รายชื่อศิษยเกา-ปจจุบันปริญญาโทภาคปกติ
name
คุณวินัย พรหมอินทร

คุณวันชัย ธรรมสัจการ (ดูปริญญาเอก

รูป

address1

address2

1

address3
prov
กิ่งอําเภอพญาเม็งราย เชียงราย

209 หมู 7

ต.ไมยา

คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน อําเภอหาดใหญ

code รุนที่ no
57160 01-ป 301

phon

สงขลา

90112 01-ป 302

กรุงเทพฯ

10110 01-ป 303 06-6524306

mail

work

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

2ร)

ทร
คุณดวงเดือน แซตัง

ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร ฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ วัฒนา
โรฒ

Saet0005@umn.e มหาวิทยาลัยศรีนคริ
du

คุณศิริพร แยมนิล

210/9 หมูบานพันธทิพย 2

ถ.งามวงศวาน

บางเขน

กรุงเทพฯ

คุณพจนีย เหลาอมตะ

148/1

ถ.มุขมนตรี หนาวัดหลัก
ลอย

อ.เมือง

นครราชสีมา 30000 01-ป 305

คุณจรัล อุนฐิติวัฒน (ดูปริญญาเอก 3ร)

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ สุขุมวิท 23 วัฒนา

กรุงเทพฯ

ร)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

10110 01-ป 306 09-9935474

มหาวิทยาลัยมหิดล

jarun@swu.ac. สถาบันวิจัย
th

โรฒ
คุณศักดินา บุญเปยม (ดูปริญญาเอก 3

10900 01-ป 304

อําเภอเมือง

ชลบุรี

นทรวิโรฒ

พฤติกรรมศาสตร

20131 02-ป 307 08-97479585 sakdina@hotmail. มหาวิทยาลัยบูรพา
com

2
คุณเฉลิมชัย ชาตะกูล

174-176

ถนนริมคลองฝงวัดพระงาม อ. เมือง

นครปฐม

73000 02-ป 308

คุณอัจฉรา วงศวัฒนามงคล

34/33

ซอยโชคขัย 4

กรุงเทพฯ

10310 02-ป 309

คุณอุษา ศรีจินดารัตน

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ สุขุมวิท 23 เขต
โรฒ
วัฒนา

กรุงเทพ ฯ

10110 02-ป 310

คุณสมดุลย ชาญนุวงศ

100 หมู 7

ต.ตะโกตาทิ

บุรีรัมย

31140 02-ป 311

คุณผองพรรณ ศิลาเพชรจรัส

39/37 หมูบานสุรีวรรณ

ซ.วัดราษฎรบูรณะ ต.บาง อ.บางพลี
ปลาง

สมุทรปราการ 10540 03-ป 312

คุณวิชัย เอียดบัว

38/206 หมู 1

แขวงลาดพราว

เขตบางกะป

กรุงเทพฯ

10240 03-ป 313

คุณพันคํา มีโพนทอง

โรงเรียนบานโนนเขวา

ต.ดอนหัน

อ.เมือง

ขอนแกน

40000 03-ป 314

คุณยงยุทธ พึ่งวงศญาติ

45/362 หมูบานลัสลี่วิลล (ธูปะเต
มีย)

ตําบลคูคต

อําเภอลําลูกกา

ปทุมธานี

12130 03-ป 315

ลาดพราว

อําเภอประโคนชัย

usa@swu.ac. สถาบันวิจัย
th
พฤติกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร

3
คุณเกษม เกษมนุกิจกุล

3947

ถนนพระราม

พระโขนง

กรุงเทพฯ

10260 03-ป 316

คุณสุรพงษ ชูเดช (ดูปริญญาเอก 1ร)

30/1 หมู 6

ถนนอุดมสุข แขวง

เขตประเวศ

กรุงเทพฯ

10260 03-ป 317

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

ดอกไม
คุณสนาน คุณประเสริฐ

45/64 หมู 5

ตําบลหวยกะป

อําเภอเมือง

ชลบุรี

20130 04-ป 318

คุณพนาลัย อยูสําราญ

โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม

ต.วังลึก

สามชุก

สุพรรณบุรี

72130 04-ป 319

คุณวชิระ โอภิธากร

94/24

ถนนพัทลุง

ตําบลทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง

92000 04-ป 320

คุณสมศรี รักนุย

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ต.บอยาง

อําเภอเมือง

สงขลา

90000 04-ป 321

คุณอภิรดี จันทนหอม

652 ถ.จอมพล

ต.ในเมือง

อําเภอเมือง

นครราชสีมา 30000 04-ป 322

คุณสํารวย วรเตชะคงคา

96 ม.1 ถ.เพชรเกษม

แขวงหลัก 2

เขตหนองแขม

กรุงเทพฯ

10160 04-ป 323

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสงขลา

4
คุณสุกานดา นิ่มทองคํา

44/4

คุณสุพจน พันธนียะ (ดูปริญญาเอก 1

164/325 หมูบานดิเอมมอรัลดพารค ซ.เทศบาล2 ต.พิมลราช

ถนนชองนนทรี

เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ

10120 04-ป 324

บางบัวทอง

นนทบุรี

11110 04-ป 325

ร)

2
คุณวีรวรรณ สุธีรไกรลาส

เลขที่ 1/34

ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตบางเขน

กรุงเทพฯ

10220 05-ป 326

คุณปริญญา ณ วันจันทร

198 หมู 9

สุวรรณนิเวศ 3

อ.เมือง

เชียงราย

57000 05-ป 327

คุณจิรวัฒนา มัน่ ยืน

บานเลขที่ 175/1 หมู 5

ตําบลเทนมีย

อําเภอเมือง

สุรินทร

32000 05-ป 328

คุณยศ อัมพรรัตน

89/493 หมูบานเลิศอุบล

วัชรพล รามอินทรา

บางเขน

กรุงเทพฯ

10220 05-ป 329

คุณวันชัย ดนัยตโมนุท

5/10

ถ.พัฒนาสัมพันธ

อําเภอเมือง

ปทุมธานี

12000 05-ป 330

คุณสุริยัน พันธดี

เลขที่ 14 หมู 7

ตําบลโคกโพธิ์

อําเภอโคกโพธิ์

ปตตานี

94120 05-ป 331

ม.ราชภัฎพระนคร

5
คุณอภิญญา โพธิ์ศรีทอง

24/624 หมู 9

แขวงสีกัน

กรุงเทพฯ

10210 05-ป 332

คุณลัดดาวัลย อโณทัยนาท

2213/12-13

ถนนเจริญนคร ต.บางลําพู คลองสาน
ลาง

กรุงเทพฯ

10600 06-ป 333

คุณชุติมา เทศศิริ

เลขที่ 123/07 ถนราชเทวี

แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต

กรุงเทพฯ

10300 06-ป 334

คุณรุงทิพย สมานรักษ

306 ถ.ศรีณรงค

ต.นอกเมือง

อ.เมือง

สุรินทร

32000 06-ป 335

คุณธานี กลิ่นเกษร

เลขที่ 6/5

เสรี/ออนนุช

เขตประเวศ

กรุงเทพฯ

10250 06-ป 336

คุณอุบล ภัศระ

บานพักครูรัชดาภิเษก

อําเภอฉวาง

นครศรีธรรมร 80150 06-ป 337
าช

คุณหรรษา เลาหเสรีกุล

เลขที่ 38/2 หมู 5

เขตจอมทอง

กรุงเทพฯ

ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 2

เขตดอนเมือง

10150 06-ป 338

6
คุณวรรณะ บรรจง (ดูปริญญาเอก 4ร)

223/2

ถนนสุขุมวิท 31

เขตวัฒนา

กรุงเทพ ฯ

10110 06-ป 339 01-8941103
Banchong@yahoo.c มหาวิทยาลัยราชภัฎ
om
สุราษรธานี

คุณวิริยา แดงวิสุทธิ์

เลขที่ 28/125

ถนนรามอินทรา

เขตบางกะป

กรุงเทพฯ

10240 07-ป 340

คุณโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ

เลขที่ 829/3

ถนนประชาชื่น

เขตดุสิต

กรุงเทพฯ

10300 07-ป 341

คุณณรงคศักดิ์ บุณยมาลิก

722/122 ซอย 24

ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ

10900 07-ป 342

คุณคอลิด มูสะมัญ

1/2 หมู 1

ตําบลคูต

อ.จะนะ

สงขลา

90130 07-ป 343

คุณปริชาติ ตันติวัฒน

เลขที่ 28/177 ถนนสุขาภิบาล

แขวงคลองจั่น

เขตบางกะป

กรุงเทพฯ

10250 07-ป 344

คุณประพิศ จันทรพฤกษา

11/62 ซอยวัฒนวงศ

ถนนราชปรารถ

เขตพญาไท

กรุงเทพฯ

10400 07-ป 345

กระทรวงศึกษาธิการ

7
รอยเอกอโนชา รัชพรมงคล

เลขที่ 186

อมรินทร 3 ผัง 2

เขตสายไหม

กรุงเทพฯ

10220 07-ป 346

คุณแสวง ทวีคูณ

59/630 หมูบานสวนทองวิลลา 7

ซ.5 ตําบลลาดสวาย

อําเภอลําลูกกา

ปทุมธานี

12150 07-ป 347

คุณเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ (ดูปริญญา

299 หมู 4

ปากพง

แกลง

ระยอง

21110 07-ป 348

คุณสุชาดา ประภาพจน

เลขที่22 / 25 หมูบานธนินทร

ถนนวิภาวดี

เขตรังสิต

กรุงเทพฯ

10210 08-ป 349

คุณนุชนารถ ธาตุทอง

เลขที่ 2/16 หมู 9

ตําบลบางพูด

อําเภอปากเกร็ด

นนทบุรี

11120 08-ป 350

คุณวิสุทธิ์ อริยภิญโญ

เลขที่ 472/14 ซอยสิงหเสนีย

ถนนพระราม 4 แขวงรอง เขตปทุมวัน
เมือง

กรุงเทพฯ

10330 08-ป 351 01-3187112

คุณวิลาวัณย อุนเรือน (ภูขมัง)

แผนกศัลยกรรมและออรโธปดิกส

งานบริการพยาบาล ร.พ.ศ อ.เมือง
รีนครินทร มข.

ขอนแกน

40000 08-ป 352

เอก 3ร)

wisut@yaho
o.com

8
คุณสุวลัย ธํารงคสกุลศิริ

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอสามพราน

อ.สามพราน

นครปฐม

73150 08-ป 353

คุณผอบเธียร วงศภักดี

เลขที่ 53 ซอยมิตาคา

ถนนสามเสน

เขตดุสิต

กรุงเทพฯ

10300 08-ป 354

คุณชัยวัฒน วงศอาษา

24/1 หมู 3

แขวงอนุสาวรีย

เขตบางเขน

กรุงเทพฯ

10220 08-ป 355

คุณบุญมี เด็ดอนันตกุล

208/2 หมู 6

ต.เกาะหลัก

อ.เมือง

ประจวบคีรีขั 77000 08-ป 356
นธ

คุณบังอร เทพเทียน (ดูปริญญาเอก
เนนวิจัย)

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตําบลศาลายา พุทธ
มณฑล

นครปฐม

73170 08-ป 357

คุณพรรรณอุษา อนันทพินิจวัฒนา

หมวดคณิตศาสตร โรงเรียนสาร
วิทยา

ถ.พหลโยธิน

เขตบางเขน

กรุงเทพฯ

10220 08-ป 358

คุณสุรภรณ อนสวน

(ไมทราบที่อยู)

อ.บางกรวย

นนทบุรี

11130 08-ป 359

คุณกนิษฐา ตัณฑพันธ

กองการเจาหนาที่

นนทบุรี

11000 08-ป 360

กรมควบคุมโรค กระทรวง อ.เมือง
สาธารณสุข

ธนาคารไทยพาณิชย

Lovee2500@hotm
ail.com
มหาวิทยาลัยมหิดล

9
คุณนริศว ปรารมภ (ดูปริญญาเอก 3ร)

สํานักติดตามและประเมินผลการจัด สํานักงานคณะกรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
การศึกษา
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

10300 09-ป 361 09-6856615

คุณประธาร วสวานนท

เลขที่ 144 หมู 1

ตําบลสีวิเชียร

อําเภอน้ํายืน

อุบลราชธานี 34260 09-ป 362

คุณณัฐสุดา สุจินันทกุล

70 / 13 ซอยเขาสมุทร

ถนนออนนุช

ต.ราชเทวี

สมุทรปราการ 10540 09-ป 363

คุณจิระนันท พากเพียร

165/223

หมูบานพิมาลชล

อําเภอเมือง

ขอนแกน

40000 09-ป 364

คุณยศวรรณ นิพัฒนศิริผล

เลขที่ 12/1

สุขุมวิท 34

พระโขนง

กรุงเทพฯ

10110 09-ป 365

คุณพรรัตน พันธศรีมังกร

เลขที่ 330/37

ซอยไสวสุวรรณ

เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ

10800 09-ป 366

คุณอนิสรา จรัสศรี

ศูนยบริการสาธารณสุข 57

บุญเรือง ล้ําเลิศ เลขที่ 5 หนองบอน ประเวศ
หมู 5

กรุงเทพฯ

10260 09-ป 367

กระทรวงศึกษาธิการ

10
คุณพรเทพ เสถียรนพเกา

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

คุณทิพยสุดา จันทรแจมหลา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คุณบุญสิทธิ์ ไชยชนะ (ดูปริญญาเอก 4

อําเภอเมือง

สกลนคร

47000 10-ป 368

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อ.คลองหลวง
รังสิต

ปทุมธานี

12121 10-ป 369

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร รังสิต

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อําเภอเมือง

ยะลา

95000 10-ป 370

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

คุณณฐมน ศิลปพรหมมาศ

99/218 หมูบานเสาวรักษณ 2

ซอย 11 ต.กาญจนวิถี 15 อําเภอเมือง

สุราษฎรธานี 84000 11-ป 371

คุณผาณิตา บัวขํา

9/45 หมู 12

ซอยจรัญสนิทวงศ 35
แขวงบางพรม

เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ

คุณสุรชัย ชวยเกิด

147 หมู

ตําบลนาไมไผ

อําเภอทุงสง

นครศรีธรรมร 80110 11-ป 373 06-2824601
าช

ร)

10170 11-ป 372 09-1723682

รพ.สวนสราญรมย

11
ร.ต.อ.หญิงศิริประภา รัตตัญู

55/173 ถ.พระยาสุเรนทร

แขวงสามวาตะวันตก

เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ

10510 12-ป 374 06-5125461

คุณถิราพร ศุภสิริวุฒิ

178/3 ม. 2

ซ.ถมยาสามัคคี แขวง
คลองถนน

เขตสายไหม

กรุงเทพฯ

10220 12-ป 375 01-2593701

คุณปฏิมากร ศิริเตชะ

8/16 ม.1 ซอยเอกชัย 3

ถนนเอกชัย แขวงบางขุน เขตจอมทอง
เทียน

กรุงเทพฯ

10150 12-ป 376 09-9938256

คุณปญชลี พึ่งพิศ

28/9 หมู 4 ซอยสายไหม 35

แขวงสายไหม

เขตสายไหม

กรุงเทพฯ

10220 12-ป 377 01-3741938

คุณสุมาลี สวยสะอาด

8/34 ซ.9 ชัยพฤกษ

ถนนรามคําแหง

เขตสะพานสูง

กรุงเทพฯ

10240 12-ป 378 01-8990507

คุณสุจินดา มูลผล

55/2 หมู 3

ต.บางพลับ

อ.ปากเกร็ด

นนทบุรี

11120 12-ป 379 09-0451012

12
คุณมาริษา สก็อต

999/59 ซ.พุมอุไร

แขวงสามเสนนอก

เขตหวยขวาง

กรุงเทพฯ

10310 12-ป 380 01-8990507

พม.จันทรธรรม อินทรีเกิด (โกวิโท)

728 วัดหัวลําโพง

แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก

กรุงเทพฯ

10500 13-ป 381 06-6091499

Sky_love189@hot วัดหัวลําโพง
mail.com

คุณอาริษา กปตถา ณ อยุธยา

200 ซอยออนนุช 17 แยก 16

แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ

10250 13-ป 382 01-2740820

Aom_am24@hot
mail.com

คุณปราณี จอยรอด

11 ซ.โชคชัยรวมมิตร 25

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพฯ

10400 13-ป 383 09-4567949

Pla_pod_ply@yah
oo.com

คุณทิพยวรรณ จุลิรัชนีกร

เลขที่ 223/2

ซอยสวัสดี สุขุมวิท 31

เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ

10110 13-ป 384 01-7481792

Shirobu_momo
_jung@hotmai
l

คุณจอมขวัญ เลื่องลือ

เลขที่ 1 หมู

ตําบลพระพุทธบาง

อําเภอเชียงกลาง

นาน

55160 13-ป 385 07-5041739

13
คุณกิ่งออ มะลินิล

32/3 หมู 2

ซอยวัดสมเกลี้ยง ตําบล
บางคูเวียง

คุณสุกันยา พูนเดช

274/1 หมู 9

คุณศุภรางค อินทุณห

อําเภอบางกรวย

นนทบุรี

11130 13-ป 386 02-9038613

K_malinil@yahoo.
com

ซอยงามวงศวาน แขวง อําเภอเมือง
บางกระสบ

นนทบุรี

11000 13-ป 387 07-9333691

Doramon275@ya
hoo.com

99/99 หมู 12

ซอยรามอินทรา 1 แขวง
ลาดพราว

เขตลาดพราว

กรุงเทพฯ

10230 13-ป 388 01-5895583

jomzarr@yahoo

ท.พ.ญ. จุฑารัตน ฉิมเรือง

415/3 ร.ร.พิบูลยวิทยาลัย

ต.ทะเลชุบศร

อ.เมือง

ลพบุรี

15000 14-ป 389 09-4420671

jchimrueng@yaho คณะทันตแพทย
o.com
ศาสตร ม.นเรศวร

พระมหาสมเกียรติ แกวเกาะสะบา

646/5 วัดโสมนัส ฯ

ถนนกรุงเกษม

เขตปอมปราบ

กรุงเทพ ฯ

10100 14-ป 390 04-0807480

kohsaba@gmail.c วัดโสมมนัสวรวิหาร
om

คุณเฉลิมรัตน เจริญอินทรวงศ

29/34 หมู 1 ม.มิตรภาพลอก 3

ถนนศรีนครินทร ซอยสิน แขวงหนองบอน ข.
สมาน
ประเวศ

กรุงเทพ ฯ

10250 14-ป 391 01-3400140

K_n_o_t_t_y@hot
mail.com

14
คุณฉัตรชัย เสนสาย

259 ถนนสุขุมวิท

ซอยสุขุมวิท 31 แขวง
คลองตนเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพ ฯ

10110 14-ป 392 04-1663910

Love_me_love_spur
@hotmail.com

คุณอภิฤดี จิตตเจนการ

221/1 ถนนสุขุมวิท

ซอยสวัสดี 31 แขวง
คลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา

กรุงเทพ ฯ

10110 14-ป 393 01-9410876

June_J@hotmail.co
m

คุณวรสรณ เนตรทิพย

121 หมู 1

ตําบลสถาน

อําเภอปว

นาน

55120 14-ป 394 06-1943132

napannettthip@ho
tmail.com

คุณสุรวิทย อัสสพันธุ

1/3 ถนนสาธร

ซอยสาธร 9 แขวงยาน
นาวา

เขตสาธร

กรุงเทพ ฯ

10120 14-ป 395 07-1551662

honthebeach@hot
mail.com

คุณรุงอรุณ พึ่งแยม

270 หอพัก 5 โรงพยาบาล
รามาธิบดี

ถนนพระราม 6 ทุงพญา เขตราชเทวี
ไท

กรุงเทพ ฯ

10400 14-ป 396 09-8978180

Rungโรงพยาบาล
551@sanook.com รามาธิบดี

คุณสุพรรษา พูลพิพัฒน

775 หมู 19

ถนนมลิวัลย ต.ศิลา

ขอนแกน

40000 14-ป 397 09-1876871

Tac_supansa@ya
hoo.com

อ.เมือง

