
Class ID Class Name

11340984 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

11340990 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พทุธาพทิักษ์ผล

11340995 อาจารย์ ดร.ฐิติมา  ศรีวัฒนกุล

11340999 รองศาสตราจารย์ ดร.น า้ทิพย์  วิภาวิน

11341006 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

11341011 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  เย็นบ้ารุง

11341014 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี

11341031 รองศาสตราจารย์ ดร.จติรา  วีรบุรีนนท์

11341034 รองศาสตราจารย์ช้านาญ  เชาวกีรติพงศ์

11341040 รองศาสตราจารย์มาลี  ล ้าสกุล

11341047 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น

11341069 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ  ยหะกร

11341071 รองศาสตราจารย์ส้ารวย  กมลายุตต์

13034809 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  หาญพล

25273723 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจติร์สินธุ

Class ID อาจารย์ทีป่รึกษาหลักวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาโท (แผน ก)

นักศึกษาโปรดแจ้งฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา โทร .02-5047569

Enrollment Password: grad1234
(ส าหรับทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ทุกคลาส)  update 20/12/64

หมายเหต:ุ 1) นักศึกษาโปรดตรวจสอบ Class ID ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้ถูกตอ้ง

ตามหลักสูตรดษุฎนิีพนธ์/วิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ

             2) กรณตีรวจสอบ Class ID ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ไมพ่บทางเว็บไซต์**

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

12684680 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  ตั งทางธรรม

11298837 ศาสตราจารย์ ดร.พอพนัธ์  อุยยานนท์

11298950 รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา และ รศ.ดร.สุชาดา  ตั งทางธรรม

11299101 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  พนัธวิศิษฏ์

11299305 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์

11299678 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์  ปราบปรปักษ์

11299744 รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์  จวิสวัสด์ิ

11299772 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์

11305588 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

11305620 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมัน่

11305688 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทิักษ์  ศรีสุขใส

11305716 อาจารย์ ดร.วสุ  สุวรรณวิหค

11543589 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  โตอาจ

12684689 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  ตั งทางธรรม

16796282 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร

16796294 อาจารย์ ดร.พชัรี  ผาสุข

16796289 อาจารย์ภูดินันท์  อดิทิพยางกูร

32440104 อาจารย์ ดร.อดิเรก  วัชรพฒันกุล

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

11343571 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน ์  

11343675 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพฒัน์  เอี่ยมนิรันดร์

11343691 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร

11343709 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี

11343927 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์      

11344097 รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ  อนันต์โท

11344138 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว

11344174 อาจารย์ ดร.ณัฐสุงพงศ์  สุขโสต

11344214 อาจารย์ ดร.อุณาโลม  จนัทร์รุ่งมณีกุล

11347690 รองศาสตราจารย์จนัทนา  ทองประยูร

11347705 รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ

11347741 รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน

11347767 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ

11347791 รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์

11347842 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา  วงรุจริะ

11347860 รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าจร  หลุยยะพงศ์

11347879 รองศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล

11367946 รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา   สุธีธร

11368133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

11368179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา  วรพนัธุพ์งศ์

11368222 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชญา  อยู่ในธรรม

11368256 รองศาสตราจารย์พรสิทธิ ์ พฒัธนานุรักษ์

11368277 รองศาสตราจารย์สุมน  อยู่สิน

11368324 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ชินนาลอง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

11341212 อาจารย์ ดร.จ้าเนียร  ราชแพทยาคม

11341217 รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ

11392941 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  วัจนะสาริกากุล

11415211 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์   รุ่งเรืองกลกิจ

11415406 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักด์ิ   บุณยรัตพนัธุ์

11415432 รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี   อิสิชัยกุล

11415486 รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี  ภาคอัต

11415546 รองศาสตราจารย์ ดร.จรีะ ประทีป

11464187 รองศาสตราจารย์ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล

11464250 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร จนัทร์สว่าง

11464287 รองศาสตราจารย์จรีาภรณ์  สุธัมมสภา

11464533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย  งามวิชัยกิจ

11464585 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  เข็มทอง

11464615 รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน์

11486544 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ศิลปอาชา

11486589 รองศาสตราจารย์กัลยาณี   กิตติจติต์

11486665 รองศาสตราจารย์วรรณี  ชลนภาสถิตย์

11486827 อาจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ

11496024 รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  โรจนแสง

11496039 รองศาสตราจารย์ธนชัย  ยมจนิดา

11496227 รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต

11496240 รองศาสตราจารย์อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ

11496259 รองศาสตราจารย์สุชาดา  สถาวรวงศ์

11496275 รองศาสตราจารย์ดลพร  บุญพารอด

วิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

11496295 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์  มีสมนัย

11496307 รองศาสตราจารย์เสาวภา  มีถาวรกุล

11496312 รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ  จรุงวิภู

11496332 รองศาสตราจารย์สุวีณา  ต่ังโพธิสุวรรณ

11496350 รองศาสตราจารย์ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล

11496379 รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ธรรมเจริญ

11496452 รองศาสตราจารย์ชนินทร์  ชุณหพนัธรักษ์

11496458 รองศาสตราจารย์นิพนัธ์  เห็นโชคชัยชนะ

11496459 อาจารย์ ดร.พนมพทัธ์  สมิตานนท์

11496467 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล

11496472 อาจารย์ ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล

11542248 อาจารย์ ดร.ลักษณา  ศิริวรรณ

11644882 รองศาสตราจารย์ศรีธนา  บุญญเศรษฐ์

12244816 อาจารย์สุรเดช  หวังทอง

12429130 รองศาสตราจารย์ประภาวดี มนตรีวัต

16056306 รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย  ลอยฤทธิว์ุฒิไกร

16958162 อาจารย์ ดร.เจริญศักด์ิ  แสงฉัตรสุวรรณ

16958164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย

16997152 อาจารย์อัจฉรีย์  ลิมปมนต์

19021351 อาจารย์ ดร.ภูริพฒัน์  ชาญกิจ

19383694 อาจารย์ ดร.วิศนันท์  อุปรมัย

22722514 อาจารย์ ดร.กัลย์  ปิ่นเกษร

25050637 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์

25787898 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม

วิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

25787912 อาจารย์ ดร.สุปัญญดา  สุนทรนนธ์

25787924 อาจารย์ ดร.กาญจนา  บุญยัง

28938789 อาจารย์ ดร.ณัฐปภัสษ์  จุ้ยเจริญ

Class ID Class Name

11318776 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจติพรรณ  กฤตพลวิมาน

11318791 รองศาสตราจารย์ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ

11318826 อาจารย์ ดร.จรีานุช บุดดีจนี

11318837 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสด์ิ

11318845 รองศาสตราจารย์ผกามาศ  ผจญแกล้ว

11318860 อาจารย์ ดร.แววบุญ   แย้มแสงสังข์

11318872 รองศาสตราจารย์ศุภณี   เรียบเลิศหิรัญ

11319051 รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง

11318809 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  เจริญภัณฑารักษ์

11319058 รองศาสตราจารย์สุภาวดี   ธีรธรรมากร

11319064 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์   ร่มสายหยุด

11319075 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร  พมิพายน

15010110 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ  เจยีรบุตร

14973053 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

20476916 อาจารย์ ดร.ณัฐเศรษฐ  หมวดทองอ่อน

20478325 อาจารย์ ดร.ธนกฤต  โชติภาวริศ

28643931 อาจารย์ ดร.ศรันย์  นาคถนอม

28643967 อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์  เพยีซ้าย

วิทยานิพนธ์

วิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Class ID Class Name

11436245 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ์

11517338 รองศาสตราจารย์จติรา  เพยีรล ้าเลิศ

11517348 รองศาสตราจารย์ชนินาฏ  ลีดส์

11517366 ศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช

15223046 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล

18868819 อาจารย์ ดร.สุพตัรา  แผนวิชิต

15223117 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์

15223075 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  ประจนปัจนึก

15223144 อาจารย์ ดร.จติตศุภางค์  ตันติภิรมย์

15223005 อาจารย์ ดร.จติตศุภางค์  ตันติภิรมย์

11517373 รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพอ่ค้า

11517400 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม

11517414 รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์  ถนัดศิลปกุล

รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์

ศาสตราจารย์ส้าเรียง เมฆเกรียงไกร

อาจารย์ศรีสมัย ผ่องสว่าง

11543967 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพร  สุทันกิตระ

11544003 อาจารย์ตะวัน  เดชภิรัตนมงคล

12566573 รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

รองศาสตราจารย์สิริพนัธ์  พลรบ

ศาสตราจารย์(พเิศษ) ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์

13973117 อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถ ้า

31209971 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช  ทัพภวิมล

11517438

12599319

สาขาวิชานิตศิาสตร์
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

16633944 รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน

16633950 รองศาสตราจารย์วิมาน  กฤตพลวิมาน

16634517 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก

12600343 รองศาสตราจารย์สุจนิตนา  ชุมวิสูตร

13660197 รองศาสตราจารย์ดร.สราวุธ  ปิติยาศักด์ิ

22886077 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา  วิมลคุณารักษ์

25482649 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน  ต่อปัญญาชาญ

25482656 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญดา  เกิดลาภผล

25482672 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวินี  ไพรทอง

25482683 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วนาพทิักษ์

25482685 อาจารย์ ดร.ศาสดา  วิริยานุพงศ์

25482707 รองศาสตราจารย์อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์

Class ID Class Name

11297339 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

11297365 รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

11297668 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศิาล มุกดารัศมี

11297708 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์  โรจนพล

11297727 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ สันประเสริฐ

11297740 รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม

11297752 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

11298051 รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์

11298228 รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองค้า

วิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชานิตศิาสตร์
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

11298388 รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย

11298447 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัก  เฉลิมพนัธุศักด์ิ

11298550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย

11543430 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักด์ิ  สายจ้าปา

20476903 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  ม่านศรีสุข

31669570 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักด์ิ  สิทธิ

Class ID Class Name

28659589 อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์

11341021 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื อวงศ์

11341025 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง

11341158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  มัคคสมัน

11341170 อาจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
11341176 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  เจยีรกูล
11341181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จนีะวัฒน์
11341187 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์
11341193 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พว่งสมจติร์
11341202 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแก้ว
11347813 อาจารย์ ดร.องอาจ  ซึมรัมย์

11378942 อาจาย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร

11380151 รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษด์ิพงษ์  ลิมปิษเฐียร

11392675 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ

11392695 อาจารย์ ดร.กุลชลี  จงเจริญ

27661243 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  บัวทอง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
วิทยานิพนธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

11392726 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจนิต์  วิศวธีรานนท์

12914377 รองศาสตราจารย์ ดร.พชัรี ผลโยธิน

11392758 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล

11463511 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์  มีแจง้

11463623 อาจารย์ ดร.เพชรผ่อง  มยูขโชติ

11463661 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพนัธ์

11463695 อาจารย์ ดร.กันตวรรณ  มีสมสาร

11463820 อาจารย์ ดร.ดรุณี  จ้าปาทอง

11463845 รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพนัธุ ์ศุภวรรณ

11463890 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล

11463921 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

11463961 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  เทือกทอง

11464109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  มัคคสมัน

11464155 รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์  ศิริสวัสด์ิ

11464342 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  จนิดานุรักษ์

11464393 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จฬุารัตน์  ธรรมประทีป

11464422 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร

11464452 ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

11475337 รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย

11505528 รองศาสตราจารย์วรรณา  บัวเกิด

11505551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร

11505591 อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  อนะมาน

12633037 อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ

11505624 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจติต์  เชาวกีรติพงศ์

วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์



Class ID Class Name

11505692 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พนิสุวรรณ์

11505884 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง

11505914 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  พรหมมาพนัธุ์

11505958 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร

11506012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก

11506039 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง

11506078 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์  เมฆขจร

11506112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม

11506156 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์

11506184 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  โตโพธิไ์ทย

11506206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์

11506221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ

11543876 อาจารย์ ดร.จริะสุข  สุขสวัสด์ิ

12235085 อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล  ก้องโลก

17561866 อาจารย์ ดร.ศศิธร  บัวทอง

19530698 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ชาติไทย

20005745 อาจารย์ ดร.โสภนา  สุดสมบูรณ์

23015359 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา

28590659 อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ ์ พฒุเขียว

31869102 อาจารย์ ร.อ.หญิง ดร.จฬุาลักษณ์  โสระพนัธ์

Class ID Class Name

11436131 รองศาสตราจารย์ ดร. จติตินันท์  เดชะคุปต์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์



11436302 รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จนัทรศิริ

11437254 รองศาสตราจารย์ ดร.ส้าอาง  สืบสมาน

11437385 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้าไพรัตน์  อักษรพรหม

11449865 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  หุตะแพทย์

11449967 รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์  ภัทรธิติ

11450559 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์

11451323 รองศาสตราจารย์ศศิมน  ปรีดา

11451390 รองศาสตราจารย์อรวินท์  เลาหรัชตนันท์

11451408 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์  อภิวัฒนลังการ

11451450 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนูสุข  เวชวิฐาน

11451482 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  จารุรังษี

11436206 อาจารย์ ดร. ศรชัย  สินสุวรรณ

16633575 รองศาสตราจารย์พนูศิริ  วัจนะภูมิ

16633597 อาจารย์ ดร.วิมลิน  ริมปิกุล

16633763 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพร  เสี ยนสลาย

23325662 รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี  เต็มเจริญ

32855032 อาจารย์ ดร.สุพชัชา  ขับกล่อมส่ง

32855043 อาจารย์ ดร.สายน า้ผึ ง  ทองใส

32855055 อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์  ลีสุชสวัสด์ิ

32855062 อาจารย์ ดร.ภาวินี  อินทร์มณี

Class ID Class Name

11392881 รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร

11392907 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จนัทร์คง 

11392932 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์

11415559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย

วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ



11415589 รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี  สีตกะลิน

20476931 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  ศรีโอภาส

11415627 รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  เพญ็ศิรินภา

15030135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล

11415669 รองศาสตราจารย์พรทิพย์  กีระพงษ์ 

11435852 รองศาสตราจารย์ ดร. จกัรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

11415754 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักด์ สุนทรไชย

11435931 รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา

11435963 รองศาสตราจารย์สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์

11436027 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  สุวณิชย์เจริญ

11415698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสด์ิ  ศรีสวัสด์ิ

12554846 รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  ติอัชสุวรรณ

22372639 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักด์ิ  สัตย์ธรรม

22372654 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  บรรจงศิริ

22372675 อาจารย์ ดร.ปกกมล  เหล่ารักษาวงษ์

25273687 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล  กาละดี

Class ID Class Name

11336037 รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีนวล   สถิตวิทยานันท์

11336081 รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พทุธาพทิักษ์ผล

11336099 รองศาสตราจารย์ ดร. วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล

11336121 รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี

11336146 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี

11336173 รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง ดวงกมล   ปิ่นเฉลียว

11336204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข

11336226 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร   มูลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

11336300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย   น้อยหมืน่ไวย

11336322 อาจารย์ ดร.ชื่นจติร  โพธิศัพท์สุข

11336336 อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองค้ารอด

20477905 อาจารย์พรณิศา  แสนบุญส่ง

16353137 อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.นภาเพญ็  จนัทขัมมา

Class ID Class Name

13042032 อาจารย์ ดร.พทัยา  แก้วสาร

21261866 อาจารย์ ดร.กาญจนา  ศรีสวัสด์ิ

Class ID Class Name

11299641 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

11211990 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์

11298456 รองศาสตราจารย์ ดร.จนิดา ขลิบทอง

11299418 รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ

11298985 รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์

11298660 รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง  แสนเสริม

11299728 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จติตลดากร

11299764 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พทุซาค้า

11299809 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

11299840 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
วิทยานิพนธ์



Class ID Class Name

11299864 รองศาสตราจารย์ส่งเสริม  หอมกล่ิน

11368413 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พเิชษฐ

11368433 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พนัธุ ์ เธียรหิรัญ

11378939 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

11379065 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพนัธุภ์ิญโญ

11379111 รองศาสตราจารย์บ้าเพญ็ เขียวหวาน

11529650 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กันตนามัลลกุล

11392909 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  โพธิดี์

11379165 รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ

11379213 อาจารย์ ดร.วรินธร  มณีรัตน์

11380125 อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์ค้า

12463644 อาจารย์ ดร.ปริชาติ  ดิษฐกิจ

20477861 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  นามวงษ์

11380160 อาจารย์ ดร.พลสราญ  สราญรมย์

11380378 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ กันตังกุล

11392868 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักด์ิ  ตุ้มหิรัญ

15704870 อาจารย์ ดร.ธ้ารงเจต  พฒัมุข

15704862 รองศาสตราจารย์ลัดดา  พศิาลบุตร

18260683 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต  เจยีมจณิณวัตร

20466509 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

20477886 อาจารย์สุธิดา  มณีอเนกคุณ

25500724 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติรา  รอดสมบุญ
25510881 รองศาสตราจารย์วรชัย  สิงหฤกษ์

32158323 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา  นันทา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
วิทยานิพนธ์







 









 

 



 







 



 

 


