
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม iThesis บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 
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ณ ห้อง 2303 ส านักดจิิทัลเทคโนโลยี (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 3  
อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร  

    
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

1.  57312906 นางสาวภัทรพร ชดช้อย นิติวิทยาศาสตร์ 

2.  57312910 นายวชิรวิชญ์ ต้ังธนานุวัฒน์ นิติวิทยาศาสตร์ 

3.  58252928 นางนภัสวรรณ ค าฝ้ัน การบริหารการศึกษา 

4.  59312902 นางสาวยสุดามา ชัยมาด นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

5.  60003203 นางสาวนิชกานต์ จุลพงศ ์ ทัศนศิลป์ 

6.  60003206 นางสาววณิชยา วาณิชประสิทธิชัย ภาพพิมพ์ 

7.  60003209 นางสาวเกศกนก คงสองเมือง ภาพพิมพ์ 

8.  60003211 นางสาวนิตยา เหิรเมฆ ภาพพิมพ์ 

9.  60003213 นางสาวลดากร พวงบุบผา ภาพพิมพ์ 

10.  60252918 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย การบริหารการศึกษา 

11.  60252923 นางจุไรรัตน์ กีบาง การบริหารการศึกษา 

12.  60252928 นางสาววาทินี พูลทรัพย์ การบริหารการศึกษา 

13.  60252929 นางสาวสมฤดี พละวุฑิโฒทัย การบริหารการศึกษา 

14.  60252930 นางสาวสายใหม ภารประดับ การบริหารการศึกษา 

15.  60252934 นางจุฑามาส โหย่งไทย การบริหารการศึกษา 

16.  60252935 นางจุรีพร รักสบาย การบริหารการศึกษา 

17.  60255410 นางสาวสิรินรัตน์ น้อยเจริญ การสอนภาษาไทย 

18.  60257303 นายธนาศักด์ิ กิติวงษ์ประทีป เทคโนโลยีการศึกษา 

19.  60257401 นายกฤษฎากร ผาสุข เทคโนโลยีการศึกษา 



ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

20.  60257402 นางสาวกานต์พิชชา มะโน เทคโนโลยีการศึกษา 

21.  60257407 นางสาวเรือนขวัญ พลฤทธ์ิ เทคโนโลยีการศึกษา 

22.  60303802 นายกิจจา อภิรักษ์เสนา ชีววิทยา 

23.  60312318 นางสาวพีรกานต์ บุษยพรรณพงศ ์ นิติวิทยาศาสตร์ 

24.  60316312 นางสาวจิระประภา ค าภาเกะ คณิตศาสตร์ศึกษา 

25.  61051202 นายภูวณัฐ คงสมโอษฐ์ การออกแบบชุมชนเมือง 

26.  61051204 นางสาวณัฐฐาพร จอมหงษ ์ การออกแบบชุมชนเมือง 

27.  61051205 นายณัฐปคัลภ์ พูลเพ่ิม การออกแบบชุมชนเมือง 

28.  61051208 นางสาวฝ้ายเงิน สร้อยเสนา การออกแบบชุมชนเมือง 

29.  61263303 นางสาวชุลีพร ศรีพิทักษ์ หลักสูตรและการสอน 

30.  61263304 นางสาวดารุณี  เพ็งน้อย หลักสูตรและการสอน 

31.  61263317 นางสาวจิตรลดา ทับถม หลักสูตรและการสอน 

32.  61263318 นางสาวจินตหรา ค าภาพักตร์ หลักสูตรและการสอน 

33.  61362303 นางสาวรวีณัฏฐกานต์ หาญรินทร์ เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

34.  61362307 นางสาวสุชัญญา ดีเย๊าะ เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

35.  61362308 นายณัฐพล ไทยอุดมทรัพย์ เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

36.  61362310 นางสาวพิมพ์รัช รัตนพันธ์ เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

37.  61601304 นางสาวย่ิงขวัญ กิตติโชติพันธ์ุ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

38.  61601306 นางสาวศวิตา ภู่พร้อมพันธ์ุ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

39.  61601308 นางสาวจิรนันท์ ชูเกตุ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

40.  61601310 นางสาวพัชนันทน์ รามนันทน์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

41.  61601311 นางสาวเฟ่ืองลดา กล่ินถือศีล การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

42.  61602302 นางสาวจันจิรา สุรเสริมพงษ ์ บริหารธุรกิจ 

43.  61602314 นายปพิชญะ สนธิชัย บริหารธุรกิจ 



ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

44.  61602326 นายศิวกร อโนรีย์ บริหารธุรกิจ 

45.  61602339 นายโชคชัย ธาตุไพบูลย์ บริหารธุรกิจ 

46.  61602342 นางสาวปาริฉัตร พันธ์ุภักดี บริหารธุรกิจ 

47.  61901312 นางสาวณัฐรดา แย้มกาญจนวัฒน์ ทัศนศิลปศึกษา 

48.  61901316 นางสาวแพรวพรรณ พฤฒาสัจธรรม ทัศนศิลปศึกษา 

49.  61902302 นางสาวพลอยกานต์ ล าดวล สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

50.  61902303 นายราม รัตนเมธางกูร สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

51.  61902304 นางสาวอ าพร บัวจีน สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

52.  61902305 นางสาวพัทธ์ธีรา บูชาวงศ์วัฒน์ สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
 
 
*หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทดลองล็อคอินเข้าเว็บไซต์ www.iThesis.su.ac.th ก่อนวันอบรม หากไม่สามารถ 
เข้าสู่ระบบได้ ให้รีบติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทร 034218790 


