
Class ID Class Name

11340982 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

11340989 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทกัษ์ผล

11340994 อาจารย์ ดร.ฐิติมา  ศรีวัฒนกลุ

11340998 รองศาสตราจารย์ ดร.น ้าทพิย์  วิภาวิน

11341010 รองศาสตราจารย์ ดร.ปทัมาพร  เย็นบ้ารุง

23762331 รองศาสตราจารย์ทศันา  หาญพล

Class ID Class Name

11343565 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ   อนิทรทศัน์   

11343670 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์   เอี่ยมนิรันดร์

11343690 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภสัวลี   นิติเกษตรสุนทร

11343705 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์   ศรีดี

11343926 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทดั   ทองรินทร์      

Class ID อาจารย์ที่ปรกึษาหลักดษุฎนิีพนธ์ระดบัปรญิญาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Enrollment Password: grad1234
(ส าหรับทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ทุกคลาส) 27/9/64

ดุษฎนิีพนธ์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

หมายเหต:ุ 1) นักศึกษาโปรดตรวจสอบ Class ID ของอาจารย์ทีป่รึกษาหลักให้ถูกตอ้ง

             ตามหลักสูตรดษุฎีนิพนธ/์วิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

             2) กรณีตรวจสอบ Class ID ของอาจารยท์ี่ปรึกษาหลัก  ไม่พบ

**นักศึกษาโปรดแจ้งฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา โทร.02-5047568-9**

ดุษฎนิีพนธ์



11344093 รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท

Class ID Class Name

11344137 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ทอ่แกว้

11344210 อาจารย์ ดร.อณุาโลม  จันทร์รุ่งมณีกลุ

11347841 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา   วงรุจิระ

11495946 รองศาสตราจารย์ ดร.ปยิฉัตร   ล้อมชวการ

Class ID Class Name

11341211 อาจารย์ ดร.จ้าเนียร   ราชแพทยาคม

11341215 รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ

11392959 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา   วัจนะสาริกากลุ

11415222 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์   รุ่งเรืองกลกจิ

11415424 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักด์ิ   บณุยรัตพันธุ์

11415439 รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี   อสิิชัยกลุ

11415513 รองศาสตราจารย์ ดร.กลัยานี   ภาคอตั

11415558 รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ  ประทปี

11542108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  เข็มทอง

11542227 อาจารย์ ดร.ลักษณา  ศิริวรรณ

15455344 รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  โรจนแสง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดุษฎนิีพนธ์

วิทยาการจัดการ
ดุษฎนิีพนธ์



Class ID Class Name

11297333 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์

11297355 รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

11297657 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

11297703 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์  โรจนพล

11543419 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักด์ิ  สายจ้าปา

19971026 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัก  เฉลิมพันธุศักด์ิ

19971033 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย

19971040 รองศาสตราจารย์ยุทธพร อสิรชัย

31669525 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักด์ิ  สิทธิ

Class ID Class Name

11341020 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกจ็กนก  เอื อวงศ์

11341024 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง

11341156 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  มัคคสมัน

11341174 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  เจียรกลู

11341179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์

11341185 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์

11341192 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์

12327109 รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ ์ ศุภวรรณ

12632994 อาจารย์ ดร.ปยิะพงษ์  ไสยโสภณ

11341200 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแกว้

ดุษฎนิีพนธ์

ดุษฎนิีพนธ์

สาขาวิชารฐัศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์



Class ID Class Name

11380148 รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษด์ิพงษ์  ลิมปษิเฐียร

11392671 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ

11392693 อาจารย์ ดร.กลุชลี  จงเจริญ

11486408 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล

11486782 รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

11495959 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ์

11495962 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทปี

11495971 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร

11495985 ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

11496431 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บญุวัฒนะกลุ

11643040 อาจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา

12421291 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ผลโยธิน

12866242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทมิ

14386809 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก

14844415 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ทวีกลุทรัพย์

15438075 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทปีทอง

17234981 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จ้าปาทอง

17860972 รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร

18157050 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภรัิกษ์  อนะมาน

20284795 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยะหะกร

11486765 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้าไพรัตน์  อกัษรพรหม

27661230 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  บวัทอง

31869074 อาจารย์ ร.อ.หญิง ดร.จุฬาลักษณ์  โสระพันธ์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ดุษฎนิีพนธ์



Class ID Class Name

11495874 รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  เพ็ญศิรินภา

Class ID Class Name

11299614 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

11211777 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท ์สีสังข์

11298166 รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

11299270 รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ

11298902 รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์

11298555 รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง  แสนเสริม

20301553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักด์ิ  ตุ้มหรัิญ

20366324 รองศาสตราจารย์บ้าเพ็ญ เขียวหวาน

 

ดุษฎนิีพนธ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์
ดุษฎนิีพนธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ



 

 

 



 

 

 

 


