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1 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800009 นางสาวพิราภรณ  นนทพละ 
2 651800018 นางสาวเกศศิน ี ฝายจําปา 
3 651800037 นายปฏิธาน  คณานุรักษ 
4 651800043 นายธนกร  นามวิชัย 
5 651800063 นายกรรณพล  เหิมขุนทด 
6 651800064 นายมุนี  เฮงยศมาก 
7 651800065 นางสุมาลี  เฮงยศมาก 
8 651800113 นางสาวพิลาวรรณ  สะอวยสะพุ 
9 651800147 นายสุเมธา  วาปเตา 
10 651800153 นายกฤษดา  ใบดํา 
11 651800171 นางสาวพัชราภา  กุณพรม 
12 651800181 นางสาวเบญญาภา  รพิตระกูล 
13 651800214 นายธนชัย  สิงหวงค 
14 651800218 นายณัฐภัค  ภักดีณรงค 
15 651800219 นางสาววณิชยา  พงษศิริ 
16 651800269 นายธนเทพ  ทิฆัมพรธีรวงศ 
17 651800282 นางสาธนัญญา  นวนกระโทก 
18 651800312 นางสาวณัฐธยาน  เพชรกลับ 
19 651800318 นางสาวจิดาภา  กึ่งสําโรง 
20 651800373 นางสาวพิชญาภา  แผลงศร 
21 651800378 นางสาวจุฑามาศ  ชารัมย 
22 651800382 นายสุชานนท  ชูวังวัด 
23 651800423 นางสาวสุพิชชา  มหิพันธ 
24 651800430 นางสาวมัญชุภร  ทิพยโภชน 
25 651800432 นางสาวรมยรวินท  ประสงใด 
26 651800436 นางสาวชิดชนก  ชํานาญยุทธภูมิ 
27 651800468 นายณัฐสิทธิ ์ วราวิกสิต 
28 651800486 นางสาวรัตติกาล  พัดคอ 
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2 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800216 นางสาวชรินทรดา  อุทัยรัตน 
2 651800422 นางสาวจารวนีย  แซฉ่ัว 
3 651800457 นางสาววรารัตน  คชรินทร 

 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800119 นางสาวปยธิดา  ยมศรีเคน 
2 651800542 นางสาวอนันตญา  บุตรกุล 

 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800057 นางสาวชมพูนุช  พานอิ่มมะเริง 
2 651800348 นายปรีชา  ขอวางกลาง 
3 651800354 นางวรรณิภา  เรียงกลาง 
4 651800390 นางสาวกฤติกา  นิลบุศย 
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3 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย  ภาคปกติ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800338 นายพลกฤษณ  วัชรวิศิษฏ 
2 651800339 นางชินานันต  อุบลเขียว วัชรวิศิษฏ 
3 651800492 นางสาวชุติมา  จิตสุภาบุญกิจ 

 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย  ภาคพเิศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800025 นางสาวสุภาพร  อุนคํา 
2 651800298 นางสาวอัจฉรา  สงวนพงษ 
3 651800372 นางสาวฐิติวรดา  กบรัตน 

 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ภาคพเิศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800454 นายสมานชาญ  จันทรเอี่ยม 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800449 นายศราวุธ  อาภาสุวรรณกุล 
 

  



รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีสอบผานความรูพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษและไดรบั                   
การยกเวนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2565 

4 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800513 นายชญธนพัฑฒ จันทรอาหาร 
 
 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800180 นายอรรศราวุธ  บุตรเทศ 
2 651800584 นายปภังกร  หงษอินทร 

 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800022 นางสาวธนวรรณ  โมราศิลป 
2 651800149 นางสาวนันทวรรณ  นมเกษม 
3 651800150 นายนันทภพ  นมเกษม 
4 651800389 นางสาวภรปภัช  เกินกลาง 
5 651800508 นายธนกร  อนุกูล 

 
 
 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ-นามสกุล 

1 651800120 นางสาวสลิลทิพย  กุณาวงศ 
 
 


