66
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
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49
51
53
55
57
59
61
63
65
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นางสาวฎาฐิณี นิวาสประกฤติ
นายณัฐกุล นินนานนท์
นายธรณินทร์ พิชิตมาร
นางสาวธิติยา แจ่มวรรณ์
นายนราธิป สถาพรสุข
นางสาวนันทวรรณ โอดสู
นายปรีชาพล ก�ำแพงทิพย์
นางสาวปิยะลักษณ์ อินหล่ม
นางสาวพราวแพรว ค�ำโส
นายพัทธดนย์ มหาโยธี
นางสาวพุทรา สารีบุตร
นางสาวภัทราพร กงแก้ว
นายมณฑณัช บุญปลูก
นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์
นางสาววรกมล สีหานาวี
นายวสันต์ ชัยโสม
นางสาววาสนา แสงสุข
นายสอนจด วงศ์กาฬสินธุ์
นางสาวสุนทรี ทมกระโทก
นางสาวอภิชญา สีลาน
นายอลงกรณ์ ด�ำรงไทย
นางสาวอิชยา อโนราช

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

นางสาวฑัณทิกา อิฐไธสง
นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม
นางสาวธัญชญา กระจายกลาง
นางนภัสรพี โยธี
นางสาวนัฐรุจา เพิ่มพูล
นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทด
นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอก
นายพงษ์พิสุทธิ์ คูหานา
นางสาวพวงใจ เกษฎางสี
นางสาวพีรดา ค�ำพันธ์
นางสาวพุธิตา เชื้อสาวะถี
นางสาวภัสสราภรณ์ แสนหาญ
นางสาวมนัสวี ตาชูชาติ
นางรัตนาภรณ์ จ�ำรัสภูมิ
นางสาววรวรรณ ราชพิลา
นายวัฒน์ชัย กาญจนศิริรัตน์
นางวิจิตร หลานวงค์
นางสาวสิรินรัตน์ ธีระเมธากุล
นายเสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง
นายอภิเดช ธิตะปัน
นายอานันท์ กรมน้อย

รายนามมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
๑
๓
๕
๗
๙
1๑
1๓

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

Mr.DANG QUOC BAO
Mrs.DUONG THI HONG LIEN
Mrs.NGO THI BICH NUONG
Miss NGUYEN THI HAI
Mrs.PHAM THI THUY
Mrs.TRAN THI VU MAI
Miss VO THI DIEM BINH

๒
๔
๖
๘
1๐
1๒

Mrs.DUONG THI DIEU HUONG
Miss LE THI HUONG VAN
Miss NGUYEN THI DUC
Ms.NGUYEN THI KHANH TRANG
Miss TRAN THI MY
Mrs.TRUONG HO HA YEN
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1
3
5
7
9
11
13
15

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทางการพยาบาล

นางสาวกรรณิกา ศรีษะเกษ
นางนภวรรณ ปาณาราช
นางสาวน�้ำตาล แสนจันทร์
นางบุปผา พาโคกทม
นางพรภิมล สุขเพีย
นางวิลาวัณย์ จันโทริ
นางสาวสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์
นางสาวอมรรัตน์ ส�ำอางเนตร

2
4
6
8
10
12
14

นางสาวจันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์
นางนวินดา หลักค�ำพันธ์
นางสาวนุชกานดา เพชรมะดัน
นางประกายรุ่ง ต้นทัพไทย
นางสาวรัตนา อมุทรศรี
นางสุกัญญา ชัยภูมิ
นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การผดุงครรภ์
1       Mrs.SOMPHANE SYSAVATH

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
1       นางสุมาลี ทองครไทย

1
3
5
1
3
5
7
1
3
5
7
9
11
13
15
17

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลเด็ก

นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์
นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร
นายอนุชา พรมกันยา

2
4

นางยุภาวดี ทาสะโก
นางเสาวลักษณ์ ชาญกัน

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ

นายกฤต บุญอาษา
นายเฉลิมชาติ แก้วอุดม
นายรชฏ โคตรสินธุ์
นางสาวอมรรัตน์ แก้วลือ

2
4
6

นางสาวขนิษฐา ดวงผุยทอง
นางสาวประภาศรี ทุมสิงห์
นางสาวสุภาภรณ์ รูปหล่อ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผู้ ใหญ่

นางสาวกาญจนา ขุ่มด้วง
นางสาวขวัญทิวา ศรีสวัสดิ์
นางสาวจินตนา ประสานศักดิ์
นายชลอศักดิ์ สุชัยยะ
นางทรรศนีย์ นครชัย
นางพรทิพย์ พิมพ์พันธ์
นางสาวพิสมัย อันพันล�ำ
นางสาวรัชนี สะตะ
นางสาวสุภาพร ศรีพนม

2
4
6
8
10
12
14
16
18

นางสาวกาญจนา วงศ์อินตา
นางสาวจันจิรา วิทยาบ�ำรุง
นางจิราพร กลั่นเขตรกรรม
นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ
นางสาวธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง
นางพิชามญชุ์ คงเกษม
นายภาสกร เงางาม
นายวัฒนพงษ์ อุทรส
นายเสน่ห์ พุฒธิ
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1
3
5
1
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พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

นางสาวกรรณิการ์ รัฐวร
นางสาวจิรัชยา หลาวมา
นายสัญชัย น้อยมิ่ง

2
4

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สมพงษ์
นางมะลิเผย ผิวทอง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

นางสาวขนิษฐา พรมกระโทก
นางสาวหทัยรัตน์ กันหาชิน

2
4

นางลมัย ชุมแวงวาปี
นายเอนกพงศ์ ฮ้อยค�ำ 

รายนามมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จุลชีววิทยา
1         นางสาวศิรประภา ศิวินา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การรับรูจ้ ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์

1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
5

นายพงศกร อุดมบัว
นางสาวสุรีนาถ บุตรสระน้อย

2

นายวรวัฒน์ นิ่มเวไนย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์

นางสาวมยุรฉัตร จันทวี

2

นายสุภรัตน์ พันธุกาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์

นางสาวปูชิตา ธรรมวงศ์
นายสุริยกมล ทองจบ

2

นางสาวมุตตา ปรังประโคน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เคมี

นางสาวกษมา เคนโยธา
นางสาวเมลาสิณี เล้าสุวรรณ

2
4

นายจิตติ สืบพันธ์โพธิ
นางสาววิสสุตา บุญทา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เคมีสำ�หรับครู

นางสาวนภัสวรรณ ค�้ำชู
นางสาววิไลวรรณ ขันแก้ว

2
4

นางสาวรุจิรา จันทร์ศรีหา
นายอภิชาติ มีพรหม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีวเคมี

นางสาวชาลิสา ไชยระนิจ
นายวิเชียร แสงวงษ์ชัย

2
4

นางสาวธนาวรรณ ศรีเลิศ
นางสาวศิรินทิพย์ โสเสียงดี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา

นางสาวขวัญศิริ รัตนวิไล
นางสาวมนัญชยา พิศพาร
นายอนุชาติ ศรีสมภาร

2
4

นางสาวแตงไทย ภิญโญ
นางสาววรัญญา แพไธสงค์

