บัญชีรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ปีกำรศึกษำ 2560-2561 (มกรำคม 2561-มิถุนำยน 2562)
หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
ลำดับที่

ชื่อ - นำมสกุล

วันที่สำเร็จกำรศึกษำ

เลขที่ปริญญำบัตร

1

นางสาวจันทร์จิรา

สุดใจ

7 ก.พ. 61

นฐ.150001/2561

2

นางสาวกฤติยา

โพธิ์สอน

23 มี.ค. 61

นฐ.150002/2561

3

นางสาวกานต์พิชชา

ชูวงษ์

18 พ.ค. 61

นฐ.150003/2561

4

นางสาววิไลวรรณ

มาลัย

18 พ.ค. 61

นฐ.150004/2561

5

นางสาวทัศนียา

ชื่นเจริญ

22 มิ.ย. 61

นฐ.150005/2561

6

นางสาววันเพ็ญ

คุ้มโต

22 มิ.ย. 61

นฐ.150006/2561

7

นางสาววรรณษา

ท้วมศิริ

22 มิ.ย. 61

นฐ.150007/2561

8

นายสมพร

เล็กจินดา

22 มิ.ย. 61

นฐ.150008/2561

9

นางสาวสุดารัตน์

ชื่นเจริญ

22 มิ.ย. 61

นฐ.150009/2561

10

นางสาวอรอุษา

วงศ์จรัสเกษม

22 มิ.ย. 61

นฐ.150010/2561

11

นายกัณฑ์อเนก

สุภัทรศักดา

22 มิ.ย. 61

นฐ.150011/2561

12

นายอรรถพล

พึ่งพานิช

22 มิ.ย. 61

นฐ.150012/2561

13

นางสาวอรวรรณ

เอกมหาชัย

22 มิ.ย. 61

นฐ.150013/2561

14

นางสาวกมลวรรณ

สุขเกษม

21 ก.ย. 61

นฐ.150016/2561

15

นางสาวอาราดา

ปรักมานนท์

17 พ.ค. 62

นฐ.150001/2562

16

นางสาวดวงสุดา

ผาติอภินันท์

21 มิ.ย. 62

นฐ.150002/2562

17

นางสาวพัชรพร

ศรีสัมฤทธิ์

21 มิ.ย. 62

นฐ.150003/2562

18

นางสาวกันต์ชญาณี

ส่งเจริญทรัพย์

21 มิ.ย. 62

นฐ.150004/2562

19

นางสาวชนิตา

พลายแก้ว

21 มิ.ย. 62

นฐ.150005/2562

20

นางสาวดารารัตน์

อ้นถาวร

21 มิ.ย. 62

นฐ.150006/2562

21

นางพรรณภา

อนันตะคู

21 มิ.ย. 62

นฐ.150007/2562

22

นางสาวสุดาวัลย์

ศรีเพชร

21 มิ.ย. 62

นฐ.150008/2562

23

นายสุริยา

กิจลิขิต

21 มิ.ย. 62

นฐ.150009/2562

24

นายธีรพัฒน์

เพชรศรีจันทร์

21 มิ.ย. 62

นฐ.150010/2562

หมำยเหตุ

หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่

วันที่สำเร็จกำรศึกษำ

เลขที่ปริญญำบัตร

1

นางสาวขวัญพัฒม์

เอกนราจิรารัตน์

22 มิ.ย. 61

นฐ.150014/2561

2

นางสาวพนิตานันท์

อนุสรณ์ประชา

22 มิ.ย. 61

นฐ.150015/2561

3

นางสาวพัทธมน

หน่อสุวรรณ

21 ก.ย. 61

นฐ.150017/2561

4

นางสาวยุวพร

ดวงศรี

21 ก.ย. 61

นฐ.150018/2561

5

นางสาววัชรินทร์

เครือเช้า

21 ก.ย. 61

นฐ.150019/2561

6

นางสาวพัชรา

อิสลาม

14 ธ.ค. 61

นฐ.150020/2561

7

นางสาวศิริญญา

ศรีคา

21 มิ.ย. 62

นฐ.150011/2562

หมำยเหตุ

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่
1

ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล

จันทร์เจริญ

วันที่สำเร็จกำรศึกษำ

เลขที่ปริญญำบัตร

19 ต.ค. 61

นฐ.250003/2561

วันที่สำเร็จกำรศึกษำ

เลขที่ปริญญำบัตร

หมำยเหตุ

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์

ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่
1

นางสาวเบญจภรณ์

ดาดี

23 มี.ค. 61

นฐ.250001/2561

2

นายวราวุธ

สอาดสิน

18 พ.ค. 61

นฐ.250002/2561

3

นางสาวสุนิสา

สาระไชย

17 พ.ค. 62

นฐ.250001/2562

4

นางสาวกันยารัตน์

เพชรโสม

17 พ.ค. 62

นฐ.250002/2562

5

นางสาวชนันญา

วงษ์ดียิ่ง

17 พ.ค. 62

นฐ.250003/2562

หมำยเหตุ

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่

วันที่สำเร็จกำรศึกษำ

เลขที่ปริญญำบัตร

1

นางสาวนิศาชล

ประทีปทอง

4 เม.ย. 62

นฐ.350001/2562

2

นางสาวพรพิหค

พูนใจสม

17 พ.ค. 62

นฐ.350002/2562

3

นางสาวณัฐภัทร

สมศรี

21 มิ.ย. 62

นฐ.350003/2562

4

นางสาวมาละ

แก้วบัวดี

21 มิ.ย. 62

นฐ.350004/2562

5

นางสาวอริศรา

ขามคุลา

21 มิ.ย. 62

นฐ.350005/2562

6

นางสาวสุรีย์

อุ่นศิริ

21 มิ.ย. 62

นฐ.350006/2562

วันที่สำเร็จกำรศึกษำ

เลขที่ปริญญำบัตร

หมำยเหตุ

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป

ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่
1

นางสาวนันทวัน

ชาวสวนแตง

7 ก.พ. 61

นฐ.750001/2561

2

นางสาวศิริจันทรา

เซี่ยงฝุง

7 ก.พ. 61

นฐ.750002/2561

3

นางสาวพัชรมนคณุตม์ โชคธีระพร

7 ก.พ. 61

นฐ.750003/2561

4

นายกฤษณะ

อุตสาหะ

7 ก.พ. 61

นฐ.750004/2561

5

นางสาวภัทราพร

น่วมโต

18 พ.ค. 61

นฐ.750005/2561

6

นายพลกฤต

ง้าตั้ว

18 พ.ค. 61

นฐ.750006/2561

7

พระสุนันท์

อินัง

19 ต.ค. 61

นฐ.750007/2561

8

นางศิริกันยา

ลลิตวสุภิญโญ

16 พ.ย. 61

นฐ.750008/2561

9

พันตารวจโท ฐิติวัชร์

อริยะเลิศชัย

16 พ.ย. 61

นฐ.750009/2561

10

ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา

ช่อปทุมมา

14 ธ.ค. 61

นฐ.750010/2561

11

Phra Vicheth

Soth

4 เม.ย. 62

นฐ.750001/2562

12

นางสาวธมนวรรณ

ลาไชย

4 เม.ย. 62

นฐ.750002/2562

13

นายธีรพันธ์

ยั่งยืน

4 เม.ย. 62

นฐ.750003/2562

14

นายนภชา

สัญญาลักษณ์

4 เม.ย. 62

นฐ.750004/2562

15

นายอานัน

นาคจีนวงษ์

4 เม.ย. 62

นฐ.750005/2562

16

นางวลีภรณ์

เจริญไว

4 เม.ย. 62

นฐ.750006/2562

17

ร้อยโท บาลิน

นิลพันธุ์

4 เม.ย. 62

นฐ.750007/2562

18

นางสาวกนกวรรณ

ศิลสว่าง

21 มิ.ย. 62

นฐ.750008/2562

หมำยเหตุ

ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่

วันที่สำเร็จกำรศึกษำ

เลขที่ปริญญำบัตร

19

นางสาวพันวสา

รวมทรัพย์

21 มิ.ย. 62

นฐ.750009/2562

20

นางสาวอรสุวิสา

คนดีจีรรัตน์

21 มิ.ย. 62

นฐ.750010/2562

21

นางสาวศรัญญา

ธรรมศิริพงษ์

21 มิ.ย. 62

นฐ.750011/2562

22

พระมหาจักรพงษ์

กันรัมย์

21 มิ.ย. 62

นฐ.750012/2562

23

พระมหานิวัติชัย

คาเหมือน

21 มิ.ย. 62

นฐ.750013/2562

24

นางสาวสุวภัทร

บัวขาว

21 มิ.ย. 62

นฐ.750014/2562

25

นางสาวณัฐรดา

บาเร็ม

21 มิ.ย. 62

นฐ.750015/2562

หมำยเหตุ

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่
1

นางสาวภคมน

แจ่มจารัส

วันที่สำเร็จกำรศึกษำ

เลขที่ปริญญำบัตร

22 มิ.ย. 61

นฐ.950001/2561

หมำยเหตุ

