
                ตามที่สถาบันได้ก าหนดให้มีพิธไีหวค้รู ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นั้น

หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1 นายกิตติภฏั ฐิโณทัย

2 นางสาวนิอัลยา สาอุ

3 นางรัชนาฎ เขียนวงษ์

4 นางสาวสริญญา ผ่องศรี

5 นางสาวพรศิริ คงสม

6 นายพินัย นาคสุวรรณ

7 นางสาวนภสัวรรณ ป้อมกสันต์

8 นายจิรายุทธ์ พันจันทร์ดี
9 ร้อยเอกนิสสรณ์ ฮะวงัจู

10 ร้อยต ารวจเอกบุญญาภาส เพ็งฤกษ์
11 ร้อยเอกหญิงกุมภานภา บุตรศรี

12 พันต ารวจโทเบญจรงค์ ใบใหญ่

13 นางสาวรัตติมา โสภารักษ์

14 นายพงษ์ศักด์ิ เต่ียไพบูลย์

15 นายกฤต ขุนพิทักษ์

16 นายสุรงค์ ศรีใส

17 นายสมัชชา นิจอาคม

18 เรืออากาศเอกสุกฤษฏิ์ นิสยันต์

19 นายปรีชา สุมาลัย

20 นายเจษฎา อภชินังกูร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  นักศึกษาไดร้ับรางวัลเรียนดี
*******

สถาบันได้จัดให้มีพิธมีอบประกาศเกียรติคุณเรียนดีแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีประจ าปีการศึกษา 2560-2561
โดยมีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเรียนดี จ านวน 258 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศเกียรตคุิณเรยีนดี
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1 นางสาวชัชฎา โพธพิุกกณะ

2 นางสาวณัฐสิรี โรจน์พุทธกิุล

3 นางสาวจุฑาทิพย์ หล่ิวพงศ์สวสัด์ิ

4 นายวกิรณ์ วริิยะสัมมา

5 นางไรวดา ทองรอด

6 นายพงษ์เดช โตโภชนพันธุ์

7 นางสาวสิริกานดา ผจญจิตร

8 นางสาวชนิดา ไชยผล

9 นายโชคชัย บัณฑุชัย

10 นายปรานต์ รุ่งรุจิไพศาล

11 นายภมูิเทพ บุญนาค

12 นางสาวสลิลรัตน์ สถาวร

13 นางสาวศิรินยา รักษาพงษ์

หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรม์หาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1 Miss Nhwe Nhwe Ei
2 Miss Phyu Phyu Sein

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต
1 นายชยุตพงศ์ ไกรสิทธิอ์ุดมสุข

2 นางสาวปฐมารัศมิ์ คุรุพันธุภ์กัดี

3 นางสาวเมษยา โภชนพานิชย์
4 นางสาวนภสั ศรีสวสัด์ิพงษ์

5 นายศุภกร ศรีมงคลพิทักษ์

6 นายพงศ์พิชญ์ แก้วประเสริฐศิลป

7 นายสามารถ โสมขันเงิน

8 นายศุภกร ค าพิทูรย์

9 นายภาคภมูิ กรัยวภิาส

10 นางสาวพัณณิตา เฉลิมรุ่งโรจน์

11 นางสาวณภทัร รักพาณิชย์

12 นายเสฎฐวฒิุ ยุตินทร

หลักสูตรการจัดการภาครฐัและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ
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13 นางสาวธมลวรรณ นาคทอง

14 นายธรีพงศ์ สัมมากิจกุล

15 นายณัฐวฒิุ ตันฑเทอดธรรม

16 นายณกรณ์ กล่อมใจ

17 นางสาววริฏฐา ภธูรภกัดี

18 นายภมูิอนันต์ สิริธนากร

19 นายชัชพล โสภณธนวบิูลย์

20 นางสาวฐานิดา แซ่เฮง

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1 Miss Nutsinee Sriprasert

2 Miss Parichat Jiratikarnsakul

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ
1 Mr. Ben Chanapai

2 Mr. Randriamarohaja Riana Harintsoa

3 Mr. MD.Sabbir Hossain

4 Miss Rajina Pradhanang

5 Mrs. Nattanit Phongsoongneon

6 Miss Waduge Mihiravi Yasamali Samaranayake

7 Mr. Thanawat Wutthisirisart

8 Miss Jiratchaya Vongsumran

1 Miss Tarathip Tangkanjanapas

2 Miss Hattaya Thuengjitvilas

3 Mr. Kitichai Vongjak

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1 Miss Netnapit Rittisorn

2 Mr. Seyhak Khon

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ
1 นางสาวนภาพร แสงไพรวรรณ

2 นางสาวกนกวรรณ มหิธธิรรมธร

3 นางสาวกนกพร ไชยค าหาญ

4 นายเกียรติศักด์ิ เฉลิมพักตร์

5 นางสาววรนาฎ พวงทอง

6 นายชวนนท์ สุวริิยะไพศาล

7 นายชูศักด์ิ อุทยานวฒิุกุล

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิขาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน
1 นายวงศ์ตะวนั อุทุมรัตน์

2 นายพันธุเ์ทพ จินาวฒัน์

3 นายกิรติ สระแก้ว

4 นางสาวอัจจนา ม่วงสุข

5 นางสาววศินา นิติตะวนั

6 นางสาวยุกานดา วทิยานันท์

7 นางสาวพิมพ์ชนก วจันะรัตน์

8 นายนภสินธุ์ สานติวตัร

9 นางสาวปาริฉัตร หอมหวาน
10 นายคุณากร คุณาวฒิุ
11 นายวรีะณัฐ บารมี
12 นางสาวมุนินทร์ กิจวรวเิชียร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1 Miss Xiao Xi
2 Miss Zhu Bizhen

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิาร
1 เรืออากาศโทหญิงกีรติ กีรานนท์

2 นางสุดา ยังให้ผล

3 นายปฏกิาร จันทร์ศิริตาง

4 นางสาวปฐมพร ศรัทธาธรรม

5 นายขันติทัต ทองสุก

6 นางสาวสุนิสา รุ่งฤทธเิดช

7 นางสาวณิชกูล จตุรงคโชค

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ
1 นางสาวพรชนก จริยะรังษิธรรม

2 นายณัฐวฒิุ เวชกาญจนา

3 นายอนันต์ ตรีก าจร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิตปิระยุกต์
1 นายพงษ์ฐกร ติณวรานนท์

2 นายเอกพล มีสุขสบาย

3 นางสาวขวญัจิรา ทาทิตย์
4 นายพงษ์ดนัย โสภากิติบูรณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 นางสาวนภสัชญา พูลศิริ

2 นายสุทธพิงศ์ ศรีมังมาตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์
1 นายกิตติคุณ ค้าขาย

2 นางสาวอมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์

3 นางสาวระวภิทัร์ ย่องใย

4 นางสาวจินตนา เตชะนิพนธส์กุล

5 นายณัฐพล สันแก้ว

คณะสถิตปิระยุกต์
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนาสังคม
1 นายศิวพล สุวทิยาอนนท์

2 นางสรินา วถิีกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และองค์การ
1 นางสาวพัชรินทร์ เพลินอักษร

2 นางสาวปราง เกียรติสูงส่ง

3 นายศิริวฒัน์ เงินหิรัญ

4 นายธนพล อรรถวตัธรีโชติ

5 นางสาวสุปราณี ยศวฒันะ

6 นางสาวพิมพ์พิชญ์ สมจิตต์

7 นางสาวชนิตา ลัทธลัิกขณา
8 นายณัทภฏั ปั้นจาด

9 นางสาวกันยากร ยมจินดา

10 นางสาววริศรา การสมทบ

11 นางนวนิดา ปิ่นทอง

12 นางสาวโชติกา ศิริคะเณรัตน์

13 นางสาวสุณิสา จานประเสริฐ

14 นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง

15 นายธานินทร์ มีประดิษฐ์

16 นายกฤษณธรรษ วฒิุสกุลวานิช

17 นางสาวธญัญกานต์ วรานนท์วนิช

18 นางสาวสุชาวดี ยศพร้ิงพันธ์

19 นางสินีนาถ ศรีคุณ

20 นางสาวสรัลรัตน์ ฉิมพาลี

21 นางสาวชุติมา สวสัศรี

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม
1 นายนครินทร์ กุลเพชรงามคีรี

2 นายอนุชิต จิตภริมย์

3 นายชุมพล เสือเทศ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชพี
1 นายศักด์ิสิทธิ์ เลาหวรวฒิุกุล

2 นางสาวศรวณีย์ วรามิตร

3 นางสาววชิญาพร ลายทอง

4 นางสาวชวศิา พิศาลวชัรินทร์

5 นายอุทัย คามวลัย์

6 นางสาวศรัณยา พจน์จลองศิลป์

7 นางสาวปรมา อภรัิตน์เกษม

8 นางสาวมัชรินทร ล้ิมวฒันาพันธ์

9 นางสาวพริมา เอกกมลกุล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
1 นางสาวจริยา อ่องรัตนกุล

2 นางสาวนิชาภา สวนเกตุ

3 นางสาวปวณีา ขาวสุทธิ์

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต
1 นางสาวจุฬาลักษณ์ หาญนาวี

2 นางสาวปัทมา มัญชุนากร

3 นางสาวจิตติมา จ าปาเงิน

4 นางสาวจุฑามาศ โยธาภริมย์

5 นางศิริภรณ์ โรเบิร์ตส์

6 นางสาวฉัตรชนก รุ่งเรืองศิลาทิพย์
7 นางสาวหทัยชนก วถิีจรูญ
8 นางสาวธติิรส เจียรบรรจงกิจ

9 นางสาวธรีาภา ฉิมวยั

10 นายธติิ ศิริไพโรจน์

11 นางสาวฐิตาพร อุทก

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะนิตศิาสตร์
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบรหิาร
1 นายทิวากร สรรพเลิศ

2 นายบรรเจิด สิงห์สรศรี

3 นายประดับ ส่งเสริม

4 นางสาววริศรา กาญจนวณิชย์

5 นายวรวฒิุ ธนะเมธานนท์

6 นางสาวณัฐปิยา จุนรัชฎ์

7 นางสาวพรไพลิน ต้ังเรืองเกียรติ

8 นางสาวศุภกัษณา มณีนิล

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบรกิารแบบบูรณาการ
1 นางสาวณัฐภาวี ศรีฟ้า
2 นางสาวผุสดี คุ้มรักษา
3 นางสาวจารุวรรณ พิลา
4 นางสาวเลิศวไิล วรพันธพ์านิช
5 นายวรวฒิุ ปัญญาภู
6 นายกมล เกียรติพงษ์
7 นายพงษ์ศิริ ศักดาวษิรักษ์
8 นางสาวนทีกานต์ รอดเรือง
9 นายโสธร เพ็ชรตะกัว่

10 นางสาวกวนิธดิา ลอยมา
11 นางสาวธารทิพย์ น้อยละมูล
12 นางสาวสุพิชฌาย์ ภกัด์ิอัครวาทิน
13 นายธนากรณ์ ลาพิงค์
14 นางมณฑิรา ธรรมจารีย์ ซิมิช
15 นางสาวธนิษฐา เจริญพงศ์
16 นายกฤษณะ ฮอยซ์
17 นางสาวสุทิษา แก้วปู่
18 นายพีรวชิญ์ ฤกษ์ปาณี
19 นางสาวพัชรินทร์ ประยูรชาติ
20 นางสาววรินทร คเชนทร์เดชา
21 นางสาวเกวลี กระสานต์ิกุล
22 นางสาวพรวลัย ใยบัว

คณะการจัดการการท่องเทีย่ว
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23 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พงษ์ไสว
24 นางสาวพลอยจันทร์ โตแสง
25 นายอธรัิฐ ภบิาลกุล
26 นางสาวอรกิต์ิ แววคล้ายหงษ์
27 นางสาวทรรศวรรณ เติมพรเลิศ
28 นางสาวฐานิดา เสนาวงค์ษา
29 นางสาวสุภาวรรณ สุคนธี
30 นายวฒิุชัย ภญิโญ
31 นางสาวมาตา สัตยธาดากูล
32 นายอาณาเขตต์ รัตนราศรี
33 นาวาอากาศตรีวเิชียร พึ่งตน
34 นายวนันริศา วฏัฏ์
35 นางสาวจุฑารัตน์ กุลธรรมโม
36 นางสาวศรีปริญญา สมสวย
37 นางสาววรรณชนก สายสุวรรณ
38 นายปรีชาวฒิุ กีส้ิ่น
39 นางสาวปรียาภรณ์ สิงห์มนัส
40 นางสาวเนตรนภสิ ไชยสาลี
41 นายอิศรา อิสรนิรันดร์
42 นางสาวปรียาภรณ์ ชุมประยูร
43 นายปิยวงศ์ เสรีเถียรทรัพย์
44 นางพิมพ์อัณณ์ ชอบท ากิจ
45 นางสาวปิยรัตน์ ณ สงขลา
46 นางสาวณัฐกานต์ จิตเกือ้
47 นายเฉลิมพงศ์ แสงดี

หลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเที่ยวและบริการแบบบรูณาการ (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ)

1 Miss Min Luo
2 Miss Xuemei Li
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตรแ์ละนวัตกรรม
1 นางสาวอัยริณ แต้มเรืองอิทธิ์

2 นางสาวภทัร์ธรีา ค านิล

3 นางสาวชัญญรัชต์ บ่อค า

4 นายพีรวสั สัตย์ใจเที่ยง

5 นางสาวพัชรพร กุย้บ ารุง

6 นางสาวปาณัสสรา วฒันากร

7 นายกฤตพล สุธภีทัรกุล

8 นางสาวพิณญาดา ปิติธนฤทธิ์

9 นางสาวสุภคัชรา นามเจริญ

10 นางสาวสินีรัตน์ กระจ่างวฒิุ

11 นายคหัฏฐา แก้วป้องปก

12 นางสาวจันทร์จิรา วณิชเจริญการ

13 นายคชภคั คชาชีวะ

14 นางสาวณดาว วฒันศัพท์

15 นางสาวทุติยาพร สมุยยันต์

16 นางสาวพริมาภรณ์ ภมุวภิาชน์

17 นางสาวคุณศิริ เจริญไชย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
1 นางสาวภทัรภรณ์ พิศปั้น

2 นายศุภกร เทกมล

3 นายวษิณุ คงสุวรรณ

4 นางสาวพัชรี ศรีรอด

5 นางสาวภาวนิี แสนส าราญ

6 นางสาวจารินี ศุกระรัศมี

7 นางสาววนิดา ศิลปผดุง

8 นายสุภาพ ภบูัวดวง

9 นางเกษสุดา ค าแก้ว

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Page 10



... ~ ... 
'J'Vlfl1g\fl'lJ1'Y1'U1\PI 

uin{f(PJ'inT11f~n113Ju1uru9i(PJ (uin{f(PJ'iUTU1"lf1m 

(9) Mr. Constantin Faust 

~ Miss Jinnarat Tamphakdiphanit 

rn Mr. Daniel Philipp Brinkmann 

cg:'. Mr. Christoph Kaesler 

ct Mr. Moritz Richard Wagner 

b Mr. T odsaphon Sirawattananon 

g'J Mr. Panij Chintraruck 

c:i Miss Piyada Cheewapattananukul 

ti Mr. Matthews Tinkha Kafumba 

(9)0 Miss Xianjing Shao 

(9)(9) Mr. Diego Pascal Hirsch 

(9)~ Mr. Nils Ritter 

(9)g] Mr. Peerasilp Sermprapasilp 

<9lci'. Miss Suparadee Sermprapasilp 

?lmU'U fhVt'U~ 1 '!Xl1Vi5lJa'U'lh~rnl31 LflEii~~ruL~Ei'U~ LLriil'nPin~1vft~fo11~1i;i L~Ei'U~ L 'U1'UV'lfl~?l'IJ~~ 
<9l~ n'UEJ1El'U ~ctb~ ~~LU'U1'Uii51.'Vl1fl1 ru 'V!ffU1~"1llJLO~lJV'l1~Lnm~ b 1€1'\J V'l1~"1l'UlJV'l11~1 

'IJ • 

o~~'U i\i.:r 1 '!XtrnPi n~1~l111Eizja.if1~~'U LL ~~W.l1lJ'lh~?l~fi rn1L .if 1~1lJ L 'Uii5~.:rn~111~vn.:r E-mail: 

• "' d ... g ""ti ~ti "' .. ~ "' d reward@nida.ac. th 'Vl''rn'Vlfltl.:J'U1n11n1~1"tn'"1 v1fl1~'U~15 'V-1~1"1 ~:'V-l'Uti "!f'U er 'V!~tl'Vl'Vl111VL~'IJ 

,. "' .. "I "' "' d'd "' "' "' g 1 'ti .. b'Vl~fl'V-l'VI ol£> 11111!1eil mmeilcr - mmeilct' .ma b'U1'U\l'IJ'Vl~'VI ~ fl'UE.11EJ'U 1£lct'bl£> mru'Ufll"tfl"'1 11 ~:g:i.:ifl 

L .if 1~1lJVi5 trnPi n~1?11m1'1~~~a"1la-r'U'lh~rnl31Lnm~flruL~Ei'Um~~flru~~a1 'l.J • 

th•m~ ru -i'iJ~ b ti'u"1"1J vt~.(7 

nA. il1ruJ 
(!311?11'1111il116 ~1.n1V'1'1 u~~11mlJ131) 

Ad Q.JCVA.QJ A. ' 

e:i o rn 1'\J ~"' m'IJ'U'IJ rusn l'l V'l<ni'U'IJ 1V111!311?1~1 

Page 11 

~ 



9v~Ivl£Z 0 :.xvd l>'L££LUZ 0 'U££LZLZ 0 :·13.LOt>ZOI )JQ)IDNVS: 'ldV)JDNVS: NVHJDN01)1 'IVH.LIB3S 811 

91>'>11>'L£Z 0 .tl.U.f.Ltl l>'LHLUZ 0 'ZL££LZLZ o·.r.u.1 Ol>'l:OI .tYtLLIUtM.Ltl~tU i:::u~Llll61\,I tL~~@UY~tl\,11llU.UJ.!.1tLtLl1811 

• n. • • • 
n.~ri~L.~, NU.~l ijUl,IJIA.IJ~R.n.u ,~ l BR.t-U1 t-L.Ulit!JL.~ M.L.Lf!Jt-.t~ 1::writ1J~~IJM.L.Lf!J 

Jl.IA.~L.~ 1 t-B.t ~l ijUl.IJIA.~ ~il,~l A.tnML.Lf~ 

'fl, OO'IJl(g) gM,&.t!J1 ...... ,. 
'fl,OO'(g)(g) 

'fl, OW'>'O 

'fl, ';J>(g)'>'O 

·n. ow·~o 

L.A.u~u,ti.µ11~n.ra~1ij~t-L..trtBri£~ 

·n. oo>' -·n. oo·~o 

L.A..t.tM.rin.11.::.tMrtB.t <:\ ~.traM1::.tM.ri~mrii1.::.t~a1.1. ru 

13\~13\ n.raL.ran.u IJl{g) 1A.~rttJ1t1.bM.n.t 
"' P"" "' "' 

{g)~IJl ~Ll!i::.t~ LA.u~u,ti.µ11~n.ra~1ij~t-L..trtBri£~ 

£w~lt1.1.£~.tl.U~M.lt1.l.!J 

n.~1 ~L.!J1 L.A.U~U,t\~l r\Bli£~ 

tl!l,pti,e~ 
n.rtL.UtJL.n.::mmw1A.~tri11o 

"' 0 , '° Pol=' 


