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สํานักวิชาการจัดการ
การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ)

1 นางสาว ปวีณา  สุภาวรพงศ
2 นาย สันติ  สุขแกว

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
3 นาย เกรียงศักดิ ์ ดัชถุยาวัตร
4 นางสาว ขนิษฐา  นุมนวล
5 นาย คงศักดิ ์ พงศศุภสมิทธ์ิ
6 นาย จรินทร  พริกนุน
7 นางสาว ชวันรัตน  เจริญยิ่ง
8 นางสาว ชุติมา  หาวหาญ
9 นางสาว ณัฐิกานต  อดิศัยรัตนกุล
10 นาย ทศพร  พิมาน
11 นางสาว ธนิตา  พัฒนพงศ
12 นางสาว ธัญลักษณ  ธรรมจักษ
13 นางสาว ธันยนิชา  ธัญศิระวงศธร
14 นางสาว นวลฉวี  วรรณโสภณ
15 วาที่รอยตรีหญิง นิตยา  รูจัก
16 นาย ประกิจ  จ๋ิวพัฒนกุล
17 นางสาว ปาณวาท  ดําประไพ
18 นาย พงษพัฒน  ชวยเวช
19 นาย พลาธิป  วิกรัยศักดา
20 นางสาว พัฐชญาณ  แซโงว
21 นางสาว รวมพร  วาณิชชาภาณุพงศ
22 นาย ฤชากร  ผสมธาตุ
23 นาง ลัดดา  ศรีจรัส
24 นางสาว วันทนี  แกวเรือง
25 นางสาว วันวิสาข  ชวยจันทร
26 นางสาว วัลยลียา  ชูศักดิ์
27 นาย วิษณุ  ศรีอุทัย
28 นาย สรพงศ  จันทรเหล็ก
29 นางสาว สโรชา  วิริยาธิการนุสรณ
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30 นางสาว สุพา  ปยะเขตร
31 นางสาว สุภัตรา  ไชยนาเคนทร
32 นางสาว สุวดี  โรจนพิทยากร
33 นางสาว อมรรัตน  ยุวกุลกําธร
34 นางสาว อรอนงค  หนูเรือง
35 นางสาว อรุณรัตน  สุวรรณรัตน
36 นางสาว อาเธตยา  สมแปน

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเกษตร วิทยาศาสตรการประมง)

37 นาย ธนากรณ  เมฆกล่ิน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร)

38 นางสาว เบญญาภา  ศรีแกว
39 นางสาว ฝนทิพย  หนูอุดม
40 นางสาว สายฝน  โพธิสุวรรณ
41 นางสาว หทัยกาญ  ทองใส
42 นางสาว อัญชนก  ออนดี

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญ)

43 นางสาว เบญจมาศ  ชวยชู
44 นางสาว อิงครัตน  รอดการทุกข

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด)ุ

45 นาย ใจเพ็ชร  โตะหมาด
46 นาย นิรุจน  สรางค

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม)
47 นาย ธนวัฒน  พันธุพฤกษ
48 นาย ราเชนทร  คุมสังข
49 นางสาว หทัยกาญจน  ทองพันธ
50 นางสาว อังคณา  เขื่อนเพชร

สํานักวิชาศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา)

51 นาง วารชา  การวินพฤติ
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สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร)

52 นาย นัยมุล  คาริม
53 นาย มูฮัมหมัด นาซิรุดดิน  รานา
54 นาย รานา  ดาร
55 นาย สมิทธ  หวันมาแซะ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การสรางเสริมสุขภาพ)
56 นางสาว ฐิติรัตน  คงอิน
57 นางสาว ศิริขวัญ  แสงมณี

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
58 นางสาว อังคณา  ภิโสรมย

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

59 นางสาว จริยาพร  สุขนุย
60 นางสาว จารุวรรณ  ลักษณจันทร
61 นางสาว จุฑามาส  ศิริภักษ
62 นางสาว ณัฐปภัสร  สุวรรณรัตน
63 นางสาว นภัสนันท  เอ้ือยศรี
64 นางสาว นฤมล  ชูชาติ
65 นางสาว นิภาภรณ  บุญยัง
66 นาย ภูภูมิ  ราชธานี
67 นาย วทัญ ู ชนะรัตน
68 นาย สุชาต ิ ศรีมาลา
69 นาง เสาวลักษณ  บุญชื่น
70 นาย อนุสรณ  สนธิคุณ
71 นาย อรรถพล  พรหมทอง
72 วาที่รอยตรีหญิง อันธิกา  จันทรกําเหนิด
73 นางสาว อุทุมพร  วงคเพชร
74 นางสาว อุมา  เพ็ชรคง
75 นาย เอกพงค  รอดภัย


