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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

นายกฤษฎา สินธพ
นายคณิน ค�ำแพง
นางสาวจิราวรรณ มลาไวย์
นายชัยบรรจง โสกชาตรี
นางสาวทวิติยา นาคศรี
นางสาวธันฐิตา พร้อมพันธุ์
นายนันทชัย ดอนเตาเหล็ก
นายปิยะ ทองรักษ์
นายภูเบศร์ บาลชน
นางสาวศิรดา ต้นสวรรค์
นางสาวศิวารักษ์ ไชยสมบัติ
นางสาวสุกัญญา ศรีแก้ว
นางสาวอารีรัตน์ จุ้มใหญ่
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นางสาวกิตติพร อาพา
นางสาวจารุวรรณ มุทาพร
นายฉัตรพล อัครปทุม
นางสาวณัฐฐา พลเยี่ยม
นายทินกร เพียดสิงห์
นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ
นางปารณีย์ สุทธิประภา
นายพงษ์พัฒน์ วอทอง
นายศักดา พรมกุล
นางสาวศิรินทิพย์ ขุมดินพิทักษ์
นางสาวสัจจภรณ์ แก้วศิริ
นายอาทิตย์ โสดา
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นางสาวกษิรัตน์ แก้วสา
นางสาวณัฐธิดา เกษร
นางสาวนงค์ธิญา มลากรรณ์
นางสาวปรียาพร ศรีเกตุ
นางสาวรุจิราภรณ์ มูลสาระ
นางสาววรัฏฐา อุปชิตกุล
นางสาวศศิธร การทหาร
นางสาวศุภมาส ห้อยพรมราช
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นางสาวคนึงนิตย์ ทนทาน
นางสาวทัชมาภรณ์ ใสกาง
นางสาวปรียาพร พันธ์พรม
นางสาวมัทน์ชุลินทร์ อินทะราช
นางสาววรรณภา สิทธิโห
นางสาววิมลรัตน์ ศิริกุล
นางสาวศศิมา อินทะสร้อย
นางสาวสุภาวดี สีตามาตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัญญาวีย์ หาปู่ทน
นายฐาปกร ฤทธิ์มะหา
นางสาวธารดา เหมือนโพธิ์
นางสาวพชรกร ภูภักดิ์
นางสาวพิชญา รอดไธสง
นางสาวมยุรฉัตร ยลวิลาศ
นางสาวสุรางคณา เหลืองกิจไพบูลย์
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นางสาวจิราภรณ์ วงษ์กันยา
นางสาวธชินี ไสยรส
นายพงศกร จ�ำปาโพธิ์
นางสาวพิชญาภา ชมภูนุช
นายพิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์
นางสาววิชิตา วงศ์แปง
นางสาวอัญชิสา วรรณวัติ
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นางสาวกันย์ชิสา สามารถ
นางสาวตติยาภรณ์ โคตรธนู
นางสาวภควดี วรรณโกวิท
นายยุทธพงศ์ ชนะพันธ์
นางสาววัฒนา ถนอมดี
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณวงษ์
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นางสาวเดือนเพ็ญ อาจสม
นางสาวนภสร บุญเสนา
นางสาวภัทรพร ดลเจือ
นางสาวรุจิศสินี เวียงนนท์
นายเสกสรรค์ ลาสม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำ�ปรึกษา
นางสาวธนพร รักษาเคน
นางสาวพิศตะวัน มาตสีดา
นางสาวลัคนา พระแท่น
นายวุฒิชัย โยตา
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นายพสธร เต็มแสง
นายมนูศักดิ์ วงศ์รัตนโชติ
นายเลิศชัย แก้วภักดี
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นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
นางสาวณัฐกาญจณ์ ค�ำมูล
นายธนพนธ์ กาบไกรแก้ว
นางธัญญรัตน์ ลาภสมทบ
นายปรมินทร์ อัตตะเนย์
นางสาวปาลิดา เพียรเกิด
นางสาวภัทราวรรณ สุวรรณวาปี
นายวีรยุทธ ทองแดง
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นายชินภัทร จันทร์เรือง
นางสาวณัฐพร ศรีทะจักร์
นายธรรมชาติ แสงนิล
นายนครินทร์ นิ่มมา
นายปัญญา ค�ำสะไมล์
นายพิชญ์ ภูเขียว
นายโยธิน ธีระนันท์
นายศุภกร ยืนยง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวมยุรา สุภารี
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นายวิษนุกร นามมุงคุณ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

Ms.SURUI JIANG
นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ดา
นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์
นางสาวกุหลาบ ว่องไว
นางสาวขจีนุช ดาโอภา
นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
พระมหาจิรวัฒน์ สิทธิธรรม
นางสาวจุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์
นางสาวชฎาพร ก�ำนอก
นางสาวชลธิชา เสียมทอง
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นางสาวกนกเลขา โชคสวัสดิ์
นางสาวกมลชนก นรินทร์
นายกฤษดา เพียยุระ
นางสาวกิตติพิชญ์ ค�ำแผ่นจิรโรจน์
นายเกียรติศักดิ์ ต้าวก๋า
นางสาวขนิษฐา หลงขาว
นางสาวจินดารัตน์ เพชรล�้ำ
นางสาวจิราภรณ์ หวานแท้
นางสาวชญตา วงษาวดี
นางสาวชฎาลักษณ์ จิตราช
นายชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง

65

66
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

นางสาวฎาฐิณี นิวาสประกฤติ
นายณัฐกุล นินนานนท์
นายธรณินทร์ พิชิตมาร
นางสาวธิติยา แจ่มวรรณ์
นายนราธิป สถาพรสุข
นางสาวนันทวรรณ โอดสู
นายปรีชาพล ก�ำแพงทิพย์
นางสาวปิยะลักษณ์ อินหล่ม
นางสาวพราวแพรว ค�ำโส
นายพัทธดนย์ มหาโยธี
นางสาวพุทรา สารีบุตร
นางสาวภัทราพร กงแก้ว
นายมณฑณัช บุญปลูก
นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์
นางสาววรกมล สีหานาวี
นายวสันต์ ชัยโสม
นางสาววาสนา แสงสุข
นายสอนจด วงศ์กาฬสินธุ์
นางสาวสุนทรี ทมกระโทก
นางสาวอภิชญา สีลาน
นายอลงกรณ์ ด�ำรงไทย
นางสาวอิชยา อโนราช
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นางสาวฑัณทิกา อิฐไธสง
นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม
นางสาวธัญชญา กระจายกลาง
นางนภัสรพี โยธี
นางสาวนัฐรุจา เพิ่มพูล
นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอก
นายพงษ์พิสุทธิ์ คูหานา
นางสาวพวงใจ เกษฎางสี
นางสาวพีรดา ค�ำพันธ์
นางสาวพุธิตา เชื้อสาวะถี
นางสาวภัสสราภรณ์ แสนหาญ
นางสาวมนัสวี ตาชูชาติ
นางรัตนาภรณ์ จ�ำรัสภูมิ
นางสาววรวรรณ ราชพิลา
นายวัฒน์ชัย กาญจนศิริรัตน์
นางวิจิตร หลานวงค์
นางสาวสิรินรัตน์ ธีระเมธากุล
นายเสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง
นายอภิเดช ธิตะปัน
นายอานันท์ กรมน้อย
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