
รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย 
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

อาจารย์และบุคลากร 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คณะ 

1 ดร.นฤมล อินทรวิเชียร อาจารย์ ภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
2 อาจารย์สุจินตนา ชมภูศรี อาจารย์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
3 อาจารย์กรรณิการ์ วรรณทวี อาจารย์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
4 อาจารย์พิชิตพร ผลเกิดดี อาจารย์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสนิสิต 61 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนิสิต 

61 
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา 

1 นางอรัญญา ทองก้อน 61810025 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก 
2 นางสาววิยะการ แสงหัวช้าง 61810023 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก 
3 นางสาวแสงรวี  มณีศรี 61810024 คณะพยาบาลศาสตร์  ปริญญาเอก 
4 นายปณวัตร สันประโคน 61810020 คณะพยาบาลศาสตร์  ปริญญาเอก 
5 นางสาววารุณี  มีหลาย 61810022 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก 
6 นางสาววรินธร  ด ารงรัตน์นุวงศ์ 61810021 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก 
7 นายกิติพงษ์  เรือนเพ็ชร 61920147 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
8 นางสาวศลิษา น  าเหนือ 61920076 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
9 น.ส.สภุาพร  มงคลหมู่ 61920077 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
10 นางสาวจาฏุพัจน์  ศรีพุ่ม 61920062 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
11 นางสาวปุณยนุช สละชั่ว 61920073 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
12 นางสาวพัชรนินท์ ชูสินจินดาพงศ์ 61920075 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
13 นางกัญญ์กุลณัช รามศิริ 61920071 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
14 นางสาวพนิตนันท์ แซ่ลิ ม 61920074 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
15 นายโชตินรินทร์  ไชยรินทร์ 61920148 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
16 นางสาววรารมย์ จิตอุทัย 61910114 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
17 นางสาวชนัญชิดา  สุขชนะโชติ 61910039 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
18 นางสาวนราภรณ์   อ่ินใจ 61910110 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
19 นายกิตติพงศ์. ใยแสง 61910112 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
20 นางรัตติยากร มาลาธรรมรัตน์ 61920150 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
21 นาง ศิริญญา วัฒิวรรณผล 61910042 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
22 นายเอกพล เดชแก้ว 61910044 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
23 นางสาวธณัฐฐา ตามา 61920066 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
24 นางสุมิตรา ติระพงศ์ประเสริฐ 61910115 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
25 นายวัชรินทร์ ค าสา 61920151 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
26 นางสาวทิวา  ศรีสัณ 61920064 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
27 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมปัต 61920058 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
28 เรือเอกหญิงพรพรรณ ผาจันทา 61910048 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
29 นางศุภากร เอกมฤเคนทร์ 61910049 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 



30 นางสาวฐิติมา  คาระบุตร 61920063 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
31 นางสาวสุภิศา  จิตต์สม 61920060 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
32 นางเสาวลักษณ์ เหล็กค้าน 61920144 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
33 นางสาวกิ่งกาญจน์ จรูญรัตนพิเชียร 61920061 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
34 ว่าที่รต.หญิงอรุณศรี เนื อนิ่มวัฒนา 61920070 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
35 นางสาวศิตานันท์ วรรณเสน 61920152 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
36 นางกมลอาสน์ ตันติมา 61910038 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
37 นางสาวธัญรัตน์ บุญล  า 61910046 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
38 นางสาวนิศาชล ไชยแหม่ง 61910040 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
39 นางสาวกัลยา ประวัติ 61910111 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
40 นายณัฐพล ชัยหาญ 61910113 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
41 นางสาว ชญาณี สุวรรณสา 61910117 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
42 นางสาวยุภา หม่วยนอก 61920141 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
43 นางสาวสุกัญญา แก่นงูเหลือม 61920143 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท 
44 นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูร 61920215 คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
45 นางสาว ช่อรัก วงศ์สวรรค์ 61910062 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
46 นางสาวธนัชชา นวนกระโทก 61910084 คณะศกึษาศาสตร์ ปริญญาโท 
47 นางสาว กีรติกา อินทร์ชัย 61910060 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
48 นางสาวหงส์จิรา เอียดหนู 61910081 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
49 นางสาวณัฐญา  เจริญพันธ์ 61910083 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
50 นางสาวจุฑามาศ กันทะวัง 61910061 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
51 นายกษิตินาถ จันทุมา 61910079 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
52 นายปัญจวิชญ์ ทองสุข 61910075 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
53 นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี 61910119 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
54 นางสาวปัทมพร  สุขพงษ์ไทย 61910064 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
55 นายศิวะคปุต์ ถ  าหิน 61910076 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
56 นายทัณฑธร จุ้ยสวัสดิ์ 61910063 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
57 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วอ ารัตน์ 61910080 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
58 นางสาวชัญญนิษฐ์ อินทร 61920265 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
59 นางสาวธนยา หร่ายเจริญ 61920267 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
60 นายชยุต พิมเสน 61920264 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
61 นายปริพันธ์ หมั่นค้า 61920123 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 



62 นางสาวณฐิตา วงศ์ใหญ่ 61920130 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
63 นางสาวธัญชนก ทาระเนตร 61920129 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
64 นางสาวนรี ทองจิตต์ 61920121 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
65 นายสุวิชา สายโพธิ ์ 61920269 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
66 นายกริชสุบรรณ กมโลบล 61920263 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
67 นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษ 61920125 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
68 นางสาวฐิติพร บุรีนอก 61920266 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
69 นายสิทธิโชค เอ่ียมบุญ 61920126 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
70 นางสาวพรทิพย์ สังเกตุ 61910085 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
71 นางสาวเนตรสุวรรณ ประมวลทรัพย์ 61920248 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
72 นางสาวศิริประภา วงษ์ค านา 61920250 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
73 นายพงศา ชพานนท์ 61920249 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
74 ธนพร ค าวรรณ์ 61810053 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 
75 นางสาวชยาภา สวัสดี 61920254 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
76 นางสาวเบญจมาภรณ์ แพทอง 61920261 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
77 นายอุกฤษณ์ ฉิมมารักษ์ 61920262 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
78 นางสาวมาลัย  นิ่มสาย 61920257 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
79 นาวสาวจิระวรรณ จันทายืน 61920260 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
80 นางสาวชญาน์นันท์ คล้ายล าเจียก 61920253 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
81 นายสิริพล วงศ์สุบรรณ 61920259 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
82 นางสาวกรองกาญจน์ ศรีศักดิ์ 61920251 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
83 นางสาวภาพิสุทธิ์ ทิพยสูตร 61920256 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
84 นางสาว นรีทิพย์ นิสสัยสุข 61820006 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 
85 นางสาวกวินทรา สุภักด ี 61920252 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
86 นายรัฐเขตน์ ธิสานนท์ 61920120 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
87 นางสาวณัชชาพร  แก้วแหวน 61920154 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
88 นางสาวนิชนันท์  ค าตา 61920124 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
89 นางสาวรพีพร โพธิศรี 61920119 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท 
90 เอื อมพร พูนกล้า 61920021 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 
91 นางสาว ปัทมพร จันทร์กลม 61920023 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 
92 นาย อมรเทพ จั่นจีน 61920025 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 
93 นางสาวพรพรรณ  ขุนเภา 61920027 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 



94 นายสุรสิทธิ์ กลีบประทุม 61920022 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 
95 นางสาวพนิดา สุขพัฒน์ 61920020 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 
96 นายสุรวิทย์  นันตะพร 61810011 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก 
97 นางสาวณัทธร สุขสีทอง 61810009 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก 
98 นายสิทธิคุณ ค าวงศ์ 61920017 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 
99 นางสาวกนกวรรณ วรชินา 61920235 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 
100 นางสาววิมลรัตน์ บุญรัตนาคม 61910008 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท 
101 นาย ชูชัย เรืองจรูญ 61910006 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท 
102 นายวิชชากร ตรึกตรอง 61930032 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
103 นางสาวภัสสร เพ็งสา 61930037 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
104 นางกมลรัตน์  ฉรี 61930036 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
105 นางสาวสุวาร ี จันทเวสน์ 61930035 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
106 ร.ต.ท.ปรมา ปราณี 61930043 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
107 นางสาวศศิมาพร ขาวทองบริสุทธิ์ 61930016 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
108 นางพัชรี ดีพร้อม 61930014 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
109 นางสาวศศิวิมล กองทรัพย์เจริญ 61930022 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
110 นายหัชพง เตมีย์ 61930018 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
111 นายสรวัชร์ สุดเเก้ว 61930026 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
112 นายวิธวินท์ พาณิชยาชีวะ 61930015 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
113 นายสุรใจ ชิดสูงเนิน 61930017 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
114 นางสาวทรงพร  ลายทอง 61930039 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
115 นายชยพล  ชลนิต ิ 61930020 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
116 นายธนวัฒน์ ตาลทอง 61930041 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
117 นางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณกูล 61930045 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
118 นางสาวดวงกมล ศรีพุ่ม 61930010 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
119 นางสาวนิราวัลย์  ศรีทอง 61930013 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
120 นราธิป นะยะเนตร 61930042 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
121 นางสาวกรชุลี จันทะรัง 61930019 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
122 นายทรงพจน์ พูลสิน 61930001 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
123 นางสาวธัญณีย์ ศิระโสภณวัฒน์ 61930034 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
124 นางสาวณัฐพัชร์ ณ ระนอง 61930023 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
125 นายบุญญฤทธิ์ จันทร 61930025 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 



126 นางสาววสุดารัตน์ เชยประเสริฐ 61930030 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
127 นางสาวโศรดา อังคะนาวิน 61930005 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
128 น.ส.ธัญชนก ยั่งยืน 61930027 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
129 นางสาวภูริชา ฉวีวรรณ 61930029 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
130 นางสาวจุฑามาศ อินทไทร 61930031 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
131 นายธุวานันท์ สุขโชค 61930028 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 
132 นายธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ 61930011 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปริญญาโท 

133 นายกษิดิ์ศร วิไลเลิศ 61810047 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

134 นายกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ 61810048 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

135 นางสาวนวลักษณ์ กลางบุรัมย์   61810050 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

136 นายคุณาธิปญ์ ยุทไธสง 61810055 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

137 นายณัฐพงศ์  ศรีภูงา  61810058 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

138 นางดาริกา  กูลแก้ว 61810060 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

139 นายทรงเกียรติ  อิงคามระธร 61810061 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

140 นางนิตยา  พรรณภักดี 61810062 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

141 นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม 61810064 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

142 นายสุริยัน  แสงแก้ว 61810067 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

143 นายอนุสรณ์  จันดาแสง 61810068 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

144 นายอมรเทพ ทองชิว 61810069 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 



145 นายอัษฎางค์ ลารินทา 61810070 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

146 นางสาววรรณวิภา หงส์นภาดล 61810071 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา  ปริญญาเอก 

147 นางสาว นรัชกร ฤกษ์ศิริ 61910137 คณะวิทยาการสารสนเทศ ปริญญาโท 
148 นายเจียรยุทธ  เจือทอง 61910135 คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
149 นางสาว พัชราวรรณ วรรณทวี 61910133 คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
150 นางสาวสุวรรณี  พัดศรี 61910134 คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
151 นาย นภสินธุ์ ช านาญ 61910132 คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
152 นางสาวนาฏยา อริยสุขโฆษิต 61910136 คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
153 นางสุภัค ดาวนีย์ 61910139 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาโท 
154 นายกานต์ จิตต์แจ้ง 61910101 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาโท 
155 นายธนาคาร ด ารงรักษ์ 61920015 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปริญญาโท 
156 นายภาณุพัฒน์ เจนสินธนานันท์ 61920016 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปริญญาโท 
157 นายชนนะที ดวงชัย 61920201 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปริญญาโท 
158 นายชนินทร์ ทองระกาศ 61920202 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปริญญาโท 
159 นายศิวะ วงษ์ดี 61920203 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปริญญาโท 
160 นายสมพงษ์ โพธิ์ไกร 61920204 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสนิสิต 60 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
รหัสนิสิต

60 คณะ/วิทยาลัย 
ระดับการศึกษา 

1 นางสาว นรากร ขวัญข้าว 60810054 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก 
2 ร.อ.หญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ 60810008 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก 
3 Ms.GUYU LI 60820014 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 
4 นายพิทยา ภิรมย์อ้น 60820015 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 
5 นางสาววรัญญา คงปรีชา 60810058 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 
6 นางสาวปฐมา สุขทวี 60810057 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 
7 นางสาวสุกัญญา พงศ์สิริวรนาถ 60710006 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปริญญาโท 
8 นางสาวปวีณา ดั่นชะวงศ์ 60710013 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปริญญาโท 
9 นางสาวณัฏฐ์ชิชา บุญสดรัมย์ 60710004 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ปริญญาโท 
10 นายชนม์ชนก วงษ์พิทักษ์ 60710007 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ปริญญาโท 
11 นางสาวธนาพร ฉิมมิ 60710011 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ปริญญาโท 
12 นายวัฒนชาติ ศิริรักษ์  60710015 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ปริญญาโท 
13 นางสาวพิไลลักษณ์ สุยะ 60710003 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปริญญาโท 
14 นางสาวภัตตาวาร์ ประวัติเลิศอุดม 60740003 วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ ปริญญาโท 
15 นายฉัตรนุชา จิระพรวัชรานนท์ 60740004 วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ ปริญญาโท 
16 นางสาวกุณฑิกา สกุลวงศ์ธนา 60740005 วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ ปริญญาโท 
17 นางสาวสุพัตรา จักกะพาก 60740006 วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ ปริญญาโท 
18 นางสาว อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว 60810013 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก 

19 นางสาวสุปราณี เวชประสิทธิ์ 60810049 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา 

ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 



นิสิตรหัส 59 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต 59 คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา 
1 นาย ดนุเดช พลายงาม 59700112 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปริญญาโท 
2 นางสาวศิริกาญจน์ จินาวิน 59810022 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก 
3 นางรพีพรรณ นาคบุบผา 59810011 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก 

 


