
 
ประกาศส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าอบรมการใช้งานระบบจัดท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์
---------------------- 

ตามที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาลงทะเบียน
เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบจัดท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ส านักจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
อบรม ในวันจันทร์ท่ี 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9  
อาคารสยามบรมราชกุมารี ดังน้ี 

ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล คณะ 
1 6311711003 เตชิตา ลาพินีกร คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

2 6311711001 ภรธนา ภัทรพิทยาสิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
3 6311711014 ปุริมปรัชญ์ ส่งศรี คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
4 6011721002 ภาวิณี สุขบรรเทิง คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

5 6111721003 มณฑิรา ธรรมจารีย์ ซิมิช คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
6 6311711004 กัญญารัตน์ บุญน า คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

7 6311711008 ธัญญารัตน์ ดุมกลาง คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
8 6311711015 ธัชพล ศฤงคารีกุล คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
9 6311711016 จิรัฐติกาล บึงกระเสริม คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
10 6111721023 ปาจรีย์ โดยช่ืนงาม คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

11 6221711002 อรพรรณ ชัยฤทธิ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
12 6311731018 ภัทรภร เม่งช่วย คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

13 6311731017 สายฝน แดงเดช คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
14 6311731005 นฤดม อ๊อกซู คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
15 6311731099 ตรีชฎา เลาแก้วหนู คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

16 6311731006 วิไลภรณ์ พรวิจิตรตระกูล คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
17 6311731004 ถิรนันท์ ประทุม คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

18 6311731011 ศุภากร สุรดินทร์กูร คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
19 6311731014 ปิยะพร สุ่มใหญ่ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

20 6111721006 จิราภรณ์ ชัยมงคล คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
21 6111721020 ชีวารัตน์ กลิ่นหอม คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
22 6311711006 กมลภพ พรหมโชติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
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ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล คณะ 

23 6311811001 กนกวรรณ ภารยาท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
24 6211821009 วรัมพร ช่างเรียน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

25 6211831002 กุลธิดา สายพรหม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
26 6211831003 อ้อมใจ บุษบง คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
27 6311811008 ชนมน พาวงษ ์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
28 6121831002 ธัญวรรณ แก้วชะฎา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
29 6211831008 ชนิดา รอดหยู่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

30 6211831006 ฐิตวีร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
31 6311811003 ไพรผกา นิลสลับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

32 6211811005 ฐิติรัตน์ หาญณรงค์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
33 6211911001 ชุติมา สุทธิประภา คณะนิติศาสตร์ 
34 6211911005 ณัฐศุภางค์ พรมพิทักษ์ คณะนิติศาสตร์ 
35 6220911004 จิรัฏฐ์ จันต๊ะคาด คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
36 6020931003 ชลิดา เหนี่ยวบุบผา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
37 6220931005 กนกวรรณ นิลศรีไพรวัลย์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
38 5910931008 จุฑามาศ พรหมเพ็ชร คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
39 6220931006 อรสุภาว์ สายเพชร คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
40 6210911001 ฐิตา วรจินดา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
41 6120312011 ธนกร กวินสังคม คณะพัฒนาการเศรฐกิจ 
42 6210632005 นิภาพร เฉลิมฉัตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

43 6210611001 อรนลิน ลิ่วรุ่งโรจน์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
44 6120611001 อณัสษร ฤกษ์อุดม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

45 6120611004 สุพัตรา วรวุฒิพุทธพงศ์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
46 6120611002 ชุดาภรณ์ สุภาพักตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
47 6210632008 สิรินทร์สฤษฏ์  วินิจสร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

48 6210611005 อุษารัตน์ เจริญสุข คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
49 6210632003 สุดารา รัตนกิจรุ่งเรือง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

50 6310611003 จุติพร พลังเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
51 6310611004 รัตมา สมประสงค์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

52 6210611009 สุวิจักขณ์  โพธิ์งาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
53 6310611005 เบญญาภา เที่ยงตรง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

54 6310611002 พิมพ์ลภัส มาแก้ว คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
55 6310611007 เชษฐพล เอี่ยมส าอางค์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
56 6310611006 จิรพันธุ์ วงษ์ค า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
57 6310611001 กัตติกมาส คุ้มเมือง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ล ำดับที ่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล คณะ 

58 6210611002 ปิยะวัฒน์ เจริญศักดิ์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
59 5810532010 ทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

60 5810532012 นนทชา ชัยทวิชธานันท ์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
61 6110532001 วรนุช สิปิยารักษ์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
62 6110532004 วัลย์ลิกา ลิ้มสุวรรณ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
63 6110532003 กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
64 6110532008 อนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

65 6120851002 ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล คณะภาษาและการสื่อสาร 
66 6220851004 Patchaya Panpistharwee  คณะภาษาและการสื่อสาร 

67 6120851001 รงรวง ภาษยะวรรณ คณะภาษาและการสื่อสาร 
68 6020851001 อาทิตยา เวียงนิล คณะภาษาและการสื่อสาร 
69 6120122024 ปัญจาภรณ์ ปราบชนะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
70 6020422005 ปิยะดนัย อานทอง คณะสถิติประยุกต์ 

 

ทั้งนี้ ส านักขอความร่วมมือให้นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเข้ารับการอบรม และหากนักศึกษารายใดที่มี
รายชื่อข้างต้นไม่สามารถเข้าอบรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ ขอให้แจ้งส านักทราบภายในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 
2563 ที่อีเมล ethesis@nida.ac.th ส าหรับนักศึกษารายใดที่ไม่แจ้งยกเลิก หากสมัครเข้ารับการอบรมในครั้ง
ต่อไป ส านักขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับผู้สมัครรายใหม่ในล าดับแรกก่อน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐    กนัยายน  พ.ศ. 2563 
 

                                                                                                                          
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช) 
 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 


