
001 54056962 นาย กรกิต ชุ่มกรานต์

Mr. Korakit Choomgrant

002 52056955 นางสาว ปิยะมาศ เลิศนภากลุ

Miss Piyamas LERTNAPAKUN

003 52056953 นางสาว พนัธุ์รวี ณ ลาํพนู

Miss PANRAWEE NA LAMPHOON

004 54056965 นางสาว พิมอร แกว้แดง

Miss Pim-on Kaewdang

005 53056958 นางสาว รังสิมา กลุพฒัน์

Miss Rungsima KULLAPAT

006 55056955 นางสาว รุ่งนภา คาํอึง

Miss Rungnapha KHAMUNG

007 55056961 นางสาว สินิทธิ วฒันมงคล

Miss Sinith WATANAMONGKHOL

008 53056959 นางสาว สุภทัรา บุญปัญญโรจน์

Miss Supatra BOONPANYAROTE

009 51056954 วา่ทีร้อยเอก อคัรินทร์ พงษพ์นัธ์เดชา

ACTING.CAPT.  Akarin  PONGPANDECHA

สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ 

010 52101905 นางสาว ผสุดี รอดเจริญ

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะไทย 

011 53107901 วา่ทีร้อยตรี ชาญคณิต อาวรณ์

012 52107901 นางสาว ดวงกมล บุญแกว้สุข

013 53107907 นาย สิโรตม์ ภินนัทรั์ชตธ์ร

รายชือผู้สําเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2557

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    (สาขาวชิาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการท่องเทยีว)

ระดับปริญญาดุษฎบัีณฑิต  
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ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    ( ศิลปะการออกแบบ )

014 52155951 นาย กาํธร เกิดทิพย์

Mr. KAMTORN KERDTHIP

015 52155952 นางสาว กลุจิต เส็งนา

Miss KULAJIT SENGNA

016 52155954 นาย พีระพล ชชัวาลย์

Mr. PEERAPOL CHATCHAWAN

017 52155955 นาง ยวุดี ทองอ่อน

Mrs. YUWADEE THONG-ON

018 51155958 นางสาว วทิวนั จนัทร

Miss VITAWAN CHUNTHONE

019 52155957 นางสาว สุมนสัยา โวหาร

Miss SUMANATSYA VOHARN

020 51155961 นาย อติเทพ แจด้นาลาว

Mr. ATITHEP CHAETNALAO

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    ( การบริหารการศึกษา )

021 55252801 นาง กมลมาลย์ ไชยศิริธญัญา

022 53252901 นางสาว กญัวญัญ์ ธารีบุญ

023 53252801 นาย ขจรศกัดิ อินทรโสภา

024 52252921 นาย คงศกัดิ ชมชุม

025 51252901 นางสาว จารุวรรณ นิมตลุง

026 54252905 นางสาว จิรภา คาํทา

027 53252928 นาย ชยพล เพชรพิมล

028 53252906 นาง ณพิชญา เพชรพิมล

029 54252908 นาย ณภทัร พานิชการ

030 53252921 นางสาว ณฏัฐธ์นนั ระวพิงษ์

031 53252916 นางสาว ณฐัปภสัร์ เจียรภกัษดี์

032 55252930 นางสาว ณฐัริน เจริญเกียรติบวร

033 53252909 นาย ธนาทร เจียรกลุ

034 54252912 นางสาว ปาริชาติ กมลยะบุตร
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ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    ( การบริหารการศึกษา )

035 54252913 นาย พณกฤษ บุญพบ

036 54252914 นาง พรมภทัร์ อุดมนิธิภคันนท์

037 53252931 นางสาว พิมลพรรณ ดุษิยามี

038 54252801 พระครู พิมลสีลสังวร แซ่เตียว

039 55252918 นาง ภณัฑิรา สุปการ

040 54252915 นาย โมไณย อภิศกัดิมนตรี

041 54252916 นางสาว รวรัิตน์ โสธรพิทกัษก์ลุ

042 54252917 นางสาว ระววีรรณ ศรีคต

043 54252918 นาง รัตนฐ์าภทัร์ ธนโชติสุขสบาย

044 52252912 นาง วลัทณี นาคศรีสังข์

045 51252906 นาย วทิยา ดวงสินธ์

046 54252921 นาย วทิยา เกริกศุกลวณิชย์

047 52252915 นาย สมรัฐ แกว้สังข์

048 54252804 นางสาว สโรชา บุรีศรี

049 55252925 นางสาว สุนนัทา ปานณรงค์

050 53252925 นางสาว สุวารีศิริ ภู่เปียมสินธุ์

051 55252805 นาวาอากาศโท เสน่ห์ ฎีกาวงค์

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    ( หลกัสูตรและการสอน )  

052 55255901 นางสาว กมลพทัธ์ โพธิทอง

053 52253801 นางสาว จิรนนัท์ ชาติชยันานนท์

054 52254901 นาง ฉลอง รัตนพงษ์

055 55255903 นางสาว ชลธิชา หอมฟุ้ง

056 54253911 นางสาว ชวนพิศ สิริพนัธนะ

057 52257902 นางสาว ดรุณนภา นาชยัฤทธิ

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    ( หลกัสูตรและการสอน )  

058 54253801 นาง ดวงหทยั โฮมไชยะวงศ์

059 51254903 นาง ทศันีย์ ธราพร

060 52257904 นาง ธนัยพร วณิชฤทธา

061 52257903 นางสาว ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ

 - -ลงนามพระภิกษุ- -
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ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    ( หลกัสูตรและการสอน )  

062 54253906 นางสาว พนิดา จารยอุ์ปการะ

063 52257906 นาย พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์

064 53262904 นางสาว เพญ็พนอ พ่วงแพ

065 52257907 นาย ไพฑูรย์ กานตธ์ญัลกัษณ์

066 51254802 นาง ภรนุชนาฏ อรรถาเวช

067 52254904 นางสาว รพีพรรณ สุฐาปัญณกลุ

068 52257909 นาย วรวฒิุ มนัสุขผล

069 54253908 นาง ศรีวรรณ ฉตัรสุริยวงศ์

070 52253907 นางสาว สุมน ไวยบุญญา

071 52253909 นางสาว อุษา มะหะหมดั

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    ( พฒันศึกษา )

072 53260909 นาง กมลชนก ภาคภูมิ 

073 52260903 นาง ขวญัใจ จิรัฐจินดา

074 54260904 นาง ณุสิรินทร์ หลิมวรัิตน์

075 53260913 จ่าสิบเอก ทรงยศ สาโรจน ์

076 54260905 นางสาว ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา

077 52260914 พนัตาํรวจโท เทอดเกียรติ วงศาโรจน์

078 52260915 นางสาว เบญจมาศ เมืองเกษม

079 54260908 นางสาว ผสุดี วฒันสาคร

080 55260808 นาย พรไทย ศิริสาธิตกิจ

081 52260809 นางสาว พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศกัดิ

082 52260810 นางสาว เรณู เหมือนจนัทร์เชย

083 52260908 นางสาว วรานิษฐ์ ลาํใย

084 53260907 นาย วชิยานนท์ สุทธโส

085 52260811 พระ วเิชียร สีหาบุตร

086 53260804 นางสาว ศศิพร ต่ายคาํ

087 53260921 นาย สมิทธิรักษ์ จนัทรักษ ์

088 52260813 นางสาว สุนิสา ละวรรณวงษ์

 - -ลงนามพระภิกษุ- -
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ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    (ชีววทิยา )

089 51303801 นางสาว จารุณี สาตรา

090 52303802 นางสาว วรามณี พงษส์วสัดิ

091 53303804 นาย ศิริวฒัน์ ไทยสนธิ

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    (ฟิสิกส์ )

092 55306801 นาย จกัรพรรณ์ ผวิสอาด

093 55306802 นาย ชยพทัธ์ ภูสาํเภา

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    (จุลชีววทิยา)

094 51313802 นางสาว อุรารักษ์ ร่มรืน

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    (วทิยาการและวศิวกรรมพอลเิมอร์  )

095 52402803 นาย ปฐมพงศ์ นิมนวน

Mr. PATHOMPONG NIMNUAN

096 52402801 นาย พรสิทธิ ล่อกิจ

Mr. PORNSIT LORKIT

097 53402804 นางสาว รัตติกาล ขนัธ์เครือ

Miss Rattikarn KHANKRUA

098 52402802 นาย วทิวสั สิงห์สังข์

Mr. WITAWAT SINGSANG

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    (วศิวเภสัชกรรม )

099 53365801 นางสาว ศิริกาญจน์ เพง็อน้

100 52365801 นางสาว สมกมล แมน้จนัทร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    (การจัดการ )

101 54604929 นาง กรรณิการ์ สุวรรณศรี

102 54604916 นาย กิตติพงษ์ ตระกลูโชคอาํนวย

103 55604817 นางสาว จตุพร จุย้ใจงาม

104 54604919 นาย ทรงยศ อรัญยกานนท์

105 54604902 นางสาว ธิดารัตน์ สืบญาติ

106 54604903 นาย บุรณิน รัตนสมบติั

107 54604918 นางสาว ปุญณดา ภุมราภรณ์

108 54604922 นางสาว พจนา บุญคุม้
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ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    (การจัดการ )

109 54604707 นาง มนสัสินี บุญมีศรีสง่า

110 54604705 นาย ระบิล พน้ภยั

111 54604910 นางสาว รัตนา เถลิงพล

112 54604706 นางสาว ลคันา ชูใจ

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบัีณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบัีณฑิต    ( ภาษาสันสกฤต )

113 51105903 พระมหา บุญเกิด เจริญแนว

114 53105907 นางสาว สุภาพร พลายเลก็

ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎบัีณฑิต

ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎบัีณฑิต    ( ภาษาไทย )

115 52202802 นางสาว รัญชนีย์ ศรีสมาน

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑิต    ( การศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ ) 

116 53251802 นางสาว กรรัตน์ พิพฒันผ์ล

117 53251808 นางสาว ธนวรรณ สินประเสริฐ

118 51251807 นาย พีรเทพ รุ่งคุณากร

119 51251809 นาย อลงกรณ์ จุฑาเกตุ

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎบัีณฑิต

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎบัีณฑิต    ( เทคโนโลยเีภสัชกรรม )

120 52354802 นางสาว แกว้นภา วงศเ์สริมสิน

121 53354802 นางสาว พรวนิช เจริญพุทธคุณ

122 53354806 นางสาว มาลีนาฎ เพชรแสงใส

123 51353805 นาย ยศนนัท์ วรีะพล

124 53354803 นางสาว วภิาดา สัมประสิทธิ

125 53354807 นาย ศรัณย์ ตนัตะราวงศา

126 53354804 นางสาว ศศิประภา ชิตรัตถา

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎบัีณฑิต    ( เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร )

127 51354804 นางสาว ธีรยา นิยมศิลป์

128 51354805 นาย วฤษฎิ อินทร์มา

 - -ลงนามพระภิกษุ- -

       6



ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ทศันศิลป์ )

129 55001211 นางสาว กาญจนา ชลศิริ

130 54002201 นาย กิตติพงษ์ ประจนัตะเสน

131 56001202 นาย ไกรวทิย์ โพธิกลุ

132 54004202 นาย จอมพล พวัทวี

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ทศันศิลป์ )

133 52001204 นาย จาํเนียร ทองมา

134 55003201 นางสาว ชญานิษฐ์ ม่วงไทย

135 53002203 นาย ชฏิล ชยักลู

136 54004204 นางสาว ชลพรรษ แกว้ใหม่

137 53006203 นาย ชยัวชั เวยีนสันเทียะ

138 56003201 นาย ไชยยา วรรณเลิศ

139 53001204 นาย ฐิติพงศ์ พิริยะกิจดาํรงกลุ

140 52001205 นาย ณฐัพงศ์ อุดมกิจ

141 55001205 นาย เดโช โกมาลา

142 54001202 นาย ธนุพล ฉนัทกลู

143 54003203 นาย ธีรยทุธ ม่วงทอง

144 56001209 นางสาว นภสั กงัวาลนรากลุ

145 55004202 นางสาว ปนดัดา แซ่ปัง

146 56003202 นาย ประวณี เปียงชมภู

147 55004203 นาย ประเสริฐ ยอดแกว้

148 55004204 นางสาว ปานพรรณ ยอดมณี

149 55003206 นางสาว พรยมล สุทธงั

150 55004205 นางสาว พรวภิา สุริยากานต์

151 53002207 นาย พลาดล มีแสง

152 54001204 นาย พชัรพงษ์ มีศิลป์

153 54006202 นาย มานสั แกว้โยธา

154 54003205 นาย ยทุธ พฤฒาสัจธรรม

155 54001213 นางสาว รีเบคกา้ วคิเกอร์ส
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 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ทศันศิลป์ )

156 55004206 นาย วรัญ ู ช่างประดิษฐ์

157 55004207 นาย วชัระ กวา้งไชย์

158 53002209 นาย วชัรินทร์ รังกระโทก

159 52001211 นางสาว วนิิตา เศรษฐสุนทรี

160 53004208 นาย วมิล เขียวมาก

161 53001215 นาย วษิณุพงษ์ หนูนนัท์

162 56001215 นาย วรีะพงศ์ แสนสมพร

163 55006203 นาย ศาสตรา ศรีสุธาสินี

164 55004209 นาย สมศกัดิ ลีเดร์

165 55004211 นาย สันติ หวงัชืน

166 55004212 นาย สิทธิโชค วเิชียร

167 55004213 นาย สิทธิพงศ์ ปานสมทรง

168 53006202 นาย สินา วทิยวโิรจน์

169 55001208 นาย สีหนาท ลอบมณี

170 55004214 นาย สุทธิกานต์ ใสสุข

171 52001214 นาย สุทธิรักษ์ ประสิทธิศาสตร์

172 55003208 นาย สุรศกัดิ สอนเสนา

173 54001210 นางสาว สุลกัคณา สุขสง

174 54004214 นาย อดิศกัดิ พทัทองคาํ

175 54003207 นาย อนนต์ พงษภ์าพ

176 53003205 นาย อนุชยั ศรีจรูญพู่ทอง

177 56003210 นางสาว อรสา ชาลีจงัหาญ

178 54006203 นางสาว อศันี กนัตศรี

179 53003206 นางสาว อาํพร จิตนาริน

180 55004215 นาย อิมรอน ยนุู

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ทฤษฎศิีลป์ )

181 52005203 นาง ฉตัรสุรางค์ แกว้เป็นทอง

182 53005204 นาย ชญานว์ตั ปัญญาเพชร

183 55005202 นางสาว ณชัชา เอกนาวา

184 53005206 นาย ธีระเศรษฐ์ ฤกษอ์าํนวยโชค
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ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ทฤษฎศิีลป์ )

185 53005207 นาย บุญชยั กลัยาศิริ

186 52005206 นาง ปาริฉตัร์ กรอบอนนัต์

187 53005208 นางสาว ปุณณดา สายยศ

188 54005210 นางสาว วสมน สาณะเสน

189 53005211 นางสาว วชินญั กลนัรอด

190 52005210 นางสาว วรีนุช จาดศรี

191 53005213 นางสาว ศิริชนา สวา่งเนตร

192 52005215 นางสาว โสภา ศรีสาํราญ

193 53005217 นางสาว อโณทยั อูปคาํ

194 54005216 นางสาว อุษาวดี ศรีทอง

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ทศันศิลปศึกษา )

195 56901302 นางสาว กฤติยา โพธิทอง

196 53901302 นางสาว เกวภร สังขมาศ

197 56901305 นางสาว ขวญัตา สุดเสน่ห์

198 55901303 นาย จรัญ คงสังข์

199 56901306 นางสาว จิตริน เถาทอง

200 55901304 นาย จิรวฒัน์ การนอก

201 56901309 นางสาว ชลิดา ใบเงิน

202 53901303 นาย ชชัวาลย์ สหสัสพาศน์

203 55901307 นาย ฐิติ หตัถกิจ

204 55901308 นาย ณรงคฉ์ตัร ราชชมภู

205 55901309 นาย ณฐักิตติ แกว้กิตติ

206 56901310 นาย ณฐัภูมิ มีเยน็

207 52751303 นางสาว ดวงพร วฆิเนศ

208 55901311 นางสาว ธนาภรณ์ โพธิเพชร

209 53901305 นาย ธนิตย์ เพียรมณีวงศ์

210 55901312 นางสาว ธญัญ บวัระภา

211 55901313 นาย ธานี เอียงอุบล

212 56901312 นาย ธีรวฒิุ เรืองชรักษ์

213 56901313 นาย นรวร์ี โชติวรานนท์
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ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ทศันศิลปศึกษา )

214 56901314 นางสาว นนัทวนั เจ๊กจนัทึก

215 56901316 นางสาว เนธิมา สุวรรณวงศ์

216 56901318 นางสาว เบญจวรรณ ปาละพนัธ์

217 53901319 นางสาว ประภสัสร สุขนุย้

218 55901317 นางสาว ประภสัสร ภู่ประเสริฐ

219 52751310 นาง ปุณณนารี นิรันต์

220 56901321 นาย ฝนธรรม บวัภุชพงศ์

221 56901322 นาย พิเชษฐ์ อยูส่ด

222 52751305 นาย ภาสกร สุพรรณชนะบุรี

223 53901321 นาย มนตรา ตรีชนั

224 55901322 นาย มนตรี สีไสว

225 54901308 นางสาว มนสิชา บุญมงคลกิจ

226 56901324 นาย มาโนช พรหมจรรย์

227 54901326 นางสาว ระววีรรณ สระทองอนั

228 55901323 นาย ราวนิ ไชยวงค์

229 53901322 นาย วรา ชืนมะนา

230 53901310 นาย วศิน ศุภนคร

231 52751308 นาย วนัชยั ก่อนกาํเนิด

232 53901311 นางสาว วลัลี ตรีวฒิุ

233 55901326 นางสาว ศศิธร ไชยหงษ์

234 56901325 นางสาว ศิรินาถ อุสาพรหม

235 56901326 นางสาว ศีตลา บุญมาดี

236 55901329 นางสาว สลาลี สมบติัมี

237 56901327 นาย สัญญา อิสสรมาลา

238 56901328 นาย สันติสุข สุ้นกี

239 54901332 วา่ทีร้อยตรี สิทธิโชค เตม็สวสัดิ

240 55901330 นางสาว สิริณา หลงัปูเต๊ะ

241 54901316 นางสาว สุดาสมร นุตเวช

242 56901329 นางสาว สุธินี บุญมาดี

243 56901330 นางสาว สุพิชญา ทานะ
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ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ทศันศิลปศึกษา )

244 53901313 นาง สุภาภรณ์ ปันกลาํ

245 53901314 นางสาว สุรัชสานุ์ รัตนวรรณ

246 52751311 นาย สุริยะ พจนช์ยัจงดี

247 55901333 นาย อนุพงศ์ เจริญมิตร

248 56901332 นาย เอกชยั สมบูรณ์

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( การออกแบบนิเทศศิลป์ )

249 54151301 นาย คมภิญญ์ เขม็กาํเนิด

250 54151308 นาย ธเนศ ธนกิจอุดมชยั

251 52151315 นาย ภกัดี ต่วนศิริ

252 54151318 นางสาว วรวรรณ ธนประสิทธิพฒันา

253 54151320 นาย สมเจตน์ บุญวทิย์

254 54151322 นาย อนุพงษ์ สุขศรีวงศ์

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( ประยุกตศิลปศึกษา )

255 54152302 นางสาว เกศินี รักนุกลู

256 53152304 นางสาว ฐานียกลัยณ์ ชยัพฒัน์

257 54152307 นาย เตชนิธิ สังขะทรัพย์

258 53152319 นาย ธนกร สิทธิราชา

259 54152306 นางสาว นภพรรธน์ ทพัสอาด

260 53152320 นาย นรฤทธิ เส็นเจริญ

261 52152304 นางสาว นนัทพร บุญเจริญ

262 52152305 นางสาว ปานิชา วรกรปิติกลุ

263 52152307 นาย มนทัพงค์ เซ่งฮวด

264 53152307 นางสาว รัตนาภรณ์ ไชยวรรณ์

265 53152309 นางสาว วสันี เอียมวชิรากลุ

266 54152313 นาย วษิณุ เรืองมาสวรรณ

267 54152316 นางสาว อุทยัวรรณ จิตประวติั

268 53152317 นาย โองการ คงคร้าม

269 54153301 นางสาว เกษกานต์ ชูประดิษฐ์

270 54153302 นางสาว ขวญัหทยั ธาดา

271 54153308 นาย พรนภสั หารคาํ
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ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( เครืองเคลอืบดินเผา )

272 54153310 นางสาว พลัลภา ศรีทอง

273 54153311 นาย พิเชฐ ธรรมวฒัน์

274 53153306 นาย ภาณุพงค์ สิทธิพนัธุ์

275 54153312 นาย วรวฒิุ ขนัติยาวยิะกลุ

276 54153313 นางสาว ศิรินทรา อาจเจริญ

277 54153315 นางสาว สุภลกัษณ์ ชาํระกาย

278 54153316 นางสาว สุวไิล คาํพิลา

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( การออกแบบภายใน )

279 54154307 นาย สันติ แซ่เลา้

280 54154308 นางสาว สิปราง เจริญผล

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( การออกแบบผลติภัณฑ์ )

281 55155301 นางสาว กมลพรรณ นุ่มพยา

282 55155302 นางสาว ขนิษฐา รุ่งฟ้า

283 54155308 นางสาว เจนณชั สดไสย์

284 54155309 นาย เจษฎา ไชยเมือง

285 53155304 นางสาว ชิดชนก สุวรรณหิรัญพร

286 55155305 นางสาว ญาณิน มทัธุรศ

287 52155314 นางสาว ณิศรา ไทยสมบูรณ์

288 55155307 นางสาว ดวงใจ อุชชิน

289 52155315 นาย ดุรงค์ ดนตรีสวสัดิ

290 54155314 นาย ทรงวทิย์ ขาวทอง

291 53155307 นาย ทศันยั ดาํรงหดั

292 54155317 นางสาว ทีราทรน์ ธีรกลุชยักิจ

293 55155309 นาย ธนกร นิรันดร์นุต

294 53155308 นาย ธนทั ศรีเพช็ร์พนัธุ์

295 54155318 นางสาว ธญัญรัตน์ ดาํรงรัตน์

296 55155310 นางสาว ธิดารัตน์ จิรมรุตพงศ์

297 55155311 นาย นครินทร์ กมโลบล

298 55155315 นางสาว ปรารถนา จิระชยัอารีย์

299 52155320 นางสาว ปาจรีย์ เตียวสุวรรณ
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ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( การออกแบบผลติภัณฑ์ )

300 53155310 นาย พงศสิ์ริ ยะหล่อม

301 55155316 นาย พชร นิลมณี

302 53155311 นาย พรหมศร เชาวป์ระมวลกลุ

303 54155327 นางสาว พิราอร อาํนวยพรสกลุ

304 55155318 นางสาว เพชรดา ปาจรีย์

305 55155319 นางสาว เพชราพร ศรีนอก

306 53155314 นาย ภานุวฒัน์ ทองศรี

307 55155320 นางสาว ภาวณีิ ศิริโรจน์

308 53155315 นางสาว มณิศา จนัทร์มณี

309 53155316 นางสาว มิงขวญั วงษช์าญศรี

310 54155330 นาย ยศกร โยธินปริทศัน์

311 55155321 นางสาว ลออนวล บุญมาดี

312 53155317 นางสาว เลณุการ์ สุขศรีนวน

313 55155322 นางสาว วริศา รัศมิทตั

314 53155318 นาย วสันต์ ฉลาดกิจศิริกลุ

315 54155336 นางสาว วชิชุลดา สุขแป

316 55155323 นางสาว ศศิกาญจน์ นารถโคษา

317 55155325 นางสาว ศิระประภา ธนากิจ

318 55155326 นางสาว ศิรัมภา จุลนวล

319 54155341 นาย ศุภกร กนัตาโพธิ

320 55155328 นาย สิทธิพนัธ์ เขาอุ่น

321 54155343 นางสาว สิรินทร์ญา นิมนวล

322 55155329 นางสาว สุนิสา อินทรสุข

323 54155344 นางสาว สุภสัรา พารักษา

324 54155347 นางสาว สุวดิา วฒันพิมล

325 55155330 นาย อรรถพล สาหร่ายทอง

326 52155328 นางสาว อาทิติยา มาวบูิลยว์งษ์

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต    ( การออกแบบเครืองประดับ )

327 54157313 นางสาว ภทัร์สิริย์ เกษมสันต์
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ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( การออกแบบชุมชนเมอืง )

328 55051203 นาย ณฐัพงษ์ สิทธิธญัญกิจ

329 55051204 นาย ทศพร สวนจรูญ

330 55051208 นาย พงศธร ปัญญาสิงห์

331 53051206 นางสาว หยก ศกัณีย์

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( สถาปัตยกรรมไทย ) 

332 52053201 นาย เจษฎา สุภาศรี

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( สถาปัตยกรรม )

333 53054201 นางสาว กาญจนา ปะทะนมปีย์

334 53054204 นางสาว ชญาดา วาณิชพงษ์

335 56054218 นาย ชิตพล โปตะวฒัน์

336 54054204 นาย ดิศสกลุ อึงตระกลู

337 53054208 นาย ทวชิ ธานี

338 53054212 นาย บูรพล มณีวรรณ

339 54054207 นางสาว ปณิดา คุณาวรรณ

340 52054211 นางสาว ปัณฑช์นิต พงศส์ถาพร

341 53054228 นาย เมตธนิก หอภทัรชนจินดา

342 54054210 นาย รชานนท์ มีเอียม

343 54054211 นางสาว วณิชญา ถนอมพลกรัง

344 56054214 นางสาว วดียา เนตรพระ

345 53054230 นางสาว สุภากานต์ แสงบาํรุง

346 55054213 นาย เสสินี นิมสุวรรณ์

347 56054208 นางสาว อรุณโรจน์ สิริโภควบูิลย์

348 53054224 นางสาว อาทิติยา ถมยา

หลกัสูตรการวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต

ปริญญาการวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต    

349 53058303 นาย ชนนัธร อาจเอือม

350 52058303 นาง ชุตินนัท์ สาแกว้

351 56058310 นางสาว นารีรัตน์ กลาํจตุรงค์

352 53058307 นาย ประชา พิทยาธร
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ปริญญาการวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต    

353 53058314 นาย ประพนัธ์ ศกัดาศกัดิ

354 53058309 นาย พีรดนย์ กญุแจทอง

355 54058309 นาย ภาคภูมิ ธิศาเวช

356 55058305 นาย ยทุธนา โจมการ

357 54058312 นางสาว วงศิยา วงศพ์ิศาล

358 54058313 นางสาว วรรณวไิล วะยะลุน

359 53058312 นางสาว สุภชัฌา อนวชัพงศพ์นัธ์

หลกัสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( ภูมสิถาปัตยกรรม)

360 53060201 นางสาว กฤดแกว้ ชิโนรักษ์

361 52060201 นาย จรัลภทัร ตรีพรทิพย์

362 56060205 นาย แจ่มจรรยงค์ สุทธิผล

363 54060208 นาย ฐนวฒัน์ ศิริวราวาท

364 53060203 นาย แดนชยั ไพรสณฑ์

365 56060206 นางสาว ธชัรา เลิศกิจจา

366 56060207 นาย นครินทร์ ชยัสมบูรณ์พนัธ์

367 56060208 นางสาว นวภีาพ ทกัษยศ

368 56060209 นางสาว พณารัตน์ รักร่วม

369 56060210 นาย พรชยั โลหะพิริยกลุ

370 53060218 นางสาว เพญ็นภา พงศก์มลลาสน์

371 53060212 นางสาว วรันธร จารุพุทธิกร

372 56060211 นางสาว วภิสัสร ธิติเลิศเดชา

373 56060212 นางสาว วลิล์ญา สงคอิ์ม

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม )

374 52052204 นางสาว พสัตราภรณ์ แก่นพรม

375 53052208 นางสาว พิศาลศรี กระต่ายทอง

376 52052205 นางสาว ภารณี อินทร์เลก็

377 52052207 นาย ศิริปุณย์ ดิสริยะกลุ

378 52052209 นางสาว สุทธิอร ณ ลาํพนู
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม )

379 52052210 นาย สุธี เวสารัชกิตติ

380 52052211 นางสาว สุพตัรา ทองกลม

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( สถาปัตยกรรมพนืถิน )

381 55057201 นางสาว ฐิติมา คาํยา

382 53057203 นาย ณฐัพล แซ่ฮวง

383 53057207 นางสาว เตภิตา เสือหนั

384 53057204 นางสาว ธนภรณ์ วฒันสุข

385 53057206 นางสาว ปัทม์ วงคป์ระดิษฐ์

386 53057208 นาย ภคัวี วงศสุ์วรรณ

387 52057209 นาย รัฐวชิญ์ ศุภจตุัรัส

388 52057210 นาย วงศกร อุดมโภชน์

389 53057209 นางสาว วสิา เสกธีระ

390 54057205 นาย ศุภชยั ถนอมพนัธ์

391 53057210 นาย อมฤต หมืนสีทา

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( โบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ )

392 52101305 นางสาว ปัญญาภรณ์ พราหมณ์โต

393 52101210 นาย วรวทิย์ สุมาลยั

394 52101307 นาย วฒันรัชต์ แสนสุพนัธ์

395 52101207 นาย สมเดช ลีลามโนธรรม

396 54101218 นาย อนุรักษ์ ดีพิมาย

397 52101215 นาย เอกสิทธิ เรือนทอง

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ )

398 53102202 นาย บริสุทธิ บริพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( ภาษาตะวนัออก )

399 52104202 นาย ฮนัเตอร์  เอียน วตัสัน

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    (จารึกศึกษา )

400 55114207 นาย ณฐัพงษ์ ปัญจบุรี

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( ภาษาสันสกฤต )

401 52105203 นาย                     ธีรภทัร  สินธุเดช

402 52105209 นางสาว อจัฉราภรณ์ ธาตุวสิัย
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( เขมรศึกษา )

403 54106202 นางสาว วนารัตน์ นอ้ยเลก็

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( ประวตัิศาสตร์ศิลปะ )

404 53107201 นางสาว กญัญาพชัร บุญนาคคา้

405 54107202 นาย กีรติ นนัทนาวฒัน์

406 53107331 นาย จกัริน จุลพรหม

407 53107307 นาย ณฐัพล ทองนาค

408 55107302 นาย ณฐัพล ดาํนงค์

409 53107308 นางสาว ณฐิักา โชติวรรณ

410 55107303 นาย ทนงศกัดิ กลินธรรม

411 55107305 นาย ธนากร เบญ็พาด

412 54107308 นางสาว ปองขวญั จนัทร์มณี

413 53107205 นางสาว ปิยนนัท์ ชอบศิลประกอบ

414 53107315 นาย มงคล กฤชนาวนิ

415 52107207 นาย มณฑล ประภากรเกียรติ

416 53107317 นาย รัตนภณ พิทกัษก์ลุภา

417 55107310 นาย วรารักษ์ ชะอุ่มงาม

418 53107322 นาย วษิณุ สมบุญปีติ

419 53107324 นางสาว ศศิวมิล วอนแมน้

420 52107210 นาย ศิวพงศ์ สีเสียดงาม

421 53107326 นางสาว สุธาทิพย์ แสงเดชะ

422 53107210 นางสาว อโนชา ทบัทิม

423 53107211 นาย อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์

424 53107332 นาย อาสา ทองธรรมชาติ

425 55107317 นาย อุเทน ภู่ประดิษฐ์

สาขาวชิาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร  

426 52110203 นางสาว ฉฏัฐสุ์ดา ชยัโฉม

427 52110201 นางสาว ชุติกาญจน์ เลิศวลยัรัตน์

428 52110204 นางสาว ดุษฎี ชยัเพชร

429 52110202 นาย อดิศร สุพรธรรม
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม )

430 52112310 นาย เกรียงไกร กนัยะ

431 53112321 นางสาว จริมา อุปรานุเคราะห์

432 53112303 นาย จกัรพนัธ์ ผาสิกา

433 53112322 นางสาว จุฑามาศ อุ่นจิตสมปอง

434 52112201 นาย ชยัวฒัน์ สุทธิวงษ์

435 52112212 นาย ตรีภพ นาคปฐม

436 52112302 นาย ธนพล ทบัทิม

437 53112325 นางสาว ธนิตา เอียมอดุลย์

438 53112305 นาย ธชัพล บุญบุตร

439 53112326 นาย ธานทั ภุมรัช

440 53112306 เรือเอกหญิง ธีรารัตน์ สุระเทพ

441 52112320 นาย นิติพฒัน์ แกว้ประสิทธิ

442 54112304 นางสาว นุชจรี ศรีวเิชียร

443 52112216 นางสาว บุษยมาส แดงขาํ

444 53112307 นางสาว เบญจพร เจ๊กจนัทึก

445 53112328 นาง ปฐมพร สงวนแกว้

446 53112308 นาย ปพนพชัร์ สุขเจริญศิริชยั

447 52112305 นาย พณกฤษ อุดมกิตติ

448 53112330 นางสาว พรทิพย์ ทองขวญัใจ

449 52112202 นางสาว พรพิมล ชาํรัมย์

450 53112331 นางสาว พชัรินทร์ ร่มโพธิชืน

451 52112306 นางสาว ภารดี ศรีชุมพวง

452 53112333 นางสาว มานิตา จนัทร์ช่วงโชติ

453 52112322 นาย รณกร เจริญศรี

454 53112312 นางสาว รมย์ กนิษฐานนท์

455 53112334 นาย ระพีพฒัน์ เกษโกศล

456 53112335 นางสาว วรรณกร ชาวนาไร่

457 52112220 นางสาว วนัวสิาข์ รัฐกิจวจิารณ์ ณ นคร

458 52112204 นางสาว วาสุณี ศรีศิลปกร

459 52112325 นาย วรีะเดช จนัภิรมย์
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม )

460 52112205 นาย ศกัระ สังขทรัพย์

461 54112308 นางสาว ศิรินทร คุม้โภคา

462 52112206 นาย สมเกียรติ สุภคัดาํรงกลุ

463 52112327 นางสาว สายทิพย์ จนัทรสุริยศกัดิ

464 53112341 นาย                     เสริมศกัดิ ขนุพล

465 52112309 นางสาว อภนัตรี เศรษฐีธรรม

466 53112317 นาย อรรถพล เพียรประเสริฐกลุ

467 53112342 นางสาว อ่อนตา ยวนเกิด

468 52112208 นางสาว อญัญารัตน์ ธราวรรณ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( ภาษาและการสือสารระหว่างวฒันธรรม )

469 52113313 นางสาว นภสัสรณ์ นาคแกว้

470 52113319 นางสาว วลัยลิ์กา ทองงาม

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( ภูมศิาสตร์อตุสาหกรรม )

471 55204203 นางสาว ภารดี มินา

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( จิตวทิยาชุมชน )

472 52256303 นาย นิพนธ์ สมบูรณ์พลูเพิม

473 52256306 นางสาว รักขณาวรรณ เสาทอง

474 53256206 นางสาว ศิริลกัษณ์ ยานกลูวงศ์

475 52256308 นางสาว ศิริวมิล ชูชีพวฒันา

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน )

476 55601734 นางสาว กนกพร เจริญแสนสวย

477 54601703 นาง กลอย แกว้บุดดา

478 55601303 นางสาว กิงดาว เหมือนเสน

479 56601702 นางสาว กิงปรางค์ นิรมลพิศาล

480 52601721 นางสาว กิตติมา พนัธ์พุทธรัตน์

481 56601301 นางสาว จรรญารักษ์ พนัธ์ยมิ

482 55601305 นางสาว จารุวรรณ เกษสมบูรณ์

483 55601309 นางสาว ชลดา บุญอยู่

484 56601302 นางสาว ชลธิชา แสงต่วน

485 56601703 นาย ชินพนัธ์ สังกระหวดั
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน )

486 54601707 นาย ชูชยั มโนจิตงาม

487 56601303 นางสาว ญรัญรัตน์ มณฑีรรัตน์

488 56601704 นางสาว ฐิตาดล ศรีกมล

489 56601305 นางสาว ณฏัฐช์ยธร เดชสิทธิบุลพร

490 53601709 นางสาว ณฐันรี อินทศร

491 54601709 พระมหา ดิลกรัศมี วฒิุยา

492 56601306 นางสาว เตชิตา ไชยอ่อน

493 56601705 นาย ธนกร พฒันรัฐ

494 56601307 นางสาว ธนวรรณ มาลยัเลิศ

495 56601308 นาย ธชัวชิญ์ ชยัทวศีกัดิ

496 54601312 นาย นนทธ์วฒัน์ จุติโชติพงศ์

497 56601708 นาย นเรศวร์ สอนตาง

498 56601709 นางสาว นนัทมน ไชยโคตร

499 56601711 นาย นิธิวธัน์ เตมะวธันานนท์

500 55601315 นางสาว เบญจวรรณ กิตติจารุกร

501 55601316 นางสาว ปรารถนา งามบรรหาร

502 56601713 นางสาว ปริญญา เตลด็ทอง

503 54601317 นางสาว ปรียาดา สันตินิยม

504 56601309 นางสาว ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา

505 56601310 นางสาว ปัทมาพร เกิดแจง้

506 52601754 นางสาว ปานจนัทร์ แสงสวาสดิ

507 55601712 นางสาว ปาริฉตัร์ จนัทร์นวล

508 56601714 นางสาว พนิดา เอียมผา

509 55601317 นางสาว พนิดา เทียมเทศ

510 52601346 นางสาว พรทิภา บวัคลา้ย

511 54601323 นาย ภูวนาถ วสุิทธากร

512 56601716 นางสาว มลฤดี มีอิสสระ

513 56601312 นางสาว มุนิล บุญประเสริฐ

514 56601719 นางสาว รสรินทร์ ภิญโญ

515 55601717 นาย รัชมงคล คาํชู

 - -ลงนามพระภิกษุ- -
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน )

516 54601732 นาย รัฐนนัท์ หอมจนัทร์โต

517 56601313 นางสาว รัตนภทัร์ สุวรรณสิทธิ

518 55601321 นางสาว เรไร สร้อยระยา้

519 55601720 นาย วทญัญะ นาคสุขมุ

520 53601730 นาย วริษฐ์ ทองจุไร

521 56601720 นาย วรุตม์ เอมะบุตร

522 56601315 นาย วชัรินทร์ วภิากลู

523 56601317 นางสาว วนัวสิาข์ โชคพรหมอนนัต์

524 56601318 นาย วาทิตต์ ทรวดทรง

525 56601722 นางสาว วาริกา นรคิม

526 55601722 นางสาว วธิาสิณีย์ บรรพโคตร

527 55601723 นางสาว วนินัทา ลีลายงิยศ

528 55601724 นางสาว วมิลนาฏ ศรีโอฬาร์

529 55601325 นางสาว วลิาสินี กนิษฐานุพงศ์

530 55601326 นาย วรีวชัร์ บุญส่ง

531 55601328 ร้อยตาํรวจโท ศกัรินทร์ เกษรเทียน

532 56601322 นางสาว ศนัสนีย์ เขียวมาประเสริฐ

533 52601767 นาย ศุภชยั มนนามอญ

534 56601728 นางสาว สิริภกัดิ ศรีศิลารักษ์

535 54601745 นางสาว สุปราณี โล่ภกัดีสวสัดิ

536 54601746 นางสาว สุภคั ยมพุก

537 54601749 นางสาว แสงเพญ็ คุณภทัรสกลุ

538 55601729 นาย อธิพฒัน์ ศงัขะฤกษ์

539 56601324 นางสาว อนนัตญา กลินสังข์

540 56601325 นางสาว อรกญัญา พงษพ์ิมาย

541 54601331 นาง อิสรนนัท์ ทรงเนติเชาวลิต

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( สนเทศศาสตร์เพอืการศึกษา )

542 56902316 นาย เชฐ ศรีแยม้

543 55902304 นาย ณชัพล วาณิชกมลนนัทน์

544 56902205 นางสาว นภาพร บุญศรี
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ( สนเทศศาสตร์เพอืการศึกษา )

545 55902308 นาย ประวทิย์ โอโ้ลม

546 56902317 นาย พีรพงศ์ หว้ยหงษท์อง

547 57902313 นางสาว วนญัญา อมรวฒันา

548 57902314 นางสาว ศศิมา มณฑาสุวรรณ

549 56902318 นางสาว อภิรดี วงษท์รัพย์

ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต    ( ประวตัิศาสตร์ศึกษา  )

550 53205201 นาย จตุญาณ หทัยานนัท์

551 53205204 นางสาว วชรพร นวลตา

552 53205208 นางสาว ศุภสุตา ปรีเปรมใจ

553 53205211 นางสาว สุวฒันา มณีเจริญ

554 53205212 วา่ทีร้อยตรี เอกชยั ภูมิระรืน

ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต    ( ภาษาไทย )

555 55202202 นาย นนัทวฒัน์ เนตรเจริญ

556 53202207 นางสาว เปรมฤดี เซ่งยี

557 55202208 นางสาว วรรณธิรา วริะวรรณ

558 53202210 นาย ศุภกร เลิศอมรมีสุข

559 53202216 นาย สิขรินทร์ สนิทชน

560 55202211 นางสาว สุภาวดี เพชรเกตุ

561 53202217 นางสาว สุภาสิณี คุม้ไพรี

ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต    ( ภาษาไทยเพอืการพฒันาอาชีพ )

562 55208301 Ms. SUFEN WEI

563 54208302 นางสาว ชุติมา สาตร์ร้าย

ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต    ( ภาษาไทยเพอืการพฒันาอาชีพ )

564 55208307 นาย ณฐาภพ โกมลตรี

565 55208303 นางสาว นิสา ศุขเหมือน

566 54208309 นางสาว วสนนัท์ อิทธิมีชยั

567 55208310 นางสาว ศุจิกา พรมรักษา
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( การบริหารการศึกษา )

568 55252366 นางสาว กรชนก แยม้อุทยั

569 53252304 นางสาว กญัญภ์คัญา ภทัรไชยอนนัท์

570 54252301 นาย กมัปนาท สุ่มมาตย์

571 54252346 นางสาว กาญจนา เดชาเลิศ

572 55252303 นางสาว กลุธิดา รงคพ์นัธุ์

573 55252376 นางสาว เกลา้รจิกา ถวลัยเ์สรี

574 55252368 นาย เกียรติเกรียงไกร บุญทน

575 54252347 นาย เกียรติบณัฑิต สาระพฒัน์

576 56252201 นาย คฑาวธุ สิทธิโชคสกลุ

577 55252306 นาง จนัทร์ทร ปานคลาํ

578 52252301 นางสาว จิดาภา เทียนคาํ

579 56252304 นาย จิรพิพรรธ ธรรมแท้

580 55252307 นาย จิระศกัดิ ทุบจิว

581 54252304 นางสาว จิรัฐิพร จีนสายใจ

582 54252348 นางสาว ชมพู มรุธาวานิช

583 53252302 นาย ชิตชยั บุญเทียน

584 55252312 นางสาว ฐะปะนีย์ สระทองพรม

585 55252384 นางสาว ณชัปภา ภกัตร์วลิยั

586 55252382 นาง ณฏัฐณิชา กอวจิิตร

587 54252349 วา่ทีร้อยตรี ณฐักรณ์ หิรัญชาติ

588 55252318 นางสาว ทวพีร แกว้บวัดี

589 55252319 นาย ทินพนัธ์ บุญธรรม

590 55252321 นาย ธชัพงศ์ มีแกว้

591 55252322 นาย นพดล เลก็บาง

592 54252353 นาง นภสัวรรณ คาํฝัน

593 53252303 นางสาว นภารัตน์ ชลศฤงคาร

594 53252305 นางสาว นนัทิยา โพธิประสิทธิ

595 53252331 นาง เบญจมาภรณ์ เครือสุวรรณ 

596 55252325 นาง ปราณี คาดการณ์ไกล
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( การบริหารการศึกษา )

597 55252326 นางสาว ปริษา เจิมนาค

598 54252313 นางสาว ปานรดา พรธวชัชยั

599 55252328 นางสาว ปาริชาติ แกว้มณี

600 53252332 นางสาว พรปวณ์ี เชยกีวงศ ์

601 55252386 นางสาว พรรณภา มหาวชิา

602 53252310 นางสาว พิศมยั เจริญลกัษณ์

603 54252317 นางสาว เพญ็นภา พนมแก

604 54252202 นาย ไพศาล เตม็อรุณรุ้ง

605 55252334 นาย ภูมิ ทุ่งโชคชยั

606 55252392 นางสาว มณฑิรา ทองนุ่น

607 55252335 นางสาว ยงิลกัษณ์ ระรวยทรง

608 53252206 นาย รัชตว์ชิช์ มิตรอคัรสิน

609 55252336 นาง ลกัขณา ใจเทียงกลุ

610 54252203 นาวาตรี วรวฒิุ ขาํพลจิต

611 53252335 นางสาว วชัรา เมษะเลิศพฒัน์

612 55252338 นางสาว วภิาวดี กรรณประชา

613 54252329 นาย ววิฒัน์ บุญยง

614 53252336 นางสาว วรีวรรณ มีมนั 

615 55252341 นางสาว ศศิมาพร คชาชยั

616 54252330 นางสาว ศิรินนัต์ เพชรแอน

617 54252332 นาง สกลุรักษ์ ลาํเภาพนัธ์

618 55252345 นาย สิริกร ทิติยวงษ์

619 54252362 นาย สุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล

620 53252406 นางสาว สุพตัรา จึงมีผลบุญ

621 54252336 นาง สุภาพร เหล่าทรัพยเ์จริญ

622 55252349 นาย สุระชยั เอียมสอาด

623 55252351 นาย องอาจ วจิิตรวรกาญจน์

624 54252339 นางสาว อนุศรา โกงเหลง

625 55252400 นางสาว อโนชา กิจจานนท์

626 54252360 นาย อภินนัท์ ลิ มกลุ
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( การบริหารการศึกษา )

627 53252407 นางสาว อมราวรรณ แสงนิล

628 55252403 วา่ทีร้อยตรี อรรถพล หว้ยกรุด

629 53252337 นางสาว อรุณโรจน์ ทองงาม 

630 53252320 นางสาว องัคณา มาศเมฆ

631 54252343 นางสาว องัคณา ฉางขา้วคาํ

632 54252361 นาง อมัพร ศรีอินทร์

633 55252364 นาง           อาํนวยพร      สอิ งทอง

634 54252345 นาย เอกชยั หลายชนั

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( หลกัสูตรและการนิเทศ )

635 54253301 นางสาว กิงกมล ปิยมาดากลุ

636 55253401 นางสาว จรรยส์มร เหลืองสมานกลุ

637 52253302 นาย ชยานนัต์ จนัดี

638 54253304 นางสาว ญาณี เพชรแอน

639 53253305 นาย ทวชิ ลกัษณ์สง่า

640 54253306 นางสาว ธีราภรณ์ ชูชืน

641 54253307 นาย นราธิป เอกสินธุ์

642 53253401 นางสาว นุชนนัท์ เหล่าจารุวงศ์

643 54253308 นาง ประกายมาศ บุญสมปอง

644 53253307 นางสาว ปิยะนุช สุวรรณเทพ

645 54253402 นาย ปิยะพงษ์ ทรงประวติั

646 55253311 นางสาว พรรณวภิา รัชตธนกลุ

647 54253310 นาง พชัรี มา้ละออเพชร

648 53253308 นางสาว มยรีุ เจริญศิริ

649 53253403 นางสาว ลลิตา กิจประมวล

650 55253313 นางสาว วลัยา อาํหนองโพธิ

651 55253315 นางสาว ศศิธร พงษโ์ภคา

652 53253310 นางสาว สุพรรษา ทิพยเ์ทียงแท้

653 53253406 นางสาว แสงเดือน อาตมียนนัท์

654 53253203 นางสาว โสมพร วงษพ์รหม

655 55253316 นาย อนุรักษ์ เร่งรัด

656 53253408 นางสาว อญัชลี ครุธงาม
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ )

657 55254301 นางสาว กนกวรรณ มาลาพงษ์

658 53254301 นางสาว กมลวรรณ โคตรทอง

659 55254307 นางสาว จิตรวี วงษดี์

660 55254308 นางสาว จุฬาณี หวงัทรัพย์

661 55254309 นางสาว ชยาภรณ์ ท่าตะเคียน

662 55254401 นางสาว ชวลิดา แสนสุข

663 55254312 นาง ณฐัฐากญุช์ รัตนวาร

664 55254313 นางสาว ธิดารัตน์ ฉลวยศรีเมือง

665 55254315 นางสาว นฤมล อาจไพรินทร์

666 53254308 นางสาว นิตยภทัร์ ธาราสุข

667 55254402 นางสาว นิภารัตน์ สมรูป

668 53254309 นางสาว นิศากร แสงสวา่ง

669 53254317 นางสาว บุญญริน บุญาบริรักษ์

670 53254427 นางสาว พินิจดา วสุพราหมณ์

671 55254320 นางสาว ภทัรพร วชัรโชติ

672 55254403 นางสาว ภาวดี สร้อยกดุเรือ

673 55254321 นางสาว มนพฒัน์ บุณยะบูรณ

674 55254325 นางสาว วนัเพญ็ ขาํเหม

675 55254405 นางสาว วารินทร์ เมฆฉาย

676 54254407 นาง สิรินาถ ธารา

677 53254324 นาง สุพตัรา มูลละออง

678 55254406 นาย สุรเดช พรหมรักษา

679 55254327 นางสาว สุรวดี สิทธิสระ

680 55254407 นางสาว สุรียรั์ตน์ ยมิขลิบ

681 55254408 นางสาว อรณิช วงศศ์รีนาค

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( การสอนภาษาไทย )

682 52255201 นางสาว กานตธิ์ดา แกว้กาม

683 53255401 นางสาว กิตติกาญจน์ อินทเกตุ

684 55255308 นางสาว จุฬาลกัษณ์ คชาชยั

685 53255304 นาย ไชยวฒัน์ อารีโรจน์
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( การสอนภาษาไทย )

686 54255313 นางสาว ณิชาพฒัณ์ ไชยเสนบดินทร์

687 53255310 นาย ปิยวชั สีกนัหา

688 53255311 นาย พนมศกัดิ มนูญปรัชญาภรณ์

689 54255311 นางสาว พรรณิการ์ สมคัร

690 54255402 นาย พิบูลย์ ตญัญบุตร

691 54255316 นาง รินทร์ลภสั เฉลิมธรรมวงษ์

692 53255315 นางสาว วนัวดิา กิจเจา

693 55255320 นางสาว ศริญดา เทียมหมอก

694 53255403 นางสาว ศรีพระจนัทร์ แสงเขตต์

695 53255318 นางสาว ศิริพร ศรีสุวรรณ์

696 55255323 นางสาว เสาวณีย์ โพธิเตง็

697 55255324 นางสาว เสาวภา ช่วยแกว้

698 53255404 นางสาว อิสรีย์ นอ้ยมิง

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( การสอนสังคมศึกษา )

699 55262201 นาย กวี โพธิสุธา

700 53262301 นาง กาญจนา ไผส่อาด

701 53262302 นางสาว จิราพร โบสิทธิพิเชฏฐ์

702 53262304 นางสาว ทิพวลัย์ แซ่โงย้

703 53262306 นางสาว ธญัวลยั กลุวงษ์

704 55262305 นางสาว นนัทพร รอดผล

705 52262201 นาย วรุณ กาฬพนัธ์

706 53262319 นางสาว วลิาวรรณ์ ปันหุ่น

707 53262313 นางสาว ศรัญญา ศิริวรศิลป์

708 53262314 นางสาว ศิรประภา จงัพานิช

709 53262315 พระมหา สายณัห์ จนัทร์วบูิลย์

710 53262317 พระมหา สุรศกัดิ มุ่งซอ้นกลาง

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( เทคโนโลยกีารศึกษา )

711 55257301 นางสาว กชพร ดีการกล

712 52257302 นางสาว กิจจา เถือนใย

713 54257401 นาง ขนิษฐา ทวศีรี

 - -ลงนามพระภิกษุ- -

 - -ลงนามพระภิกษุ- -
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( เทคโนโลยกีารศึกษา )

714 53257302 นางสาว ขวญัชนก บวัทรัพย์

715 53257303 นาย คชพล เชษฐช์าติพรชยั

716 52257403 นาง จรัสสม ปานบุตร

717 54257305 นางสาว จุรีภรณ์ ปุยะพนัธ์

718 55257403 นาง ญดา ลือสัตย์

719 52257305 นางสาว ฐิตินนัท์ ทรัพยธ์าํรงค์

720 52257306 นาย ณฐัวฒิุ ปลาํปลิว

721 53257308 นาย ดนุพล บุญชอบ

722 53257309 นางสาว ดวงพร เพช็ร์แบน

723 52257308 นางสาว ธารินี คุตตะสิงคี

724 53257202 นาย ธีรพงศ์ ศุภเกียรติมงคล

725 52257404 นาย นพรัตน์ พลเสน

726 53257203 นางสาว นรชญัญา หาภา

727 55257201 นางสาว นรภทัร เสนีวงศ ์ณ อยธุยา

728 52257309 นาง นลินี ยอ้นเพชร

729 54257317 นางสาว นนัทม์นสั วมิลเศรษฐ

730 53257314 นาย บุญแต่ง ผสุดี

731 53257401 นางสาว ปาริฉตัร วรวงษ์

732 53257318 นางสาว ผกาทิพย์ นนัทไชย

733 54257327 นางสาว พิจิตรา พิสุทธิสกลุรัตน์

734 53257321 นางสาว พิมพน์ารา สุรเมธิตานนท์

735 53257409 นางสาว มนสิชา เปล่งเจริญศิริชยั

736 53257323 นาย มารุต คล่องแคล่ว

737 52257316 นางสาว ยภุาวดี พนัธงั

738 55257313 นางสาว รัฐพร เมืองนิล

739 53257324 นาย รัฐพล แจ่มจนัทร์

740 54257333 วา่ทีร้อยตรีหญิง วาสนา ศิลาเกษ

741 53257329 นาย ศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์

742 55257409 นางสาว ศุภวรรณ นิลศรี

743 55257205 นางสาว สิริธร บุญประเสริฐ
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( เทคโนโลยกีารศึกษา )

744 53257407 นางสาว สุดา แยม้สรวล

745 52257321 นาย สุปัน แพงบุปผา

746 54257414 นางสาว หทยัชนก แจ่มถิน

747 53257316 นางสาว อชิรกาญณ์ ดอกไม้

748 53257336 นางสาว อมรรัตน์ ทองดี

749 52257414 นาย อลงกต เกิดพนัธุ์

750 53257207 นางสาว องัคส์ร กฤตนนัท์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( พฒันศึกษา )

751 55260208 นางสาว กนัยสิ์นี ปัญญาอภิวงศ์

752 54260213 พระมหา เกริกชยั เริญไธสง  

753 54260206 นางสาว จิราภรณ์ แกว้มณี

754 54260303 นางสาว ชนดัดา บุบผามาศ

755 55260202 นาย ชายชาญ ปฐมกาญจนา

756 52260305 พระ ชุมพล ตนัวฒันเสรี

757 54260201 นางสาว ญาณิดาพฒัน์ เกสร์ชยัมงคล

758 55260401 นาย ณธายุ ตีบจนัทร์

759 55260314 นาง ณภาส์ณฐั คงคารัตน์

760 52260307 นาย ณฐัพล วนัตา

761 55260303 นางสาว ณฐัวดี ศิลปศกัดิขจร

762 55260304 นางสาว ดลนภา การักษ์

763 55260203 นาย ธนวฒัน์ อรุณสุขสวา่ง

764 54260210 นางสาว พิมพธี์รา อายวุฒัน์

765 54260211 นางสาว เพญ็ศรี เวชประพนัธ์

766 55260307 นางสาว รสสุคนธ์ เนาวบุตร

767 55260204 นางสาว ฤทยัรัตน์ แสนศิลา

768 55260308 นางสาว ลกัษณาวลยั มหาโชติ

769 54260214 นางสาว วลยัทิพย์ เปรมทวธีนโชต

770 52260309 นางสาว ศิรินภา ขาวผอ่งอาํไพ

771 54260401 นางสาว ศิริพร ศิริรัตน์

772 55260310 นางสาว ศิริพร อาจปักษา

 - -ลงนามพระภิกษุ- -

 - -ลงนามพระภิกษุ- -
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( พฒันศึกษา )

773 54260217 นาย สุรชา บุญรักษา

774 55260315 นางสาว อภิสรา โชติภาภรณ์

775 56260402 นางสาว อโรชา ทองลาว

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    ( จิตวทิยาการศึกษาพเิศษ )

776 52261301 นาง จิตติมา วชัรเสถียร

777 52261302 นาง นนัทิชา โสมนาม

778 53261311 นางสาว พชรมน เฮงตระกลู

779 53261315 นาย วชัระ หนูมงกฎุ

780 53261319 นาง หทยัทิพย์ หนูมงกฎุ

781 52261303 นาง เอกสุรีย์ พรสุริยชยั

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการโครงการก่อสร้าง)

782 53055304 นางสาว ฐปรัตน์ บุญครอบ

783 54055313 นางสาว ศศธร บริสุทธินฤดม

784 53055307 นางสาว สุขจิตร ฉตัรโพธิ

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( คอมพวิเตอร์เพอืการออกแบบทางสถาปัตยกรรม )

785 53059302 นางสาว ปัทมาวดี รัตนากาญจน์

786 53059307 นาย พิเนต แฉ่งสมบูรณ์

787 52059317 นางสาว มาเรียม ดอมะ

788 53059305 นางสาว ศศิภา พลูบูลย์

789 53059306 นาย สมชาติ สดมณี

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( เคมศึีกษา  )

790 55301201 นางสาว เกวรินทร์ ประมวล

791 56301202 นางสาว จุฑามนสั วงศย์ะรา

792 56301204 นางสาว ปรวรรณ คารวะวชิยั

793 56301205 นางสาว สุขใจ สิงสาโร

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( เคมอีนิทรีย์ )

794 55302201 นางสาว ธมน พวงสาํลี

795 55302203 นาย ยอดขวญั เตชะเพิมผล

796 55302204 นาย สุทธินนัต์ วจิารณ์
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ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( ชีววทิยา )

797 55303201 นาย กิจจา อภิรักษเ์สนา

798 54303209 นางสาว วมิลมาศ ภมรคล

799 55303202 นางสาว ศิริพร บุตร์นิล

800 55303203 นางสาว สุภทัรตา ศรีทองแท้

801 55303204 นางสาว เสาวลกัษณ์ ศิขิวฒัน์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( สถิติประยุกต์  )

802 56304201 นางสาว กนกวรรณ สมหมาย

803 56304202 นาย จิรายสุ แสงจนัทร์

804 53304204 เรืออากาศตรีหญิง สุวติรา หวลระลึก

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( คณติศาสตร์ )

805 54305201 นางสาว บูรนาถ เฉยฉิน

806 53305202 นาย ปริญญา คลา้ยโพธิทอง

807 54305202 นางสาว ปริยานุช ตนันุรักษ์

808 54305204 นาย วทิิต มูลวงค์

809 55305205 นางสาว โสภิดา จิวประเสริฐ

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( คณติศาสตร์ศึกษา )

810 55308301 นางสาว กนลา เจริญสุข

811 55308302 นางสาว เกศรินทร์ จินดาหนา

812 55308304 นางสาว ชนากานต์ เทพกรณ์

813 55308305 นาง พิริยา เลิกชยัภูมิ

814 56316304 นาย เมธาสิทธิ ธญัรัตนศรีสกลุ

815 56316202 นางสาว รสริน ตญัญวงษ์

816 56316305 นาย ฤทธิศกัดิ สดคมขาํ

817 56316306 นางสาว วรกมล วงศธรบุญรัศมิ

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( ฟิสิกส์ )

818 54306204 นาย ศิวานนท์ ศกัดาเดชฤทธิ

819 55306206 นาย สมชัชา คุม้แกว้

820 55306208 นางสาว อชัฎาภรณ์ หารคาํแพง
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ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    (วทิยาศาสตร์สิงแวดล้อม  )

821 53311302 นางสาว กาญจนา สุราภา

822 53311304 นางสาว เกษศิรินทร์ เอียมโพธิ

823 53311325 นางสาว จินตนา ปีสิงห์

824 53311305 นางสาว จุฑาวรรณ สุคนธนิตย์

825 54311303 นางสาว เจนจิรา มีแสง

826 54311304 นางสาว ชิตชบา สายใจ

827 54311306 นางสาว นริศรา สุวรรณโชติ

828 54311307 นางสาว ปรียาภรณ์ เหมวตัร                                                                    

829 53311312 นาย พิชยั ศิริสุโขดม

830 54311316 นาย วรีภทัร์ ทองอนนัต์

831 55311328 นางสาว สุทธิรัตน์ ศิลาคาํ

832 54311324 นางสาว อญัชลี ตนัตุย้

833 56311316 นางสาว อุทุมพร บุญจบั

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( นิติวทิยาศาสตร์  )

834 53312301 ร้อยตาํรวจโท กนิษฐ์ หอยสังขท์อง

835 55312301 นางสาว กญัญารัตน์ ติบกรณ์

836 56312303 นางสาว กิติวฒันา ศรีวงศ์

837 53312305 นางสาว จิตวดี แกว้กาํเนิด

838 56312306 นาย จีรภทัร์ ตามวงศ์

839 53312310 วา่ทีร้อยตาํรวจโท ทศพร ทบัทิม

840 55312310 นางสาว ทกัษพร ธรรมรักษเ์จริญ

841 55312311 นางสาว ทศัพรพรรณ ทองดีเลิศ

842 56312311 นางสาว ธนญัญา ศนูยคุ์ม้

843 56312314 นางสาว นนัทา คุมคณะ

844 53312315 นางสาว บูรณลกัษณ์ เกษร

845 56312308 นางสาว ภทัรฤทยั สุนทร

846 52312330 นางสาว รสสุคนธ์ ธนธีระบรรจง

847 53312320 นางสาว รัตนา เฉลียวลาภ

848 55312329 นางสาว วราภรณ์ ช่างสมบุญ

849 55312335 พนัตาํรวจโทหญิง ศิริรัตน์ เทียงเธียรธรรม
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ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( นิติวทิยาศาสตร์  )

850 54312326 พนัตาํรวจตรีหญิง ศุภมาศ เดชอรัญ

851 52312338 นาย สมาจารย์ กษณะ

852 55312337 นางสาว สุภิญญา มากลุ

853 53312333 นางสาว สุมลทิพย์ สมบูรณ์จนัทร์

854 56312332 นางสาว สุรียภ์รณ์ เรืองรังษี

855 52312345 นางสาว เสาวภาคย์ เบียซิน

856 53312336 นางสาว อรรธิกา มงคลสมยั

857 54312338 นางสาว อจัฉราพรรณ สุวรรณมุติ

858 53312337 นาย อาํพล บุญประภากร

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( จุลชีววทิยา )

859 54313201 นางสาว กนกวรรณ แสงสุวรรณ

860 54313210 นาย เกรียงไกร สังขท์อง

861 54313202 นางสาว ชฏัฎากาญน์ สิงห์โตทอง

862 54313204 นาย ดลภูมิ สุริยนัต์

863 54313205 นางสาว ประภาศรี คณิตชยัเดชา

864 55313201 นางสาว รววีรรณ บุญสมปอง

865 54313207 นางสาว ศิรประภา กรีธาธร

866 55313202 นางสาว สุวรรณี ทองมาลี

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( วทิยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ  )

867 53314201 นางสาว กฤติยา ราชสีห์

868 54314302 นาย ชนกฤต มิตรสงเคราะห์

869 53314303 นางสาว ชาดา ศกัดิบุญญารัตน์

870 53314305 นาย ทรงโชค กลา้แขง็

871 53314306 นาย ธวชัชยั ศิริกลุ

872 53314207 นาย ปราชญ์ ชยัศิริ

873 53314314 นางสาว ยวุธิดา ชิวปรีชา

874 53314316 นาย วชัรพงษ์ พรหมวริิยกลุ

875 53314317 นาย วฒันพชัร์ เกา้ลิ ม

876 52314309 นาย ศิวาวธุ ภาณุพิจารย์

877 52314310 นาย สมพร พึงสม
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ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( วทิยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ  )

878 53314320 นาย สามารถ เพง็เลา

879 53314323 นาย สุทธิรักต์ ตาละลกัษณ์

880 53314206 นาย อนิวตัธิ กาญจนว์ราธร

881 53314324 นาย อคัคะนนท์ พงศล์กัษมาณา

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( วทิยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ )

882 55358304 นาย จีรวรรธน์ สายทอง

883 55358303 นางสาว เพญ็พิชชา ลว้นดี

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( วทิยาการทางเภสัชศาสตร์ )

884 55361201 นางสาว จุฑาภรณ์ ผลไพบูลย์

885 55361202 นาย ณฐัพฒัน์ พิศทูธินุศาสตร์

886 53361201 นาย ปิยภูมิ ปิยวาทการ

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( เทคโนโลยชีีวภาพ )

887 55401202 นางสาว กิตติมา บุตรจนัทร์

888 56401202 นางสาว ปวณีา แกว้ศรีงาม

889 53401209 นาย วษิณุ เซ็นบวั

890 55401205 นางสาว ศรินยา โพธิแดง

891 56401204 นางสาว ศิริรัตน์ จิวเมือง

892 56401205 นางสาว โสภิณ ใจบางยาง

893 56401206 นางสาว อุดมสิน รัตนพนัธุ์

894 56401207 นางสาว ไอสยา หิรัญรัตน์

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( เทคโนโลยอีาหาร  )

895 54403201 นาย กรชกรณ์ นิลศาสตร์

896 57403201 นางสาว กานตร์วี กลีบแกว้

897 54403202 นางสาว ขวญัใจ กลินจงกล

898 54403204 นางสาว จุฑามาศ คาํพงพี

899 55403202 นางสาว นิโลบล โกมลสิงห์

900 56403208 นางสาว บุษกร สาเจริญ

901 56403213 นางสาว พิมพว์ลญัช์ อ่อนละเอียด

902 55403205 นาย ภาคย์ มาลยักฤษณะชลี

903 55403206 นางสาว ภาสินี ยวุรรณบุญ
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ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต    ( เทคโนโลยอีาหาร  )

904 56403217 นางสาว รวชิา ชยัพจนา

905 57403215 นาย ศราวธุ ชะชิกลุ

906 54403217 นาย สันติ ชาญธนกิจวาณิชย์

907 55403208 นางสาว สุกญัญา เสเกกลุ

908 56403221 นาย สุทธิพงศ์ โพธิสุขสิริกลุ

909 54403218 นางสาว เอมนิกา เทียนไสว

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต    ( เภสัชกรรมคลนิิก )

910 55351202 นาย ไกรฤกษ์ พิทกัษส์ันตโยธิน

911 53351204 นาง เนตรนารี ศิริโสภา

912 52351204 นางสาว มรกต ฤกษรั์ตนวารี

913 52351205 นาย รังสฤษดิ ไชยพรรค

914 52351206 นางสาว วราภรณ์ ภูมิอภิรัตน์

915 55351201 เรืออากาศเอกหญิง หทยัรัตน ์ รัตนคุณูประการ

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต    ( การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  )

916 52352301 นางสาว ธนเพญ็ พฒันเสถียรกลุ

917 52352302 นางสาว บงกช โอฬารรัตนม์ณี

918 54352305 นางสาว องัสุมาลี อากรสกลุ

919 52352307 นางสาว เอกอุษณีย์ วหิค

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต    ( วทิยาการทางเภสัชศาสตร์ )

920 56353204 นางสาว ลลิตา เลก็สันติกลุ

921 54364206 นางสาว สุกรรณิการ์ ทบัทิมศรี

ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการทางเภสัชกรรม  )

922 53362208 นาย ดามรัศม์ รัตนนาคินทร์

923 54362203 นางสาว นวลนิตย์ แกว้นวล

924 53362205 นางสาว วจิิตรา ซิมตระกลู

925 52362201 นางสาว วมิล เกษสัมมะ

926 53362206 นางสาว สุนิสา แพทวทีรัพย์

927 53362207 นาย ฮาเซ็ม จานิ
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ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต    (สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ   )

928 56363202 นางสาว ดวงกมล ภกัดีสัตยพงศ์

929 53363202 นางสาว ศศิธร สุขไพบูลย์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( วทิยาการและวศิวกรรมพอลเิมอร์ )

930 55402215 นางสาว จิรัชญา ปรีดาสกลุ

931 55402201 นางสาว ฉตัรระวี ดิเรกศิลป์

932 55402209 นางสาว ณฐัสุดา ยมิสาระ

933 55402211 นางสาว ปัทมาพร พ่วงงามพนัธุ์

934 55402212 นาย พีชเรข ดวงแจ่มกาญจน์

935 53402232 นาย ภาณุรัตน์ มีบุปผา

936 56402205 นาย ศุภชยั สง่า

937 56402214 นาย สามารถ ยานวงษ์

938 53402225 นาย สุรศิษฏ์ ดีสวสัดิ

939 55402205 นาย อรรคกร สัญญารักษ์

940 54402221 นาย อรุณวฒัน์ พรหมนิมิตร์

941 56402216 นาย อลงกรณ์ โพธิพนันา

942 55402214 นาย เอกพิสิษฐ์ โชคอุทยักลุ

943 55402208 นาย เอกสิทธิ แกว้จินดา

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( วศิวกรรมเคม ี)

944 53404210 นาย เจนกิจ สายสวาท

945 54404209 นางสาว ธญัญรัตน์ ธีรไชยพฒัน์

946 55404203 นางสาว นิภาวรรณ ยาสาํลี

947 53404209 นางสาว ศุภมาส นกจนัทร์

948 54404208 นาย อานุภาพ มีลอ้ม

949 55404205 นางสาว อาภาภรณ์ สมสุข

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการงานวศิวกรรม )

950 55405303 นาย ชยัยทุธ กิตติไพบูลยผ์ล

951 55405305 นางสาว ทิวาพร สิงห์นอ้ย

952 55405306 นาย ธนานิวฒัน์ สัตยน์าโค

953 55405310 นาย ประสิทธิชยั ผาสุกตรี
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ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( การจัดการงานวศิวกรรม )

954 52405312 นาย ปริญญา อึงตระกลู

955 56405310 นาย พงศกร เสือประเสริฐ

956 53405335 นางสาว วมิลศรี สิทธิกลู

957 54405322 นาย สถาพร หมืนสิน

958 54405324 นางสาว สุนิสา อยูค่ง

959 55405325 นาย อดิศร กิจพยงุ

960 55405326 วา่ทีร้อยตรี อนนัตช์ยั อู่คลา้ย

961 56405319 นาย อตัถชยั กีรติจรัส

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    ( วศิวกรรมพลงังาน )

962 54406302 นาย กาํธร สุขทรัพย์

963 54406209 นางสาว ดุษฎีพร สิทธิกลุ

964 53406213 นาย พฒันพงศ์ ประดิษฐนิยกลู

965 55406207 นาย ไพศาล คาํสวา่ง

966 54406217 นางสาว อญัชนา แช่อึง

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

967 55603306 นางสาว ณฐัสุภา แดงแท้

968 54603734 นางสาว นนัทิยา ใจเยน็

969 53603739 นางสาว วมิลทยา เยท่าพดู

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต

ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   

970 56602701 นางสาว กนกพร กระจ่างแสง

971 56602702 นาย กนัตภทัร สุบรรณ ณ อยธุยา

972 56602703 นางสาว กลุริสา วฒิุสิริกลุ

973 56602704 นาย จกัรพนัธ์ หลวงมูล

974 56602304 นางสาว จนัทร์เพญ็ ชาประดิษฐ์

975 56602705 นางสาว จนัทิมา สีปานเงิน

976 56602305 นางสาว จารุวลี สังขเ์งิน

977 56602306 นางสาว จิตติมา บุตรพนัธุ์

978 56602706 นางสาว จิตรสินี ทองจาํนงค์
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ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   

979 56602501 นางสาว จิรวรรณ ตงัไพฑูรย์

980 56602708 นางสาว จุฑาภรณ์ ไร่วอน

981 56602307 นางสาว เฉลิมพร ลิ มศิริวฒัน์

982 56602709 นาย ชชัวา กลุจิรัฐา

983 56602710 นางสาว ชุติมา วฒิุศิลป์

984 56602712 นาง ฐิติมา ผการัตนส์กลุ

985 56602311 นางสาว ธรรมาภรณ์ ศรีอุทยั

986 56602312 นางสาว ธญัญนิษฐ์ ศรีรัตนธาํรง

987 56602716 นางสาว ธญัญามาส โลจนานนท์

988 56602316 นาง นาตยา บุตรอยู่

989 56602317 นางสาว นาถชิดา ธนะฐากรกลุ

990 56602319 นาย บุญยภทัร กุย้อ่อน

991 56602320 นางสาว บุษกร ดว้งทอง

992 56602321 นาย ปรเมษฐ์ สุทธิวงษ์

993 56602322 นาย ปริญญา บุตรอยู่

994 56602738 นาย เผา่พิพธั เจริญพกัตร์

995 56602718 นางสาว พรทิพย์ เกิดขาํ

996 56602720 นางสาว พสัราพรรณ เพช็ร์ยาหน

997 56602326 นางสาว พิจิตรา นุชนุ่ม

998 56602327 นางสาว พิยรัฎฐ์ ธนชยัธรณ์

999 56602721 นางสาว ภทัรฎา โสภาสิทธิ

1000 56602722 นางสาว ภทัราพรรณ แซ่ตงั

1001 56602331 นาย ภาคภูมิ รักเกียรติยศ

1002 56602332 นาย ภานุพงค์ เจนสุริยะกลุ

1003 56602333 นาย ภูวนารถ ถาวรศิริ

1004 56602334 นางสาว มารินทร์ ชมภูพงศ์

1005 56602335 นางสาว เมษา เจริญโชควทิยา

1006 56602723 นางสาว โยษิตา กฤตพรพินิต

1007 56602724 นางสาว รจิต คงหาญ

1008 56602337 นางสาว ละออง ศรีจนัทร์
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ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  

1009 56602725 นางสาว วนาดา แสวงกิจ

1010 56602339 นาย วรพชัร์ ชุมวรฐายี

1011 56602340 นาย วรรณชยั ธุระแพง

1012 56602341 นางสาว วรรณภร กลุวฒันะเดชา

1013 56602344 นาย วนัชยั กิจเรืองโรจน์

1014 56602345 นางสาว วาสนา ศรีเมืองกาญจนา

1015 56602727 นางสาว วภิาสิริ สถิรเจริญกลุ

1016 56602346 นาย วศิรุต เปียมศิริ

1017 56602348 นางสาว ศุทธินี ดาํรงศกัดิ

1018 56602728 นางสาว สมพตัสร วงศเ์จริญ

1019 56602350 นางสาว สิริพรรณ เมฆวลิยั

1020 56602730 นาย สุเทพ ศรีบุญเพง็

1021 56602352 นางสาว สุธาทิพย์ จนัทร์เจริญผล

1022 56602353 นางสาว สุนิศา ตรีธนพฒัน์

1023 56602731 นางสาว โสรยา กะลมัพะนนัทน์

1024 56602732 นางสาว หนึงฤทยั เซียงฉิน

1025 56602356 นางสาว หรรษา อยูเ่สนาสน์

1026 56602358 นางสาว อรพินท์ ทองศรีเพช็ร

1027 56602734 นาง อรรจนา เกตุแกว้

1028 56602359 นางสาว อรสุธี เหล่าปาสี

1029 56602360 นางสาว อลิษา รูปสังข์

1030 56602735 นางสาว อญัชนา พงษสุ์วนิยั

1031 56602361 นางสาว อาทิชา แซ่ลี

1032 56602362 นางสาว อาภาพร จงนวกิจ

1033 56602363 นางสาว อารยา อายบุเคน

1034 56602736 นางสาว อุมาภรณ์ ภาคาแพทย์

1035 56602737 นางสาว เอมมิกา แตงรอด

ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  (การประกอบการ)

1036 55602304 นาย กฤติน ตนัเจริญ

1037 52602346 นาย กมัพล ศรีช่วยชนม์
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ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  (การประกอบการ)

1038 55602320 นาย                 ชวลิต     เกียรติโพธา

1039 55602323 นาย ฐิติชยั อธิคมกลุชยั

1040 55602328 นาย ณฐัวชิช์ ศรีธาดาสวสัดิ

1041 55602339 นางสาว นนัทน์ภสั ทรัพยโ์ชคธนกลุ

1042 53602718 นาย นิรุทธิ หมายดี

1043 55602364 นางสาว ศุภรานนัท์ ดลโสภณ

1044 52602387 นาย สัมพนัธ์ ศรีช่วยชนม์

1045 55602369 นางสาว สุชาดา กิจเกิดแสง

สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและการท่องเทยีว

1046 56501308 Mr. Joaquin FERNANDEZ ARROYO

Mr. Joaquin FERNANDEZ ARROYO

1047 55501318 นาย โซริน กริกอริ

Mr. Sorin Gligore

1048 56501304 นางสาว ทิพยก์นก เวยีงคาํ

Miss Tipkanok Wiangkham

1049 55501320 นางสาว นนัทสิรี เศรษฐไพศาล

Miss Nuntasiree Setpaisan

1050 55501305 นางสาว สุนทรี ศรีปิยะรัต

Miss Suntaree Sripiyarat

ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต    ( ธุรกจิระหว่างประเทศ )

1051 56502306 Mr. Sebastian WALDER

Mr. Sebastian WALDER

1052 56502301 นางสาว เกฐษิตา แจงตระกลู

Miss Ketsita Changtragool

1053 56502311 นาย ชาติชาย ศรีบูรณศร

Mr. Chartchai Sriburanasorn

1054 56502312 นางสาว ณบุตรี มีเพียร

Miss Nabudtree Meephien

1055 57502303 นางสาว ปิยะนุช นิตทิม

Miss Piyanut Nittim
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ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต    ( ธุรกจิระหว่างประเทศ )

1056 56502303 นางสาว พรรณเพญ็ วงศว์ฒันะ

Miss Phanphen Wongwattana

1057 55502306 นางสาว มารินา มาศโอสถ

Miss Marina Mass-o-sot

ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาวชิาสังคตีวจิัยและพฒันา 

1058 53701323 นางสาว กมลทิพย์ ธรรมภกัดี

1059 56701303 นาย กรณทั บุญรักษาเดชธนา

1060 54701301 นาย กีรติ มีสมพืชน์

1061 53701301 นาย คธาวธุ ทงัจนัทร์

1062 54701302 นางสาว จริยา ศรีธนพล

1063 56701304 วา่ทีร้อยตรี จิรโรจน์ ธรรมสโรช

1064 56701305 นาย ฉลองชยั โฉมทอง

1065 52701321 นาย ฉตัรชยั พฤกษอ์าํนวย

1066 54701305 นาย ฐากรู ตรีวรีานุวฒัน์

1067 54701316 นาย ณฐัธงชยั อินประคอง

1068 52701302 นาย ณฐัวฒิุ เตียนพลกรัง

1069 52701304 นางสาว ธนพร แวกประยรู

1070 52701305 นาย ธนพล ยงคโ์พธิ

1071 53701325 นางสาว ธญัญน์รี วณีากร

1072 53701327 นาย ธีรปกรณ์ ศรีบาลแจ่ม

1073 55701311 นาย นฤภยั อกัษรมี

1074 56701308 นาย ประสิทธิศุภการ พึงบุญ ณ อยธุยา

1075 53701328 นาย พงศกร ศกัดิศิลปอุดม

1076 53701311 นางสาว พิรนนัท์ ชนภณัฑารักษ์

1077 54701322 นางสาว ภารดี ณ  หนองคาย

1078 55701313 นาย ภูษิต สุวรรณมณี

1079 55701332 นาย รัตนชาติ จุมปามญั

1080 56701314 นาย วสันต์ เจ๊กแช่ม
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สาขาวชิาสังคตีวจิัยและพฒันา 

1081 53701312 นาย วชัระ กณัธียาภรณ์

1082 53701313 นาย วาทิน ประชานนัท์

1083 53701317 นาย สรวศิ แยม้ลกัษณะเลิศ

1084 55701320 นางสาว สรัญรัตน์ แสงชยั

1085 53701318 นาย สร้างสรรค์ วฒันกลุ

1086 53701320 นาย สวสัดิ บุญทิพยพ์าเลิศ

1087 53701329 นาย สิทธิพงศ์ สินธุปี

1088 52701324 นางสาว สุวชิญา ราํพึงกิจ

1089 52701319 นางสาว อลิสา วชัรประภาพงศ์

1090 52701326 นาย เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช

     **หมายเหตุ**   ดุษฎบัีณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน  กรุณาตรวจสอบรายชือ ตวัสะกด คาํนาํหนา้ชือใหถู้กตอ้ง

                                     ( เฉพาะหลกัสูตรนานาชาติ ตรวจสอบภาษาองักฤษ ) ตอ้งการแกไ้ขแจง้  มณฑิชา  02-8497502  

                                     ภายในวนัที  31  ตุลาคม  2558
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