดาว ถนัดกิจ

28 52028 นางสาว ทัศนวรรณ อรัญ

29 52029 นางสาว ทิยานันท ทองสงฆ

30 52030 นางสาว ไทยนอย พรายอินทร

31 52031 นาง ธิดารัตน ประจักษ

32 52032 นางสาว นภสร เสาวคนธ

33 52033 นาย นฤทธิ์ จันมณี

34 52034 วาท่ีรอยตรีหญิง นฤมล กุลนอย

35 52035 นาง นฤมล ทิพยพินิจ

36 52036 นางสาว นวพร เอกจินดา

37 52037 นางสาว นวลแพรว บุญรอดชู

38 52038 นาย นันทวิทย ชูเชื้อ

39 52039 นางสาว นาตยา สุวรรณจันทร

40 52040 นางสาว นิตยา อินทรภูมิ

41 52041 นาย เนติ แสงสุริยัน

42 52042 นาง บุษบา พรมจันทร

43 52043 นาย บูรฉัตร บัวหยู

44 52044 นาย ประเสริฐ มัยทอง

45 52045 นางสาว ปริภัทร เนื่องเยาว

46 52046 นางสาว ปาริชาติ คงคาชัย



หนา้ท ี3

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563

47 52047 นางสาว ปยวรรณ บุนนาค

48 52048 นางสาว ปุญธิดา จิตตรัตน

49 52049 นางสาว พนิต กอกําเกษ

50 52050 นางสาว พัชริณี สมผล

51 52051 นางสาว พิมพา ปานศิริ

52 52052 นางสาว พุทธชาติ อนเขาวงค

53 52053 นางสาว ภัททิรา เดชฤกษปาน

54 52054 นางสาว ภัทราภรณ รักษาวงศ

55 52055 นาย ภาณุพงศ เพชรกูล

56 52056 นางสาว ภารตี โพธิ์ราม

57 52057 วาท่ีร.ต. มโนชญ นาคธรณิศวร

58 52058 นางสาว รัตนวรรณ นันทเกษตร

59 52059 นางสาว รัษฎากร รุงแดง

60 52060 นางสาว รุงระวี เมฆไลย

61 52061 นางสาว รุจิรา ภูมิไชยา

62 52062 นางสาว ลัดดา ชัชวาลย

63 52063 นาง ลัดดาวัลย ลอองสุวรรณ

64 52064 นางสาว วรรณดี ธานีรัตน

65 52065 นางสาว วรารัตน นาพิรุณ

66 52066 นาง วันทิพย สามหาดไทย

67 52067 นางสาว วันวิสาข ดวงสีนวล

68 52068 นางสาว วันใหม สืบชนะ

69 52069 นาย วิจารณ คงระเรื่อย



หนา้ท ี4

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563

70 52070 นาย วุฒิชัย พิมชางไม

71 52071 นาย ศราวุธ เทพสุภา

72 52072 นางสาว ศรินธร มีเพียร

73 52073 นางสาว ศศิธร แซหลี

74 52074 นาย ศักดิ์ชริน อาจหาญ

75 52075 นางสาว ศุภลักษณ ลีฬหคุณากร

76 52076 นาย สมควร ชุมชอบ

77 52077 นางสาว สวนีย ศรเกษตริน

78 52078 นางสาว สาลิตา เรียนทัพ

79 52079 นางสาว สิรินทรา อภัยกุล

80 52080 นางสาว สุกัญญา ขุยยอง

81 52081 นางสาว สุชานาฎ หนูฤทธิ์

82 52082 นาย สุทธิพงษ หลิกแกว

83 52083 นาย สุทธิรัตน แชมชอย

84 52084 นางสาว สุนันทา รอดเกิด

85 52085 นาง สุนิษฐา เจริญวิทยธนเดช

86 52086 นางสาว สุพิมพญาพัชร บวยหอย

87 52087 นาง สุภาภรณ ศรีทิพย

88 52088 นางสาว สุภาวดี บาง

89 52089 นางสาว สุภาวดี พงษแพทย

90 52090 นางสาว สุรัชดา จันทรเพชร

91 52091 นางสาว เสาวณี เกลี้ยงอักษร

92 52092 นาง เสาวภา ผุดบอนอย



หนา้ท ี5

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563

93 52093 นางสาว โสภิดา ทองนุยพราหมณ

94 52094 นาย อธิภัทร ทองพัฒน

95 52095 นางสาว อนุธิดา อักษรกูล

96 52096 นาย อภิวัฒน วัชราพงษ

97 52097 นางสาว อรชพร รวมสนิท

98 52098 นางสาว อรชร สุวรรณรัตน

99 52099 นางสาว อรสา เพชรนุย

100 52100 นางสาว อริสา มีพัฒน

101 52101 นาง อาทิตยา ศักดิ์จันทร

102 52102 นาง อาภาพร ธนวนิชนาม

103 52103 นาง อารมย เทพเก้ือ

104 52104 นางสาว อาริษา วัฒนครใหญ

105 52105 วาท่ีรอยตรี อํานาจ ศรีเทพ

106 52106 นาย เอกพล กาญจนสําเริง



หนา้ท ี1

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

1 53001 นางสาว กมลวรรณ แกวมณี

2 53002 รอยตํารวจโท กฤติเดช พรหมเสน

3 53003 นางสาว จันทิมา องอาจ

4 53004 นางสาว ฉวีวรรณ บุญชูดํา

5 53005 นางสาว ชุติมา คงวิจิตร

6 53006 นาย ณัฐพงศ จันทรนอย

7 53007 นาย ธนกฤต จันทรทับทิม

8 53008 นาย ธีระพงษ บุญฤทธิ์

9 53009 นาย นพดล สุริแสง

10 53010 นาย นันทพงศ เพชรรักษ

11 53011 นาย บรรจง จารุปกรณ

12 53012 นางสาว ปยานันท นิ่มวุน

13 53013 นาย พิเชษฐ กัณหะเสน

14 53014 นางสาว พิมพชนก ทับแกว

15 53015 นาย พุทธพร จันทรสุข

16 53016 นางสาว มาลิณี สายใจบุญ

17 53017 นาย รณธิชัย แสงสด

18 53018 นางสาว รุงนภา ฟรานซิส

19 53019 นาย วศุธน เรืองขนาบ

20 53020 จาสิบเอก ศรชัย อุนสอน

21 53021 นางสาว ศศิธร เทือกสุบรรณ

22 53022 นางสาว ศิริรัตน จารุปกรณ

23 53023 นาย ศุภมิตร จันทะคาม

24 53024 นาย สมพร ใหมโสภา

25 53025 นาย สิทธิพร จันทรสุวรรณ

26 53026 นาย สิทธิศักดิ์ สุขเจริญ

27 53027 นางสาว สุดารัตน เกตุแกว

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563



หนา้ท ี2

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563

28 53028 นาย สุริยาภรณ บุญชัย

29 53029 รอยตํารวจเอก อภิชาญ หัสโสะ

30 53030 นางสาว อุศนา ศรีขวัญ



หนา้ท ี1

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

1 54001 นาย กฤษณะ กลางเดือน

2 54002 นาย กิตติวัตร ฝอยทอง

3 54003 นาง ธนัชชา รอดกันภัย

4 54004 นางสาว นิทัศ ไหมจุย

5 54005 พันตํารวจโท นิรัตน ชวยจิตต

6 54006 นางสาว เบญจมาศ ทรายออน

7 54007 พระครู ปลัดธวัช ทองยอด

8 54008 นาย วิษณุ ทรายแกว

9 54009 นาย ศุภชัย ทองจันทร

10 54010 นางสาว สายทิพย จันทนานนท

11 54011 นาย สินชัย ทองศรี

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563



หนา้ท ี1

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

1 55001  นาย จิรัฎฐ เนียนเถอ

2 55002  นางสาว นูรียะ วาเตะ

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563



หนา้ท ี1

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

1 56001 นาง กัญญาภัทร คงเรือง

2 56002 นางสาว คชาภรณ ปานคลาย

3 56003 นางสาว จรีรัตน ภูวนสุวรรณ

4 56004 นาง จิลมิกา รุงสินเมธา

5 56005 นาย เจริญพงศ อินทรมณี

6 56006 นางสาว ชฎารัตน ฤทธิรุตม

7 56007 นางสาว ชนัญชิดา ศรีสุดา

8 56008 นางสาว ชาลีนา นาฆาลอ

9 56009 นางสาว ณภัสทร วารีวัชรสกุล

10 56010 นางสาว ดรุณี วัชนะ

11 56011 นางสาว ดลพร ใจกวาง

12 56012 นางสาว ดวงกมล ยืนยง

13 56013 นางสาว ดวงรัตน สุวรรณเนาว

14 56014 นางสาว ทิพวัลย ศึกเสือ

15 56015 นาง ธนกาญจน พุทธินันท

16 56016 นางสาว ธารทิพย หญีตจันทร

17 56017 นางสาว นิจนา ศรีธรรมราช

18 56018 นางสาว นิภาวดี ขันทอง

19 56019 นางสาว พุฒิยา เพชรคง

20 56020 นาง มยุเรศ แขสมบุญ

21 56021 นาง มัลลิกา เหลืองเพ่ิมสกุล

22 56022 นางสาว เมทินี นาคมิตร

23 56023 นาง ฤทัยชนก หนูสอน

24 56024 นาย วริทธิ์ อารียกุล

25 56025 นาย วัชรินทร เดชยอดยิ่ง

26 56026 นางสาว วัลภา รักบํารุง

27 56027 นางสาว วารินทิพย จันทรทอง

28 56028 นางสาว วิจาริณี จุลกัลป

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563



หนา้ท ี2

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563

29 56029 นางสาว วิภาณี ทองคํา

30 56030 นาย วุฒิเทพ เติมคลัง

31 56031 นางสาว ศิมาภรณ สิทธิชัย

32 56032 นาย ศุภกิจ แสวงหาสินทรัพย

33 56033 นางสาว สมฤทัย อนุรา

34 56034 นางสาว สุธาสินี จันทรแจมใส

35 56035 นางสาว สุภัทตรา ทองเอ้ียว

36 56036 นางสาว สุภาวดี ใกลถ่ิน

37 56037 นางสาว สุวิชศรี สุขทร

38 56038 นาย โสรธัส ปุนสุวรรณ

39 56039 นาย อธิพงศ จาแกว

40 56040 นางสาว อภิญญา ศรีอักษร

41 56041 นางสาว อรทัย คําทวี

42 56042 นาย อลงกรณ รักษาพราหมณ



หนา้ท ี1

ลําดับ รหัสบัณฑิต คํานําหนา ช่ือ นามสกุล

1 57001 นางสาว จิรวดี ชนะพล

2 57002 นาย ฉลอง สุดประเสริฐ

3 57003 นาย ชัยณรงค ทรงทอง

4 57004 นาย ธานินทร คชกาญจน

5 57005 นางสาว นาตยา จงกล

6 57006 นางสาว นิภานันท สุขสวัสดิ์

7 57007 นางสาว บุษรา เกษีสม

8 57008 นางสาว ปฐมธิดา บัวสม

9 57009 นาย ปารเมศ เสนาสนะ

10 57010 นาย ปยะ แกวเงิน

11 57011 นางสาว พรเพ็ญ ศรีสุชล

12 57012 นาง พันธุทิพย บุญเก้ือ

13 57013 นาง มาลี ยกยอง

14 57014 นาย วิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ

15 57015 นางสาว ศศิธร ศรีสกุล

16 57016 นางสาว ศิรดา เสนพริก

17 57017 นางสาว ศุภวรรณ ชูใจดี

18 57018 นางสาว สุพัตรา ใจเหมาะ

19 57019 นางสาว สุมิตตา จันทรเขียว

20 57020 นางสาว หทัยชนก เดชะ

21 57021 นาย หรินทร ใจหนัก

22 57022 นางสาว อรอนงค แกวขาว

23 57023 นางสาว อรุณรัตน ชื่นปลัด

24 57024 นาง อัชฌานี สิงขโรทัย

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563
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