
Class ID Class Name

11437240 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

12293393 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  เย็นบ ารุง

12701011 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

12701013 อาจารย์ ดร.ฐิติมา  ศรีวฒันกุล

12701020 รองศาสตราจารย์ ดร.น  าทิพย์  วภิาวนิ

12701035 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วฒันาพงษากุล

12701039 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี

12701042 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา  วรีบุรีนนท์

12701049 รองศาสตราจารย์ช านาญ  เชาวกีรติพงศ์

12701052 รองศาสตราจารย์มาลี  ล  าสกุล

12701075 รองศาสตราจารย์ ดร.วชัรพงษ์ อนันต์ชื่น

12701081 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ  ยหะกร

12701087 รองศาสตราจารย์ส ารวย  กมลายุตต์

25273734 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวจิิตร์สินธุ
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Class ID อำจำรยท์ี่ปรกึษำหลักกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ระดับปรญิญำโท (แผน ข)
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สำขำวิชำศิลปศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
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             2) กรณีตรวจสอบ Class ID ของอำจำรย์ที่ปรกึษำหลัก  ไมพ่บทำงเว็บไซต์

หมำยเหต:ุ 1) นักศึกษำโปรดตรวจสอบ Class ID ของอำจำรย์ที่ปรกึษำหลักให้ถูกตอ้ง



Class ID Class Name

11299570 ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ ์ อุยยานนท์

11299598 รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา และ รศ.ดร.สุชาดา  ตั งทางธรรม

11299611 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  พันธวศิิษฏ์

11299633 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์

11299694 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์  ปราบปรปักษ์

11299755 รองศาสตราจารย์รัฐวชิญญ์  จิวสวสัด์ิ

11299783 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์

11305606 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภญิญา วนเศรษฐ

11305634 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมัน่

11305702 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส

11305729 อาจารย์ ดร.วสุ  สุวรรณวหิค

16796178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร

16796255 อาจารย์ ดร.พัชรี  ผาสุข

16796264 อาจารย์ภดิูนันท์  อดิทิพยางกูร

11543694 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  โตอาจ

32440097 อาจารย์ ดร.อดิเรก  วชัพัฒนกุล

Class ID Class Name

11344177 อาจารย์ ดร.ณัฐสุงพงศ์  สุขโสต

11347692 รองศาสตราจารย์จันทนา   ทองประยูร

11347709 รองศาสตราจารย์ธรีารักษ์   โพธสุิวรรณ

11347746 รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วฒัน์   สุทธโิยธนิ

11347794 รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์   คะเชนทรพรรค์

11347884 รองศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล

11367950 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา   สุธธีร

11368139 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



11368184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  วรพันธุ์พงศ์

Class ID Class Name

11368225 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภชิญา  อยู่ในธรรม

11368258 รองศาสตราจารย์พรสิทธิ์  พัฒธนานุรักษ์

11368278 รองศาสตราจารย์สุมน  อยู่สิน

11368318 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ชินนาลอง

12392067 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภสัวลี   นิติเกษตรสุนทร

12392107 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร   ล้อมชวการ

12392118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด   ทองรินทร์  

12701128 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์

12701143 รองศาสตราจารย์ ดร.ธติิพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์

12701157 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี

12701204 รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท

12701226 รองศาสตราจารย์ ดร.วทิยาธร  ท่อแก้ว

12701243 อาจารย์ ดร.อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล

12701276 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวภิา  วงรุจิระ

12701292 รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร  หลุยยะพงศ์

12392067 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภสัวลี   นิติเกษตรสุนทร

11415539 รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี   ภาคอัต

11415570 รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ   ประทีป

11464226 รองศาสตราจารย์ฐาปนา   ฉิ่นไพศาล

11464269 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร  จันทร์สวา่ง

11464305 รองศาสตราจารย์จีราภรณ์  สุธมัมสภา

11464572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย  งามวชิัยกิจ

28938820 อาจารย์ ดร.ณัฐปภสัษ์  จุ้ยเจริญ

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



Class ID Class Name

11464600 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  เข็มทอง

11464636 รองศาสตราจารย์ธญัญรัศม์  วศวรรณวฒัน์

11486563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา   ศิลปอาชา

11486640 รองศาสตราจารย์กัลยาณี   กิตติจิตต์

11486676 รองศาสตราจารย์วรรณี  ชลนภาสถิตย์

11486854 อาจารย์ ดร.ภาวนิ  ชินะโชติ

11496031 รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ โรจนแสง

11496047 รองศาสตราจารย์ธนชัย   ยมจินดา

11496228 รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต

11496252 รองศาสตราจารย์อัจฉรา   ชีวะตระกูลกิจ

13231500 รองศาสตราจารย์สุชาดา  สถาวรวงศ์

11496277 รองศาสตราจารย์ดลพร  บุญพารอด

11496291 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์   มีสมนัย

11496301 รองศาสตราจารย์เสาวภา  มีถาวรกุล

11496317 รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ   จรุงวภิู

11496321 รองศาสตราจารย์สุวณีา   ต่ังโพธสุิวรรณ

11496374 รองศาสตราจารย์ฐาปนา   ฉิ่นไพศาล

11496385 รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ธรรมเจริญ

11496443 รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย  ลอยฤทธวิฒิุไกร

11496449 รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์

11496453 รองศาสตราจารย์นิพันธ ์  เห็นโชคชัยชนะ

11496461 อาจารย์ ดร.พนมพัทธ ์  สมิตานนท์

11496464 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อุดมวศิวกุล

11496470 อาจารย์ ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วทิยกุล

11542140 อาจารย์ ดร.ลักษณา   ศิริวรรณ

11543840 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิงอรชร  โพธสุิข

วิทยำกำรจัดกำร

กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



11643019 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักด์ิ  บุณยรัตพันธุ์

Class ID Class Name

11644873 รองศาสตราจารย์ศรีธนา  บุญญเศรษฐ์

12244810 อาจารย์สุรเดช  หวงัทอง

12348862 อาจารย์ ดร.จ าเนียร   ราชแพทยาคม

12429122 รองศาสตราจารย์ประภาวดี มนตรีวตั

12358292 รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ

12701198 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์   รุ่งเรืองกลกิจ

12701179 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  วจันะสาริกากุล

14978134 อาจารย์ ดร.บริบูรณ์  ปิ่นประยงค์

14978144 อาจารย์ ดร.ภริูพัฒน์  ชาญกิจ

12701205 รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี  อิสิชัยกุล

16958089 อาจารย์ ดร.เจริญศักด์ิ  แสงฉัตรสุวรรณ

16958149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวชัรชัย

16997129 อาจารย์อัจฉรีย์  ลิมปมนต์

19383664 อาจารย์ ดร.วศินันท์  อุปรมัย

22722504 อาจารย์ ดร.กัลย์  ปิ่นเกษร

25050583 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวฒัน์  เมธาสุทธรัิตน์

25787946 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธปิ  ศรีราม

25787958 อาจารย์ ดร.สุปัญญดา  สุนทรนนธ์

25787972 อาจารย์ ดร.กาญจนา  บุญยัง

25787984 อาจารย์ ดร.สุวดิา  นวมเจริญ

30239615 รองศาสตราจารย์ประภาศรี  พงศ์ธนาพาณิช

Class ID Class Name

11318811 รองศาสตราจารย์ ดร.วภิา  เจริญภณัฑารักษ์

11318855 อาจารย์ ดร.แววบุญ   แย้มแสงสังข์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

วิทยำกำรจัดกำร



11486974 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์   ร่มสายหยุด

11495995 รองศาสตราจารย์ศุภณี   เรียบเลิศหิรัญ

Class ID Class Name

12722690 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวมิาน

12722691 รองศาสตราจารย์ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ

12722696 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

12722704 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย  วลีธรชีพสวสัด์ิ

12722709 รองศาสตราจารย์ผกามาศ  ผจญแกล้ว

12722724 รองศาสตราจารย์สุณี  ภูสี่ม่วง

12722730 รองศาสตราจารย์สุภาวดี   ธรีธรรมากร

12722737 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร  พิมพายน

14973042 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวฒัน์

15010094 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร

20476517 อาจารย์ ดร.ณัฐเศรษฐ์  หมวดทองอ่อน

20478302 อาจารย์ ดร.ธนกฤต  โชติภาวริศ

28643990 อาจารย์ ดร.ศรันย์  นาคถนอม

28644005 อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์  เพียซ้าย

Class ID Class Name

11436250 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงศ์  หังสพฤกษ์

11506259 รองศาสตราจารย์จิตรา  เพียรล  าเลิศ

11506280 รองศาสตราจารย์ชนินาฏ  ลีดส์

11506295 ศาสตราจารย์ ดร. ธวชัชัย  สุวรรณพานิช

11517037 รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า

11517050 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุมาศ  ขัดเงางาม

11517152 รองศาสตราจารย์ ดร. ลาวลัย์  ถนัดศิลปกุล

14118392 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีเดช  มโนลีหกุล

สำขำวิชำนิติศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



15223251 ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์  อัศวโรจน์

15223235 อาจารย์ ดร. จิตตศุภางค์  ตันติภริมย์

Class ID Class Name

อาจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล

รองศาสตราจารย์ลาวลัย์  หอนพรัตน์

ศาสตราจารย์ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 

อาจารย์ศรีสมัย ผ่องสวา่ง

11517191 รองศาสตราจารย์วรวฒิุ  เทพทอง

11517230 รองศาสตราจารย์วกิรณ์  รักษ์ปวงชน

11517244 รองศาสตราจารย์วมิาน  กฤตพลวมิาน

11517261 รองศาสตราจารย์ดร.สราวธุ  ปิติยาศักด์ิ

11543953 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  สุทันกิตระ

11544003 อาจารย์ตะวนั  เดชภรัิตนมงคล

12566567 รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

รองศาสตราจารย์สิริพันธ ์ พลรบ

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์

13973113 อาจารย์ ดร.วรรณวภิา  เมืองถ  า

12600318 รองศาสตราจารย์สุจินตนา  ชุมวสูิตร

16634507 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  ประจนปัจจนึก

18868790 อาจารย์ ดร.สุพัตรา  แผนวชิิต

22886081 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธติา  วมิลคุณารักษ์

24175767 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต  ดลเจริญ

25482720 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ

25482725 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญดา  เกิดลาภผล

25482730 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวนิี  ไพรทอง

25482732 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ์

25482734 อาจารย์ ดร.ศาสดา  วริิยานุพงศ์

25482737 รองศาสตราจารย์อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์

สำขำวิชำนิติศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

1151780

15223207

12599307



31210042 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวชิ  ทัพภวมิล

Class ID Class Name

15402593 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย

11343944 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์  โรจนพล

11343949 รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

11343952 รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

12428174 รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองค า

15402593 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย

12453976 ศาสตราจารย์ ดร.ธรีภทัร์ เสรีรังสรรค์

12722804 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ

12453981 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

12453988 รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์

12453998 รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย

12454017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัก  เฉลิมพันธศัุกด์ิ

12428188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

11543412 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักด์ิ  สายจ าปา

31669593 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักด์ิ  สิทธิ

Class ID Class Name

20476251 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวฒัน์  ม่านศรีสุข

11341167 อาจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา

11347817 อาจารย์ ดร.องอาจ  ซึมรัมย์

11378982 อาจาย์ ดร.ชนิพรรณ  จาติเสถียร

11392733 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  วศิวธรีานนท์

11392762 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล

11463530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง

11463640 อาจารย์ ดร.เพชรผ่อง  มยูขโชติ

สำขำวิชำศึกษำศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

สำขำวิชำรัฐศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



11463673 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์

Class ID Class Name

11463779 อาจารย์ ดร.กันตวรรณ  มีสมสาร

28659612 อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์  ยาวไิชย จารึกศิลป์

11463835 อาจารย์ ดร.ดรุณี  จ าปาทอง

11463871 รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์  ศุภวรรณ

11463902 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล

11463939 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวฒันะกุล

11464008 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิิจ  เทือกทอง

11464130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันา  มัคคสมัน

11464167 รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ ์ ศิริสวสัด์ิ

11464363 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวศัีกด์ิ  จินดานุรักษ์

11464411 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป

11464432 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร

12632976 อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ

12694867 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวฒัน์

11464456 ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

11486793 รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

11486896 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื อวงศ์

11505537 รองศาสตราจารย์วรรณา  บัวเกิด

12797244 รองศาสตราจารย์ ดร.วลัภา  สบายยิ่ง

11505567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร

11505605 อาจารย์ ดร.อภรัิกษ์  อนะมาน

11505650 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์

11505703 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พินสุวรรณ์

11505847 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง

11505898 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  พรหมมาพันธุ์

11505974 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร

สำขำวิชำศึกษำศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



11505989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก

11506026 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง

11506054 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธพิัฒน์  เมฆขจร

Class ID Class Name

11506095 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม

11506141 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ทวกีุลทรัพย์

11506166 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  โตโพธิ์ไทย

11506197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์

11506232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทววีฒัน์  วฒันกุลเจริญ

11543520 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์

11543896 อาจารย์ ดร.จิระสุข  สุขสวสัด์ิ

11642887 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ

11642957 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธวิรรณ  ตันติรจนาวงศ์

12235059 อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล  ก้องโลก

12368913 รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษด์ิพงษ์  ลิมปิษเฐียร

12700190 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแก้ว

12700200 อาจารย์ ดร.กุลชลี  จงเจริญ

17561845 อาจารย์ ดร.ศศิธร  บัวทอง

19530681 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ชาติไทย

20005702 อาจารย์ ดร.โสภนา  สุดสมบูรณ์

23015375 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา

28590684 อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ์  พุฒเขียว

31869122 อาจารย์ ร.อ.หญิง จุฬาลักษณ์   โสระพันธ์

Class ID Class Name

11436144 รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินันท์  เดชะคุปต์

11436312 รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จันทรศิริ

สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

สำขำวิชำศึกษำศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



Class ID Class Name

11437259 รองศาสตราจารย์ ดร.ส าอาง  สืบสมาน

11437389 รองศาสตราจารย์ ดร.อ าไพรัตน์  อักษรพรหม

11449916 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  หุตะแพทย์

11450013 รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์  ภทัรธติิ

16633553 รองศาสตราจารย์พูนศิริ  วจันะภมูิ

16633590 อาจารย์ ดร.วมิลิน  ริมปิกุล

16633611 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพร  เสี ยนสลาย

11450588 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์

11451349 รองศาสตราจารย์ศศิมน  ปรีดา

11451388 รองศาสตราจารย์อรวนิท์  เลาหรัชตนันท์

11451433 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์  อภวิฒันลังการ

11451443 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข  เวชวฐิาน

11451477 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  จารุรังษี

11436222 อาจารย์ ดร. ศรชัย  สินสุวรรณ

14045107 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา  โพธิ์น้อย

23325665 รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี  เต็มเจริญ

32855082 อาจารย์ ดร.สุพัชชา  ขับกล่อมส่ง

32855086 อาจารย์ ดร.สายน  าผึ ง  ทองใส

32855098 อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์  ลีสุขสวสัด์ิ

32855106 อาจารย์ ดร.ภาวณีิ  อินทร์มณี

Class ID Class Name

11392886 รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร

11392923 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง 

11392937 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์

11415575 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย

กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



11415614 รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี  สีตกะลิน

11415641 รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  เพ็ญศิรินภา

11415684 รองศาสตราจารย์พรทิพย์  กีระพงษ์ 

11435895 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

11415757 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักด์ สุนทรไชย

Class ID Class Name

11435940 รองศาสตราจารย์สราวธุ  สุธรรมาสา

11435969 รองศาสตราจารย์สุดาว เลิศวสุิทธไิพบูลย์

11436070 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  สุวณิชย์เจริญ

11415707 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวสัด์ิ  ศรีสวสัด์ิ

12554875 รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ

15023988 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะวธุ ธรรมกุล

20476487 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภริดี  ศรีโอภาส

22372689 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักด์ิ  สัตย์ธรรม

22372691 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธดิา  บรรจงศิริ

22372697 อาจารย์ ดร.ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์

26273703 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล  กาละดี

Class ID Class Name

11336056 รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีนวล   สถิตวทิยานันท์

11336089 รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล

11336108 รองศาสตราจารย์ ดร. วาริณี  เอี่ยมสวสัดิกุล

11336132 รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี

11336159 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี

11336181 รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง ดวงกมล   ปิ่นเฉลียว

11336213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข

11336229 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธพีร   มูลศาสตร์

กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ



Class ID Class Name

11336316 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย   น้อยหมืน่ไวย

11336324 อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร  โพธศัิพท์สุข

11336338 อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองค ารอด

13042021 อาจารย์ ดร.พัทยา  แก้วสาร

20477879 อาจารย์พรณิศา  แสนบุญส่ง

16353120 อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ  จันทขัมมา

20238047 อาจารย์ ดร.กาญจนา  ศรีสวสัด์ิ

Class ID Class Name

11299717 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร

11299745 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาค า

11299784 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

11299823 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

11299853 รองศาสตราจารย์ส่งเสริม  หอมกล่ิน

11368398 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  โพธิ์ดี

11368422 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

11368442 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธยีรหิรัญ

11379039 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวฒัน์ คงสม

11379088 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภริูพันธุ์ภญิโญ

11379139 รองศาสตราจารย์บ าเพ็ญ เขียวหวาน

19935105 รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ

11379774 อาจารย์ ดร.วรินธร  มณีรัตน์

11380140 อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์ค า

11380170 อาจารย์ ดร.พลสราญ  สราญรมย์

11380442 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ กันตังกุล

11392882 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักด์ิ  ตุ้มหิรัญ

สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ



Class ID Class Name

11643852 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

11745197 อาจารย์ ดร.ปริชาติ  ดิษฐกิจ

18260662 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวตั  เจียมจิณณวตัร

20466502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

20477843 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  นามวงษ์

20477870 อาจารย์สุธดิา  มณีอเนกคุณ

25500732 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  รอดสมบุญ

25510881 รองศาสตราจารย์วรชัย  สิงหฤกษ์

32158336 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา  นันทา

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ









 

 











 









 

 


