
 

 

 
 

     ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                 เรื่อง นักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี (เพิ่มเติม) 

     ------------------------ 
                ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.   2555 ได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพ่ือรับรางวัลเรียนดี คือ ต้อง
เป็นนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโทที่ได้เรียนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 24 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาไม่นับ 
หน่วยกิต) โดยลงทะเบียนต่อเนื่องกันทุกภาค และในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้อง
ลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต ส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ และมีผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่เรียนครบ 24 หน่วยกิต คิดเป็นระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 และตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 
1074/2564 เรื่อง นักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 ได้ประกาศนักศึกษาได้รับ
รางวัลเรียนด จ านวน 267 ราย ไปแล้วนั้น   

 
เนื่องจากมีนักศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2563 ที่มีคุณสมบัติจะได้รับรางวัลเรียนดี

เพ่ิมเตมิ จึงขอประกาศรายชื่อเพ่ิมเติม จ านวน 22 ราย ดังนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

1.  พันโทหญิงณุลักษณา ตกต้น 
2.  นางสาวธัญลักษณ์ เอกจิตร 
3.  นางสาวเกสร  สุทินวงศ ์
4.  นายสุทิน  ทับทิม 
5.  พันโทหญิงจิราภา  จิตรสุวรรณ 
6.  นายอรรถวิท  สุจิพงศ ์
7.  นางสาวปนัดดา  จันทะเสน 
8.  นายวรยศ  สังขทรัพย์ 
9.  นายปิยบุตร  หวังเชิดชูเกียรติ 

10. นายกฤษฎา  วงษ์วิวัฒนาวุฒิ 
11. นางสาวอ าพร  สีหบุตร 
12. นางสาวพัสตราภรณ์ ทองตะนุนาม 
13. นางสาวอภิญญา  วงค์ษา 
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คณะสถิติประยุกต์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  นายพัสพล  พรหมจันทร์ 
2.  นายศุภวิชญ์  เขียวขจี 
3.  นายมรุชัย  วัฒนรังสรรค์ 
4.  นายภาณุรุจ  เปี่ยมเมตตา 
5.  นางสาวอรวรรณ ปั้นสมสกุล   

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

1.  นายพริษฐ์  เลาหวิวัฒนวงศ ์
2.  เรืออากาศเอกปริวัฒณ์ อารีชาติ 
3.  นางสาวอภิชญา  พันธุกฤตย์  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 

1.  นายตันติกร ปุญญกริยากร 
 

 สถาบัน จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกาศ
เกียรติคุณเรียนดีดังนี้ (เลือก 1 วิธี)  

วิธีที่ 1 ขอรับทางไปรษณีย์  (ขอให้แจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง เพ่ือส าหรับจัดส่งใบประกาศฯ) 
วิธีที่ 2 ขอรับที่คณะด้วยตนเอง  
ทั้งนี้ กรุณาแจ้งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไปยัง E- mail: reward@nida.ac.th ภายในวัน

ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564    
 

ประกาศ ณ วันที่            ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  นักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี 

 
 

                ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.   
2555 ได้ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพ่ือรับรางวัลเรียนดี คือ ต้องเป็นนักศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาโทที่ได้เรียนมาแล้วไม่ต่ ากว่า  24 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาไม่นับหน่วยกิต) โดยลงทะเบียน
ต่อเนื่องกันทุกภาค และในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ และมีผลการศึกษาในภาค
การศึกษาที่เรียนครบ 24 หน่วยกิต คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75  
   
 ในปีการศึกษา 2562 - 2563 มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว ได้รับรางวัลเรียนดี 
จ านวน 267 รายตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 1. นายอดิศักดิ ์                  ขันแข็ง 
 2. นางสาวเพชรรัตน์    สุดวัน 
 3. นายบุญพิทักษ์    สิงห์สุวรรณ์ 
 4. นายอภิวัฒน์     รุ่งสาคร 
 5. นางสาวชญานิษฐ ์   ว่องวรานนท์ 
 6. นางสาวจุฑามาศ   จันทร์งาม 
 7. นายปิ่นปินัทธ์    เจริญศิริมงคล 
 8. พันจ่าอากาศเอกพงษกรณ์  ใจใหญ่ 
 9. นางศรีสุดา    ดีบุดศรี 
 10. นางสาวทิพย์ชนม์   เต่าทอง 
 11. นายนฤเทพ    แก้วช่วง 
 12. นางสาวสุธาทิพย์   วิริยะภูมิสิริ 
 13. นางสาวศุภวรรณ   สวัสด ี
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14. เรืออากาศเอกวชิระ   ช านาญค้า 
15. เรืออากาศเอกสุทธินันท์  เหรียญทอง 
16. นายจักรพันธุ์    จ าปาแก้ว 
17. นายอิทธิพล    อุดตมะปัญญา 
18. นายรัฐภัทร ์    พัฒนาศิริรักษ์ 
19. นางสาวณัฐชยา   ฝั่งชลจิตร 
20. นายทศพร    พรพุทธานนท์ 
21. นายวัชรพงษ์                             ชูวาร ี

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 1. Miss Thawdar    Lwin 
 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
 1. นางสาวภัทราภรณ ์   จุมพรหม 
 2. นางสาวกุลกานต ์   มงคลดีกล้ากุล 
 
คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 1. นางสาวอภิชญา  ศิริกายะ 

2.  นางสาวรัตมณี  พิเชษฐนาวิน 
3. นายชยุตม์  สุวรรณศรี 
4. นายนัทธพงศ์  เชื้อสัสดี 
5. นางสาวพนิดา  จันต๊ะอินทร์ 
6. นางสาววรรณิชา  คงเจริญ 
7. นายจินต์ณพัชร  กิททะเจริญชัย 
8. นายสิริพงศ์  วงศ์พัทธยากร 
9. นางสาวสุภาพัณณ์  นอบน้อมธรรม 

10. นางสาวฐิติกา  อุชุไพบูลย์วงศ์ 
11. นางสาวมัณฑริกา  แสงถนอม 
12. นายกฤตธาดา  ทองสงฆ์ 
13. นายศิรวิทย์  คงอินทร์ 
14. นายฉัตรชาติ  พ่วงภู่ 
15. นางสาวกมลพรรณ  ตรีภพกิตติ 
16. นายธาริต    ติลกกุล 
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17. นายธีรศักดิ์  สาระ 
18. นายภาษณ์ชนก  เนระแก 
19. นายนฤนาท  ประกอบเที่ยง 
20. นายธิษณิน  โรจนราธา 
21. นายณัฐ  วุฒิวงศ์ธนากร 
22. นายวงศกร  กิตติบุญเกศ 
23. นางสาวศศิภา  อภิสกุลโรจน์ 
24. นายเมธัส  ไม้งาม 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1. Miss Sukanya  Supawarikul    
2. Miss Patcharin  Moonmirat 
3.  Mr. Pitayut  Sithanukul 
4. Mr. Kanravee  Vinijsit 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1.  Miss Kawintara  Suksrikasemkul 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  

1. นายพงษ์ศักดิ์  อุทธาหรณ์ 
2. นายอิทธิพัทธ์  เทพพิทักษ์ 
3. นายธีรวัฒน ์  นิธิอุทัย 
4. นางสาวสิริกร  ฉัตรแสงอุทัย 

 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

1. Miss Krichkanok  Srimuang 
 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

1. นางสาวพิมพ์จุฑา   ทองรัตน์ 
2. นายธีรุตม ์    เลิศเมธากุล 
3. นางสาวสุวภัทร  เคยเหล่า 
4. นางสาวดวงกมล  เอ่ียมละออ 
5. นายทินกร  ศรีสุพพัตพงษ์ 



 
4 

 

 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

1.  นางสาวอลิสา  เอ่ียมพินพันธุ์ 
2. นายภูม ิ  ตั้งเกษมสัน 
3. นางสาวดีรินทร์   พร้อมพงศทร 

 
 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 

1. นายอุดมศักดิ์    ดอนข าไพร 
2. นางสาวประภัสสร   สุภโรจน ี

 
คณะสถิติประยุกต ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

1. นางสาวอดิภา    เดชคง 
2. นางสาวดวงพร   หล าค า 
3. นางสาวสรัญญา  เมืองกุดเรือ 
4.  นางสาวประภัสสร  ศรีจ าปา 
5.  นางสาวอภิสรา  บัวแก้ว 
6.  นายนพปฎล  พูลสมบัติภิญโญ 
7. นางสาวขวัญเมือง  ชาติช านิ 
8. นางสาวอรพรรณ   ทัศนชูเกียรติ 
9. นางสาวญาณพัฒน์  อินพรมพเนาว์ 

10. นางสาวณัฎยา     นักเสียง 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นางสาวขวัญจิรา   พรธนโชค 
2. นางสาวณัฐพร    แป้งหอม 
3. นายธนสาร    เจริญวัฒนาโชคชัย 
4. นายณัฐพงศ์    เกิดอรุณเดช 
5. นางสาวศุลีพร    รมย์ลี 
6. นางสาวณัฏฐรัตน ์   งาทอง 
7. นายณัฐวุฒ ิ    ตั้งอุดมสิริ 
8. นางสาวชฏาพร   ค ามูล 
9. นายวงศกร    ลิมธรโชต ิ
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10. นางสาวปทิตตา  สุวรรณฤกษ์ 
11. เรืออากาศโทหญิงสุธิดา  บทสันเทียะ 
12. นางสาวชนากานต์  กะสังข์ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

1. นางสาวเทพมณี   เทพบุตร 
2. นายพศวัต    วงษ์แกว้ 
3. นางสาวนิศานาถ   วัชรพิไชยพงศ์ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 

1. นายณรงค์ฤทธิ์   สุทธิสมุทร์ 
2. นางสาวพิชามญชุ์   สุดชื่น 
3. นางสาวชลธิรา   มหาตมวดี 
4. นางสาวบุศรา    พวงอาศิรพจน์ 
5. นายณัฐ    ลาเอล 
6. นายวิทวัส    นรเสฏฐ ์
7. นายธนัท    เอ่ียมปรีดี 
8. นางสาวสลิตา    อยู่เย็น 
9. นางสาวแพรพลอย   ทิพย์ประเสริฐ 

10. นางสาวนภัสสร   ตันตาศนี 
11. นายธิต ิ    ลีลสมภพ 
12. นายโยธิน    กิตติธร 
13. นายรุจิภาส    อนรรฆมณี 
14. นายทรงพล    ตรีสกุลวัฒนา 
15. นางสาววรัทยา   โรจน์รัชนีกร 
16. นางสาววรรณวณิช   ช่อพันธ์เจริญ 
17. นายกิตติภณ    ฐิตสันต์ 
18. นางสาวรติพร    วงศ์วิวัฒน์กิจ 
19. นางสาวธารทิพย์   วังวัฒนวงศ์ 
20. นางสาวปารีณา   วิทยไพสิฐสันต์ 
21. นายศุภณัฐ    ไทยประสิทธิ์ 
22. นายกร    ชุมสาย ณ อยุธยา 
 23. นางสาวมินตรา   โศจิพันธุ์ 
 24. นายปาณะวัจน์   อุดมทอง 
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25. นายพงศกร    สุฤทธิ์ 
26. นางสาวปวีณ์นุช   ทองค าคูณ 
27. นายเอกอุฬาร    วัฒนธนาทรัพย์ 
28. นายกวิน    สิงหเขตต์ 
29. นางสาวยุพาลภัส   พนมวงศ์เกษม 
30. นางสาววรีย ์ สิทธิ์สุกใส 
31. นายกิตติ์พิภัทร์ พงษ์โสภณ 
32. นางสาวรักชนก ทองค าปั้น 
33. นางสาวพัณณิตา แดงสนิท 
34. นายภูม ิ แก้วขาว 
35. นางสาวเพชราพรรณ เชนยะวณิช 
36. นายอมร ตยาคี 
37.  นายธนพงษ์ อุดมรัตนศิริชัย 
38. นายไตรทิพย์ ศุภศิริวัฒนา 

 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

1. นางสาววรนชุ    แซ่จิว 
2. นางสาวกนกวรรณ   สุภาราญ 
3. นางสาวสุธาสิน ี   ยมจินดา 
4. นางสาวปุณญิสา   เซ่งซิ้ว 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. นางสาวอัญชลี วงศ์ศรีวัน 
2.  นายธนเดช วงษ์วิวัฒน์ 

 
คณะพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

1. นางสาวญาณัฎฐา อักษรน า 
2. นางสาวอุษารัตน์ เจริญสุข 
3. นางสาวสิรีมนต ์ ปัญญาวุธ 
4. นางสาวธิดารัตน ์ นาคประเสริฐ 
5. นางสาวคัชชรินทร ์ จารุมาศ 
6. นางสาววัชร ี ทองมะน้อย 
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7. นางสาวสุภาพร หมื่นจ านงค์ 
8. นายสกลภัทร นรสิงห์ 
9. นางสาวภัสรา ชื่นจิตร 

10. นางสาววิไลรัตน ์ แสงอรุณรัตน์ 
 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม 

1. นางสาวณัฐกานต์ ปิ่นอนงค์ 
2. นางสาวนิจจารีย ์ เชาวน์รัตนะ 
3. นางสาวสุนทรีเฉลิม แสนยากร 
4. นางสาววาศินีย ์ ชุษณนลิน 
5. นางสาวลัดดาวัลย ์ ชูช่วย 

 
คณะภาษาและการสื่อสาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

1. นางสาววิภาว ี พาสุริยันต์ 
2. นายสมพงศ์ฆนา พรวรกาญจน์ 
3. นางสาวดุจดาว เจริญผล 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วัฒนธรรมญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่น 
1. นางสาวสัณหพรรณ นิมมานนท์ 
2. นางสาวจันทิมา แสงทับทิม 

 
คณะนิติศาสตร ์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

1. นายทุติยพงษ์ กิตติวัฒนานนท์ 
2. นางสาวชุติมา สุทธิประภา 
3. นางสาวสวรินทร ์ ครุฑเผือก 
4. นางนลิน นิติสถาปัตย์ 
5. นางสาวนิลุบล ศรธนะรัตน์ 
6. นายเสรีวัฒน ์ ศรีโยหะ 
7. ร้อยต ารวจตรีหญิงอภิญญา นันโท 
8. นางสาวนริสา บัวเกต ุ
9. นางสาวประภาณิชา เงินกลมธนดล 

10. นางสาวกมลพัชร ศรีศรัทธาธรรม 
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11. นายโอฬาร จรุงธรรมโชต ิ
12. นายพิสิทธิ์ ตระกูลคล้อยดี 
13. นางสาวภาระนา แก้วทรายขาว 
14. นางสาวศิริกร สีสดดี 
15. นางสาวชวิศา อัตภูมิ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร 
1. นางสาวภุมรินทรัตน์ พรมุนีวงศ์ 
2. นายศุภชาต ิ ชาสมบัติ 
3. นางสาวนวพร ธัญลักษณากุล 
4. นางสาวอิสรีย์ ชาญศิริวิริยกุล 
5. นางวราลักษณ ์ เจริญวงศ ์
6. นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์ 
 7. นางสาวศิริขวัญ ชุ่มอุระ 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ 

1. นางอรพรรณ ชัยฤทธิ์ 
2. นางสาวนวพรรษ สินธุเดช 
3. นางสาวธัญญารัตน์ ดุมกลาง 
4. นางสาวกัญญารัตน์ บุญน า 
5. นางสาวพิชชาพร พัดทอง 
6. นายณัฐปภัสร ์ วรพงศ์ธนภัทร์ 
7. นางสาวอภิญญา พรหมชนะ 
8. นายอนุชา ดาบท 
9. นายหัฏฐเศรษฐ ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

10. นางสาวรัตนพิมลฮูดาร์ มะหะหมัด 
11. นางเยาวลักษณ์ ประดิษฐ์ทวีสุข 
12. นายปฏิภาณ เพ้ียงจันทร์ 
13. นางสาวชรินรัตน ์ มุสิกิม 
14. นายธนาวุฒ ิ ณ ระนอง 
15. นางสาวโนร ี เลื่อนลอย 
16. นางสาวสายพิรุณ ยะพันธ์ชัย 
17. นางสาวปาริชาต ิ หาญวงศ์จิรวัฒน์ 
18. นางสาวรติกานท์ เพชรสลับแก้ว 
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19. นางสาวสิรินภา จงเกษกรณ์ 
20. นายอนุชา รักหาบ 
21. นายเพชรมังกร อัมภรัตน์ 
22. นางสาววันวิสาข์ ปราบปรี    
23. นางสาวหทัยชนก ขลิบเงิน 

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

1. นางสาวอลิษา ดาโอ๊ะ 
2. นางสาวสุมามาลย์ อนันนับ 
3. นางสาวกฤติยาภรณ์ ลงอ่อน 
4. นางสาวธนธร วุฒิมานานนท์ 
5. นายชนธิป สุขเจริญ 
6. นางสาวณิชกานต์ พุทธิเสาวภาคย์ 
7. นางสาวลิสา วรรตะธร 
8. นางสาวไพรผกา นิลสลับ 
9. นายจิรสิน ทิพย์ชโยดม 

10. นางสาวบุญสิตา บุญช่วย 
11. นางสาวชนมน พาวงษ์ 
12. นางสาวณัฐธิดา ขจรกลิ่น 
13. นางสาวจิณณพัต ตรีเจริญวิวัฒน์ 
14. นายพิชญะ สรรค์วนิชพัฒนา 
15. นางสาวชิดชนก จรรยาเอก 
16.นางสาวอิสรีย์ เบญจผ่องวัฒนา 
17. นางสาวสุทธิวรรณ ลัภนะก่อเกียรติ 
18. นายกันต์ โรจนสัจจา 
19. นายฉัตตพล กาญจนนิมมานนท์ 
20. นางสาวธัญณิชา ใจเป็ง 
21. นางสาวกมลลักษณ์ สายทองอินทร์ 
22. นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 
23. นายวิศรุต เตียเจริญ 
24. นางสาวนริศรา ทองนวล 
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คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1. นางสาวญาดา วิชัยดิษฐ 
2. นางสาวณัฏฐิดา พัฒนเจริญ 
3. นางสาวแสงระวี สานใจวงค ์

 4. นางสาวอรทัย สียงประเสริฐกิจ 
5. นางสาวอวิกา นุ่มนวล 
6. นางสาวกมลวรรณ มัณยากาศ 
7. นางสาวรุ่งนภา โพธิ์สกุล 
8. นางสาวชนิสรา ชูควร 

 
คณะวิทยาลัยนานาชาติ 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. Miss Luzia Leah Artner 
2. Miss Arporn Parkart 
3. Miss Desiree Ludwing 
4. Mr. Ekachart Torsuwapun 
5. Mr. Ying Wang 
6. Miss Huiying Huang 
7. Mrs. YANAN Wang 
8. Miss Siming Jiang 
9. Miss Xinyu Wang 

10. Mr. Hongliang Duan 
11. Miss Wenjue Zhong 
12. Mr. Junyu Chen 
13. Mr. Wei Zhong 
14. Miss Jutanut Sriwichien 
15. Mrs. Qianhui Zhang 
16. Mrs. Lilian Chinelo Uliem 
17. Mr. Gengxin Wan 
18. Miss Yinan Zhang 
19. Mr. Sithiphat Kerdsumang 
20. Miss Yiqian Miao 
21. Mr. Yongfeng Sun 
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22. Miss Zaiying Yang 
23. Mr. Jiabo Yang 
24. Mr. Senkan Hu 
25. Miss Xuantao Zhong 
26. Mr. Yunzhong Guo 
27. Mrs. Min Hou 
28. Miss Hataipat Charathanes 
29. Miss Yang Li 
30. Mr. Shihao Xing 
31. Mr. Zhongxin Nie 
32. Miss Xinyu Zhang 
33. Mrs.Qian Wang 
34. Miss Thansita Wongprasert 
35. Miss Jun Xie 
36. Miss Xinning Pang 
37. Miss Qianyu Wang 

 
   เพ่ือให้การส่งมอบประกาศเกียรติคุณเรียนดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มี
รายชื่อข้างต้นแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกาศเกียรติคุณเรียนดี ดังนี้ (เลือก 1 วิธี)  

 
วิธีที่ 1 ขอรับทางไปรษณีย ์ (ขอให้แจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง เพ่ือส าหรับจัดส่งใบประกาศฯ) 
วิธีที่ 2 ขอรับที่คณะด้วยตนเอง  
ทั้งนี้ กรุณาแจ้งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไปยัง E- mail: reward@nida.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 

30 กันยายน 2564    
 

ประกาศ ณ วันที่            กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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