
รายชื่อผูแ้สดงความจำนงรับช่อดอกไม้ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560-2562 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
1 55H0201105 นาย ฉัตรชัย  ตั้งศรีทอง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
2 59H0103106 นาย ชัษษพณขิ ์ จันวงค์เดือน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
3 57H0101110 นาย ทัพพุ์นิธิศ ปิ่นภัคพูลลดา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
4 57H0103106 นาย ธุวนนท์  บาลโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
5 57H0101102 นางสาว ปณิตา  แก้วกระจ่าง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
6 56H0201105 นาง ปิญดา  กิติบุตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
7 55H0201108 นาย พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
8 57H0103107 นาย พิชยุชย ์ ธีรปรีชาวิศว์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
9 57H0101105 นาง สิตา  ฟูตระกูล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
10 57H0103105 นางสาว สุภาวดี  วิสุวรรณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
11 58H0103107 นาย องอาจ  วิชัยสุชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
12 57H0101117 นาย อภินันท์  เจริญศิริ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
13 57H0203105 นาย ต้อง  พันธ์งาม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
14 57H0203111 นางสาว เพชรา  ครบปรัชญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
15 57H0203108 นาย ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
16 56H0203104 นางสาว วัชราภรณ์  เช่ือมกลาง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
17 57H0203103 นางสาว วันเพ็ญ  เลิศยิ่งเจริญชัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
18 58H0801106 นาย ณัฐนันท์  พฤฒิจิระวงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
19 58H0801103 นาง นิลุบล  วิโรจน์ฐิติยวงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
20 58H0801110 นาย เอกรัตน์  เอกศาสตร์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 



รายชื่อผูแ้สดงความจำนงรับช่อดอกไม้ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560-2562 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
21 57D0101101 นางสาว กนก  พร้อมพิพัฒนพร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
22 61D0101122 นาย กฤษฎา  เจตน์จำนงค์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
23 59D0101101 นาง กัญจน์ญาพิม  ดุษฎีนิศากร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
24 60D0103101 นางสาว กัญญารัตน์  นิตยวัน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
25 60D0101114 นาย จตุรพร  มณีโนนโพธิ ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
26 60D0101101 นางสาว จนัญญา  เขางาม ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
27 59D0101104 นาง จุฬาลักษณ ์ ยอดยิ่ง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
28 59D0103103 นางสาว เจนจิรา  น้อยเจริญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
29 59D0101105 นางสาว เจษฎาพร  เฉียดพรมราช ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
30 57D0101103 นาง ช่อลัดดา  สิมมา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
31 57D0102104 นางสาว ชุติมา  ลัดนอก ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
32 58D0101119 นาย ญาณพล  พันธ์คำ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
33 60D0101103 นาง ณิกัญญา  สายธนู ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
34 56D0103112 นาง ณิชา  ขอเสริมกลาง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
35 59D0101120 นาย ทนงศักดิ์  นาคแก้ว ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
36 57D0101122 นาย ทรรศนันทน์  ถนัดค้า ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
37 57D0103127 นาย ธนพัฒน์  นิธิวัฒน์วงศ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
38 59D0101122 นาย ธนาเศษฐ์  เพ็ชรกลาง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
39 60D0101104 นาง ธนิดา  ภูมิมาณัฐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
40 60D0101118 นาย ธัชพนธ ์ ไสยาสน์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
41 58D0103107 นางสาว ธิดาพร  เกราะกระโทก ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
42 57D0102106 นาง ธิมาพร  สู้ศึก ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
43 60D0103121 นาย ธีรวุฒิ  รักกลาง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
44 57D0101105 นาง ธีราภรณ์  ธะนะหมอก ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
45 60D0101105 นางสาว นฐพร  มิ่งขวัญ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 



รายชื่อผูแ้สดงความจำนงรับช่อดอกไม้ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560-2562 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
46 59D0101106 นาง นพรัตน์  อินทร์พันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
47 58D0106102 นางสาว นวรัตน์  อนันตบุษย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
48 56D0103110 นางสาว นันท์นภัส  ใจซื่อ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
49 60D0103122 นาย นิพนธ์  ปล้องงูเหลือม ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
50 59D0103205 นางสาว ปภัชญา  ชื่นรัมย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
51 58D0107115 นาย ปรเมษฐ์  ผลนา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
52 60D0101120 นาย ปรัชญา  แก้วโพธิ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
53 60D0104105 นางสาว ปริตรา  วอนกระโทก ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
54 58D0102101 นางสาว ปริศนา  ยนจอหอ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
55 59D0101108 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปาริชาติ  ไตรหัตถทรัพย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
56 56D0102102 นางสาว ปิยมาภรณ์  หีบโคกสูง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
57 59D0103203 นางสาว ปิยะนันท์  งานจัตุรัส  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
58 59D0101110 นางสาว พนมภรณ์  ศรีโคตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
59 57D0101108 นางสาว พรทิพย์  ทบธรรม ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
60 58D0106103 นางสาว พรทิพย์  ผองสูงเนิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
61 60D0104107 นางสาว พรนัชชา  รมย์นุกูล ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
62 60D0101106 นางสาว พวงจินดา  แดนพิมาย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
63 61D0101109 นางสาว พักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
64 57D0101109 นางสาว พัชรินทร์  เปียนขุนทด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
65 59D0103104 นางสาว พัทฐรินทร์  โลหา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
66 60D0101121 นาย พิเชษฐ  สายธนู ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
67 59D0101111 นางสาว ภรณ์ทิพย ์ ศรีพิมาย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
68 60D0103108 นางสาว ภรภัทร  พลาทิพย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
69 60D0103123 นาย ภากร  เทียนทิพย์การุณย์  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
70 57D0107103 นางสาว ภานุชนาถ  เกตุสกุล ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
71 61D0101111 นางสาว รวีวรรณ  นันทพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
72 61D0101112 นางสาว รัชวิน  โปร่งสูงเนิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
73 57D0101111 นางสาว รัญชิดา  เทศารินทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
74 59D0101113 นางสาว รัตนาภรณ ์ ชินศรี ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
75 56D0101214 นางสาว รินแก้ว  มาตย์วังแสง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
76 56D0103118 นางสาว ลดารัตน์  รักษาสระน้อย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
77 60D0103124 นาย วชรธีร์  ภารไชโยพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
78 57D0107104 นางสาว วณิดา  รัศมี ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
79 60D0101108 นางสาว วรรณกร  โชมขุนทด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
80 60D0103125 นาย วรวงค ์ เครือหว้า ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
81 58D0106104 นางสาว วลิฐินี  เวทย์วิชานันท์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
82 59D0103108 นาย วันชัย  พุแค ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
83 60D0103111 นางสาว วัสมน  กฤษกลาง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
84 61D0101115 นางสาว วาสนา  ทดไธสง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
85 59D0101114 นางสาว วาสนา  สุขเกษม ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
86 56D0107110 นางสาว ศรัญญา  คงพะเนา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
87 58D0103129 นางสาว ศิริพร  พละโชติ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
88 59D0103109 นาย ศิวณัฐ  ภูมิโคกรักษ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
89 60D0103112 นางสาว ศุภิสรา  ฉิมนอก ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
90 58D0102103 นางสาว สริญญา  ศรีวัฒนพงศ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
91 59D0103106 นางสาว สาธิมา  ทองขุนวงศ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
92 60D0103114 นางสาว สุดารัตน์  พันหา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
93 60D0103115 นางสาว สุพรรษา  แสพลกรัง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
94 61D0101128 นาย สุริยา  หึงขุนทด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
95 60D0101112 นาง สุวรรณภี  จันทร์บูรณ ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 



รายชื่อผูแ้สดงความจำนงรับช่อดอกไม้ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560-2562 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
96 57D0101128 นาย สุวิทย์  สงรัมย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
97 57D0101118 นาง สุวิมล  แสงฉาย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
98 59D0103111 นาย อนุพันธ์  อินทร์พงษ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
99 57D0102113 นางสาว อมรรัตน์  ตับกลาง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
100 56D0102104 นางสาว อมิตดา  มณีรัตนพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
101 57D0101119 นางสาว อรพรรณ  บุญทูล ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
102 60D0103117 นางสาว อรพรรณ  สุขใย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
103 60D0104114 นางสาว อัจฉราวรรณ  สิงห์เทา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
104 57D0302101 นางสาว กัญญารัตน์  แก่นนอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
105 58D0302113 นาย โจเซมารี  คอร์โดวา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
106 59D0302102 นาง ฐานิดา  จิตอามาตย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
107 60D0303112 นาย เดชากรณ์  สำราญดี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
108 60D0303105 นางสาว ปัทมาภรณ์  สิทธิเวช ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
109 60D0303106 นางสาว รดารัตน์  ยุมิมัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
110 60D0302112 นางสาว รุจิรา  ผุยมาตย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
111 60D0303107 นาง วโรชา  วิรัชมาศโกมล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
112 61D0303103 นาง วันเพ็ญ  หาหอม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
113 56D0301106 พันตำรวจโท วิสิฏฐ  จงอ้อมกลาง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
114 58D0302106 นางสาว ศิรินารถ  ธงฉิมพลี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
115 60D0303110 นางสาว สุวิมล  ชั่งทอง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
116 59D0204104 นาย คมสัน  วัฒนรัตน์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
117 56D0202101 นาง จุฑามาศ  ชูสกุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
118 58D0205102 นาย ฉัตรชัย  สุดดีพงษ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
119 57D0202112 นาย เทวฤทธิ์  สองเมือง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
120 57D0205107 นาย ธนพัฒน์  ศิริสำราญ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
121 58D0205101 นาง บุษบา  ลาวัลย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
122 57D0202108 นางสาว พัชรา  ผอสูงเนิน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
123 57D0202105 นางสาว ภาษิตา  สนทนา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
124 57D0205103 นางสาว รจนา  คำหวัน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
125 57D0204105 นางสาว ราตรี  นารถสมบูรณ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
126 59D0204102 นางสาว วรรณิภา  เรียบเรียง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
127 57D0202104 นาย วรวุฒ ิ สงวนพิมพ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
128 58D0205106 นาย วัชพล  พิลาสมบัติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
129 59D0204103 นางสาว วิไลพร  ตีบกลาง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
130 57D0204106 นาง สรรัตน์  แผนวิชิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
131 57D0202102 นางสาว สุธิภรณ ์ ภู่พงษ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
132 57D0202110 นางสาว อิงอร  เอี่ยมโอษฐ์  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูแ้สดงความจำนงรับช่อดอกไม้ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560-2562 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
133 58D0801103 นางสาว ขนิษฐา  ประภาสโนบล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
134 59D0801103 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐมน  จรรยาศรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
135 57D0801135 ร้อยตำรวจเอก ณัฏฐกิตติ์  โยวะผุย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
136 56D0801204 นาง ณัฏฐา  เกิดมงคล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
137 58D0801119 นางสาว ดวงพร  สาระศาลิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
138 56D0801116 นาย ธนาวุฒิ  เผ่าดี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
139 59D0801105 นางสาว ธัญญาณัฏฐ์  ณัฐธัญญกุล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
140 58D0801105 นางสาว ธิภาพร  ทองทักษิณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
141 57D0801113 นาง ประกาย  ศิริสำราญ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
142 58D0801123 นาย ปริยัติ  บุญเลิศ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
143 58D0801102 นาง ปริษา  ออดเทนโฮเฟร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
144 58D0801108 นางสาว ปิยวรรณ  รัตนศรีสมบัติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
145 58D0801109 นางสาว เพ็ญนภา  ภู่เกิดชายทะเล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
146 58D0801111 นางสาว เมธ์วดี  อิทธิกุล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
147 58D0801112 นางสาว รสสุคนธ์  อัครทรัพย์เมธา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
148 57D0801126 นางสาว ศุภวัฒน์  ลือกลาง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
149 58D0801117 นาย สมเดช  เรตสันเทียะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
150 58D0801116 นางสาว อรชา  คำแดง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

 

 

 

 



รายชื่อผูแ้สดงความจำนงรับช่อดอกไม้ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560-2562 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
151 59D0901110 นาย จักรพันธ ์ บุญศรี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
152 59D0901104 นางสาว ชนัณชิดา  ไตรยศ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
153 58D0901103 นาง พัชรา  โกรกสำโรง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
154 56D0901114 นางสาว รัตนา  เจริญรัมย์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
155 59D0901105 นางสาว วาริตา  ศรีจันทึก  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
156 60D0901104 นาย ศิวเรศวร ์ ดลประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
157 59D0901116 จ่าอากาศเอก สรากรณ์  ดอนถวิล รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
158 60D0901105 นาย สิริศักดิ์  สระฏัน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
159 59D0901107 นางสาว สุนารี  งามทรัพย์  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
160 56D0901117 นาง สุนีย์  บุตรดี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
161 59D0901108 นางสาว อนงค์วดี  สังจะโป๊ะ  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
162 59D0901109 นางสาว อรพรรณ  บุญมาพบ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
163 60D0901108 นางสาว อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
164 59D1001102 นางสาว จิณณพัต  ตั้งดวงมานิตย์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
165 59D1001103 นางสาว ฉัตรสุรางค์  กองภา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
166 57D1001106 พระมหา ณรงค ์ จันทรชัย นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
167 59D1001106 ร้อยโทหญิง สุจิตรา  กิตติศัพท์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 



รายชื่อผูแ้สดงความจำนงรับช่อดอกไม้ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560-2562 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
168 57D0601119 นาย คมศร  เที่ยงกระโทก สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
169 58D0601110 นาย ณภัทร  สุวรรณอำภา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
170 57D0601120 นาย ธนพงศ์  กูละพัฒน์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
171 57D0601108 นาง บุบผา  นรสาร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
172 57D0601110 นาง ประมาณ  กิริรัมย์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
173 59D0601106 นางสาว โยธกา  ขอเหนี่ยวกลาง สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
174 57D0601112 นาง รัชนีกร  เหิดขุนทด สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
175 59D0601109 นาง ศิริเพ็ญ  วารีวนิช สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
176 58D0601109 นาง อรอนงค์  วงศ์งาม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
177 59D0601110 นาง อัญชลีพร  อิษฎากร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร 
178 60D0101107 นางสาว ลำไพร  เมืองคง ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
179 57D0101126 นาย สมบัติ  กุมลาชัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 


