
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 

๑. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติ
การส าเร็จการศึกษา และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  
๑๐ คน 

 
๒. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสรุป
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

๒.๑ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ผู้สอนรายงานการจัดการเรียน 
การสอนให้คณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบันภาษาทราบ และใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้น 
การเรียนการสอนรายวิชานั้น 

๒.๒ ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน สั่งการให้บุคลากรปฏิบัติงานและที่พักอาศัยของตนเอง
ให้มากที่สุด ยกเว้นงานที่มีความจ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้สลับบุคลากรมาปฏิบัติงาน และให้
บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการ 

๒.๓ ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือท ากิจกรรมใด ๆ  
ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งให้ขออนุญาตต่ออธิการบดี  และ
ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนครปฐม 

๒.๔ กรณีนักศึกษาและบุคลากรมีอาการเสี่ยงต่อโรค ให้รายงานคณบดีหรือผู้อ านวยการส านัก  
สถาบันทราบ และให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบันรายงานให้คณะกรรมการประจ าศูนย์ติดตามเฝ้าระวัง
และประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมทราบ 

๒.๕ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบันปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และก ากับดูแลอ านวยความสะดวกในหน่วยงาน ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 
๓. รับทราบ ในช่วงเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมีแผนในการเตรียมงานพระราชทาน

ปริญญาบัตร ดังนั้น ให้วางแผนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือไม่ให้กระทบกับการจัดการเรียนการสอน 
 
๔. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๕ 
 

  



๕. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- รอเสนอขออนุมัติใหป้ริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการขอ
ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาของนางสาว 
นภัสวรรณ ศรีราค า จ านวน ๒ ภาคการศึกษา คือ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
โดยให้ขยายเวลาการศึกษา จ านวน  
๑ ภาคการศึกษา 
- รอเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
๖. รับทราบ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  
 
๗. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๒ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๔ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๕๐ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๒๙ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๔ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๔๔ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๓๗๕ 

รวม ๕๖๗ 
 

ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาก ากับติดตามให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  

 
๘. รับทราบ กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๘.๑ กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘.๒ กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘.๓ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘.๔ กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



๙. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและควบคุม
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีค่าความคล้ายคลึงในรายงานผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วย
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ไม่สูงเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
๑๐. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 

ก. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายสรไกร    แก้วชัยภูมิ ๖๑๙๑๐๐๑๑๗ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นางสาวโชติรส    ไกรกิจการ ๖๓๙๑๐๐๑๐๔ แผน ก แบบ ก ๒ 

๓ นางสาวฐานิตา    อุบล ๖๓๙๑๐๐๑๐๕ แผน ก แบบ ก ๒ 

๔ นางสาวสุวิชาดา    คล้ายสุบรรณ ๖๓๙๑๐๐๑๑๕ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ข. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๘ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวณัฐกานต์    เอ่ียมสุองค์ ๖๐๙๕๐๐๑๐๔ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นางสาวสมิตานัน    บัณฑิตศักดา ๖๐๙๕๐๐๑๐๙ แผน ก แบบ ก ๒ 

๓ นายนภัสรพี    ศุภมงคล ๖๐๙๕๐๐๑๑๐ แผน ก แบบ ก ๒ 

๔ นางสาวอนัญญา    สกุลเจน ๖๐๙๕๐๐๑๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

๕ นายจิณากร    จันทร์สุขเจริญจินดา ๖๐๙๕๐๐๒๐๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

๖ นายณัชพล    ศรีรัตนศาสตร์ ๖๐๙๕๐๐๒๐๕ แผน ก แบบ ก ๒ 

๗ นางสาวนนทนา    เวชฤทธิกุล ๖๒๙๕๐๐๑๐๓ แผน ก แบบ ก ๒ 

๘ นางสาวพิริยาภรณ์    ประสพสุข ๖๒๙๕๐๐๑๐๘ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

๑๑. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 
๑๕๘ คน ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นางสาวกัลยาภัสร์ สุขเหลือ ๖๓๗๑๙๙๑๐๒ 

๒ นางสาวกาญจนาภรณ์ พวงทอง ๖๓๗๑๙๙๑๐๓ 

๓ นายกิติพันธ์ พูลเงิน ๖๓๗๑๙๙๑๐๔ 

๔ นางสาวจิรัชญา วิเศษสุทธิ์ ๖๓๗๑๙๙๑๐๖ 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๕ นางสาวจุฑามาศ ทองหอม ๖๓๗๑๙๙๑๐๗ 

๖ นางชนิตรา สมน้อย ๖๓๗๑๙๙๑๐๘ 

๗ นายชัยฤทธิ์ วารัตน์ ๖๓๗๑๙๙๑๐๙ 

๘ นางสาวธนภรณ์ ชนะพาล ๖๓๗๑๙๙๑๑๐ 

๙ นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณบ ารุง ๖๓๗๑๙๙๑๑๒ 

๑๐ นางนิติพร ค ากองแก้ว ๖๓๗๑๙๙๑๑๓ 

๑๑ นางสาวบุญธิดา เพ็ญอ่ิม ๖๓๗๑๙๙๑๑๔ 

๑๒ นางสาวปัทมา แสนค า ๖๓๗๑๙๙๑๑๕ 

๑๓ นางสาวภัทรพร พานสร้อย ๖๓๗๑๙๙๑๑๖ 

๑๔ นางสาวเมธาวี ปีสิงห์ ๖๓๗๑๙๙๑๑๗ 

๑๕ นางสาวรังสิยา ตันธนวิกรัย ๖๓๗๑๙๙๑๑๘ 

๑๖ นางสาวรัญชิดา หาญกล้า ๖๓๗๑๙๙๑๒๐ 

๑๗ นางสาวรุจยา พูลศิริ ๖๓๗๑๙๙๑๒๑ 

๑๘ นางสาวฤดี รักอู่ ๖๓๗๑๙๙๑๒๒ 

๑๙ นางสาวลลิตา จ าปาทอง ๖๓๗๑๙๙๑๒๓ 

๒๐ นางสาวสุลาวัลย ์ มันทะลา ๖๓๗๑๙๙๑๒๖ 

๒๑ นางสาวอนัญลักษณ์ จันทุรส ๖๓๗๑๙๙๑๒๗ 

๒๒ นางสาวอรญา ศรียางค์ ๖๓๗๑๙๙๑๒๘ 

๒๓ นางสาวอรวรรณ พงษ์วัง ๖๓๗๑๙๙๑๒๙ 

๒๔ นางสาวเอ้ือมพร มาพันธ์ศรี ๖๓๗๑๙๙๑๓๐ 

๒๕ นางสาวกัลยาณี ตะโกภู่ ๖๓๗๑๙๙๒๐๑ 

๒๖ นางสาวกัลยาณี สะสมทรัพย์ ๖๓๗๑๙๙๒๐๒ 

๒๗ นายกาญจนเทพ ทองนุ่ม ๖๓๗๑๙๙๒๐๓ 

๒๘ นายกิตติภพ เจริญกิจติกาญจน์ ๖๓๗๑๙๙๒๐๔ 

๒๙ นางสาวจินตนา ธนิกกุล ๖๓๗๑๙๙๒๐๕ 

๓๐ นายณัฐนันท์ โชติช่วง ๖๓๗๑๙๙๒๐๖ 

๓๑ นางสาวดลยา ดวงสนิท ๖๓๗๑๙๙๒๐๗ 

๓๒ นางนริศรา ตันธนวิกรัย ๖๓๗๑๙๙๒๐๙ 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๓๓ นางสาวนวพร จ้อยทองมูล ๖๓๗๑๙๙๒๑๐ 

๓๔ นางสาวนันทกานต์ คงกล่อม ๖๓๗๑๙๙๒๑๑ 

๓๕ นางสาวนิตยา จันทร์เรียน ๖๓๗๑๙๙๒๑๓ 

๓๖ นางสาวบุญญพัช กลาทอง ๖๓๗๑๙๙๒๑๔ 

๓๗ นางสาวบุญญรัตน์ คนใหญ่บ้าน ๖๓๗๑๙๙๒๑๕ 

๓๘ นางสาวปริยาภรณ์ ขุนประเสริฐ ๖๓๗๑๙๙๒๑๖ 

๓๙ นางสาวปารณีย์ บ ารุงศรี ๖๓๗๑๙๙๒๑๗ 

๔๐ นางสาววนิดา โผนประสิทธิ์ ๖๓๗๑๙๙๒๒๑ 

๔๑ นายวรยศ ศิริอนุชัย ๖๓๗๑๙๙๒๒๒ 

๔๒ นางสาววาสินี สุทธิโยชน ์ ๖๓๗๑๙๙๒๒๓ 

๔๓ นางสาววิลาวัณย์ คลังทอง ๖๓๗๑๙๙๒๒๕ 

๔๔ นางสาวสุธิดา มากมี ๖๓๗๑๙๙๒๒๖ 

๔๕ นางสาวสุพัตรา ชัยภูมิพิทักษ์ ๖๓๗๑๙๙๒๒๗ 

๔๖ นางสาวสุภรักษ์ เชาวดี ๖๓๗๑๙๙๒๒๘ 

๔๗ นายอิสรา แสนประเสริฐ ๖๓๗๑๙๙๒๒๙ 

๔๘ นายภูมิพัฒน์ ยี่ตัน ๖๓๗๑๙๙๒๓๑ 

๔๙ นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสงคราม ๖๓๗๑๙๙๒๓๒ 

๕๐ นายทนงศักดิ์ ประทีป ๖๓๗๑๙๙๒๓๓ 

๕๑ นางสาวกชพร ภุชงค์ ๖๓๗๑๙๙๓๐๑ 

๕๒ นางสาวกชพร รัตนศิริ ๖๓๗๑๙๙๓๐๒ 

๕๓ นายกมล กล่ าแสง ๖๓๗๑๙๙๓๐๓ 

๕๔ นางกิตติกา อินทร์อักษร ๖๓๗๑๙๙๓๐๔ 

๕๕ นางสาวจรรยพร แต้มมาลา ๖๓๗๑๙๙๓๐๕ 

๕๖ นางฉัตรชรีย์ วูด ๖๓๗๑๙๙๓๐๖ 

๕๗ นางสาวชนัดดา ปานสุวรรณ ๖๓๗๑๙๙๓๐๗ 

๕๘ นางสาวชุติมา แซ่ฮ้อ ๖๓๗๑๙๙๓๐๙ 

๕๙ นางสาวพนิดา เหต้าน ๖๓๗๑๙๙๓๑๒ 

๖๐ นางสาวพัชรินทร์ เทียมใหม่ ๖๓๗๑๙๙๓๑๓ 
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๖๑ นางสาวพูนพิชญ์ เพ็ชรงาม ๖๓๗๑๙๙๓๑๔ 

๖๒ นายภัทรพงศ์ บ ารุงรัตน์ ๖๓๗๑๙๙๓๑๕ 

๖๓ นางสาวมนต์ธิดา เบ้าพิมพา ๖๓๗๑๙๙๓๑๖ 

๖๔ นายมานนท์ พรรณดิษฐ์ ๖๓๗๑๙๙๓๑๗ 

๖๕ นางสาวเยาวลักษณ์ ว่องวิการณ์ ๖๓๗๑๙๙๓๑๘ 

๖๖ นางสาวรัชนีกร ศรีประมงค์ ๖๓๗๑๙๙๓๑๙ 

๖๗ นางศรันย์รตา สามเพชรเจริญ ๖๓๗๑๙๙๓๒๐ 

๖๘ นางสาวศศิธร ตันวิลัย ๖๓๗๑๙๙๓๒๑ 

๖๙ นางสาวสิริปุณยากร ช่างสลัก ๖๓๗๑๙๙๓๒๒ 

๗๐ นางสาวสุทธิดา สร้อยสนธ์ ๖๓๗๑๙๙๓๒๓ 

๗๑ นางสาวสุนิสา หลีล้วน ๖๓๗๑๙๙๓๒๔ 

๗๒ นางสาวสุภกฤตา เขมวราภรณ์ ๖๓๗๑๙๙๓๒๕ 

๗๓ นางสาวโสรยา พรหมชาติ ๖๓๗๑๙๙๓๒๖ 

๗๔ นางสาวหรรษา ลิ้มละมัย ๖๓๗๑๙๙๓๒๗ 

๗๕ นางสาวอรอุษา รุ่งทิวากรอุทัย ๖๓๗๑๙๙๓๒๘ 

๗๖ นางสาวอลิศา ผลิเจริญสุข ๖๓๗๑๙๙๓๒๙ 

๗๗ นายอาคม สุขสมไทย ๖๓๗๑๙๙๓๓๐ 

๗๘ นางสาวประภาพรรณ เปี่ยมมีสมบูรณ์ ๖๓๗๑๙๙๓๓๒ 

๗๙ นายกิตติพงศ์ ธนธรรมทิศ ๖๓๗๑๙๙๔๐๑ 

๘๐ นางสาวกุลปริยา บรรลือฤทธิ์ ๖๓๗๑๙๙๔๐๒ 

๘๑ นางสาวจิตสุภา จารุกรุณา ๖๓๗๑๙๙๔๐๓ 

๘๒ นางสาวชญานิศ เกิดผล ๖๓๗๑๙๙๔๐๔ 

๘๓ นางสาวชนานันท์ นิติกุล ๖๓๗๑๙๙๔๐๕ 

๘๔ นางสาวชลธิชา พุ่มพยอม ๖๓๗๑๙๙๔๐๖ 

๘๕ นางสาวณัฐธิดา ม่วงงาม ๖๓๗๑๙๙๔๐๗ 

๘๖ นายณัฐภัทร ห้วยหงษ์ทอง ๖๓๗๑๙๙๔๐๘ 

๘๗ นางสาวเด่นนภา ชาไชย ๖๓๗๑๙๙๔๐๙ 

๘๘ นางสาวเดือนเพ็ญ ศักดิ์ศรีวัน ๖๓๗๑๙๙๔๑๐ 
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๘๙ นางสาวทรรศน์พิชา บุญโห้ ๖๓๗๑๙๙๔๑๑ 

๙๐ นางนงนุช ศิริสุโขดม ๖๓๗๑๙๙๔๑๒ 

๙๑ นางสาวนฤภร พูลสมบัติ ๖๓๗๑๙๙๔๑๓ 

๙๒ นางสาวนันทิญา เต็มมูล ๖๓๗๑๙๙๔๑๕ 

๙๓ นางสาวบุษยมาส เลิศศิริธรกุล ๖๓๗๑๙๙๔๑๖ 

๙๔ นายสุวิจักขณ์ ศรีสว่าง ๖๓๗๑๙๙๔๑๗ 

๙๕ นางสาวพิมพ์พิศา โรจน์วิภาชน ์ ๖๓๗๑๙๙๔๑๙ 

๙๖ นายภัทรวัฒน์ อ่ าพิพัฒน์ ๖๓๗๑๙๙๔๒๐ 

๙๗ นางสาวภาวิน ี แต่งงาม ๖๓๗๑๙๙๔๒๑ 

๙๘ นายภูวนันท์ภัส เชื้อเมือง ๖๓๗๑๙๙๔๒๒ 

๙๙ นางสาววันใหม่ โฆษิตวรวุฒิ ๖๓๗๑๙๙๔๒๔ 

๑๐๐ นางสาววิสน ี ทินโนรส ๖๓๗๑๙๙๔๒๕ 

๑๐๑ นางสาวแสงระวี วีระนนท์ ๖๓๗๑๙๙๔๒๗ 

๑๐๒ นางสาวอนัญญา ทองดีเลิศ ๖๓๗๑๙๙๔๒๘ 

๑๐๓ นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ ๖๓๗๑๙๙๔๒๙ 

๑๐๔ นายณัฐพล ยศวิปาน ๖๓๗๑๙๙๔๓๑ 

๑๐๕ นางสาวเกษณี ศิริธานันท์ ๖๓๗๑๙๙๔๓๒ 

๑๐๖ นางสาวกมลทิพย์ มิตรสุภาพ ๖๓๗๑๙๙๕๐๑ 

๑๐๗ นางสาวกาญจนา สาสูงเนิน ๖๓๗๑๙๙๕๐๒ 

๑๐๘ นางสาวกุลนาถ เพลินจิต ๖๓๗๑๙๙๕๐๓ 

๑๐๙ นางสาวเกศรา ปรียงค์ ๖๓๗๑๙๙๕๐๔ 

๑๑๐ นายเขมชาติ รอดมาลี ๖๓๗๑๙๙๕๐๕ 

๑๑๑ นางสาวจตุพร โพธิ์ช่วย ๖๓๗๑๙๙๕๐๖ 

๑๑๒ นางสาวชลิตา ธัญญเจริญ ๖๓๗๑๙๙๕๐๙ 

๑๑๓ นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณกรกช ๖๓๗๑๙๙๕๑๑ 

๑๑๔ นางสาวณิชชญานันท์ อาริยะเรืองสกุล ๖๓๗๑๙๙๕๑๒ 

๑๑๕ นางสาวธนพร นิยมพานิช ๖๓๗๑๙๙๕๑๓ 

๑๑๖ นางสาวธนพร ปัญญาประทีป ๖๓๗๑๙๙๕๑๔ 
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๑๑๗ นางสาวนันท์นภัส ศรีเสน ๖๓๗๑๙๙๕๑๕ 

๑๑๘ นางสาวนิศาชล พูนวศินมงคล ๖๓๗๑๙๙๕๑๖ 

๑๑๙ นายปริญญา เผือกเอ่ียม ๖๓๗๑๙๙๕๑๗ 

๑๒๐ นางสาวปัญจพัฒน์ อังกาบขาว ๖๓๗๑๙๙๕๑๘ 

๑๒๑ นางสาวปัณฑ์ชนิต แย้มศักดิ์ ๖๓๗๑๙๙๕๑๙ 

๑๒๒ นางสาวพรอนงค์ ศรีประสงค์ ๖๓๗๑๙๙๕๒๐ 

๑๒๓ นางสาวพาขวัญ ตู้จินดา ๖๓๗๑๙๙๕๒๑ 

๑๒๔ นางสาวเพ็ญพิชชา บุญธรรม ๖๓๗๑๙๙๕๒๒ 

๑๒๕ นายวราวุธ ไกรนที ๖๓๗๑๙๙๕๒๓ 

๑๒๖ นางสาวสริตา นุ่นงาม ๖๓๗๑๙๙๕๒๔ 

๑๒๗ นางสาวสุนิสา แตงทอง ๖๓๗๑๙๙๕๒๕ 

๑๒๘ นางสาวเสาวณิต ชาญณรงค์ ๖๓๗๑๙๙๕๒๖ 

๑๒๙ นางสาวอัญชลี อยู่บริสุทธิ์ ๖๓๗๑๙๙๕๒๗ 

๑๓๐ นางสาวอัยย์ณัชชา นันทิยกุล ๖๓๗๑๙๙๕๒๘ 

๑๓๑ นางสาวอิสรียา หมั่นดี ๖๓๗๑๙๙๕๒๙ 

๑๓๒ นางสาวไอลดา สุรวัฒนาประเสริฐ ๖๓๗๑๙๙๕๓๐ 

๑๓๓ นางสาวรัตนาวดี โฮกอ่อน ๖๓๗๑๙๙๕๓๒ 

๑๓๔ นายณัฐพล แข็งขัน ๖๓๗๑๙๙๕๓๓ 

๑๓๕ นางสาวจิรันธนินทร์ จรูญพรมงคล ๖๓๗๑๙๙๖๐๓ 

๑๓๖ นางสาวชยานันต์ สิงห์ดา ๖๓๗๑๙๙๖๐๔ 

๑๓๗ นางสาวช่อผกา แสงเจริญ ๖๓๗๑๙๙๖๐๕ 

๑๓๘ นางสาวณัฐชยา ชื่นชิตพิสัยกุล ๖๓๗๑๙๙๖๐๗ 

๑๓๙ นางสาวณัฐธิดา แย้มประดิษฐ์ ๖๓๗๑๙๙๖๐๘ 

๑๔๐ นายณัฐวุฒิ อุ่นทร ๖๓๗๑๙๙๖๐๙ 

๑๔๑ นางสาวทรายฝัน เพลงปาน ๖๓๗๑๙๙๖๑๐ 

๑๔๒ นางสาวนิชานันท์ เสี่ยงโชคอยู่ ๖๓๗๑๙๙๖๑๑ 

๑๔๓ นางสาวปิมประภา ลิอุบล ๖๓๗๑๙๙๖๑๖ 

๑๔๔ นายพันธกานต์ สุวรรณไศละ ๖๓๗๑๙๙๖๑๗ 
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๑๔๕ นางสาวภัทรอร สาทรานนท์ ๖๓๗๑๙๙๖๑๘ 

๑๔๖ นายภาสวิชญ ์ จงรุจิโรจน์ชัย ๖๓๗๑๙๙๖๑๙ 

๑๔๗ นายวิโรจน ์ แก้วค า ๖๓๗๑๙๙๖๒๐ 

๑๔๘ ว่าที่ร้อยตรี ศิรศักดิ์ สิงห์โสภณ ๖๓๗๑๙๙๖๒๑ 

๑๔๙ นางสาวศิรินทร์ ทิพย์สอน ๖๓๗๑๙๙๖๒๓ 

๑๕๐ นางสาวสาวิตรี พรมนิล ๖๓๗๑๙๙๖๒๔ 

๑๕๑ นางสาวสุธิตา เจิมจุล ๖๓๗๑๙๙๖๒๕ 

๑๕๒ นางสาวสุภัศจีย์ เบญจทวีป ๖๓๗๑๙๙๖๒๖ 

๑๕๓ นายสุวิพล รัตนาชาตรี ๖๓๗๑๙๙๖๒๗ 

๑๕๔ นายอรรคพล ชินจอหอ ๖๓๗๑๙๙๖๒๘ 

๑๕๕ นางสาวอรวรรณ เขียวค า ๖๓๗๑๙๙๖๒๙ 

๑๕๖ นางสาวอริษรา มะลิขาว ๖๓๗๑๙๙๖๓๐ 

๑๕๗ นางสาวพัชรนันท์ จิโรจชัยวงษ ์ ๖๓๗๑๙๙๖๓๑ 

๑๕๘ นางสาวนัทรีน เขียวสะอาด ๖๓๗๑๙๙๖๓๒ 
 
๑๒. เห็นชอบ ให้เสนอขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาแก่นางสาวธีราภรณ์  พราหมณโชติ นักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อสภาวิชาการ  

 
๑๓. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด
นครปฐม  

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


