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นางสาวภคมน สมศรี
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นางสาวกนกพรรณ พันธ์สระน้อย
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นางสาวนฐชพรรษ์ พลเขตร์
นางปฏิมาพร จารย์โพธิ์
นางสาวพรทิวา ถาวงค์กลาง
นางสาวมนศภรณ์ สมหมาย
นางสาววริณฎ์ฐิษา มูลกองศรี
นายศรัณรัชต์ ชาญประโคน
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นางสาวกรรณิการ์ กาญจนสุวรรณ
นายจิรายุทธ นิเลปิยัง
นายชนาสิน วรนุช
นางสาวดลนภา สุขประดิษฐ์
นางสาวนงลักษณ์ โชติมุข
นางสาวนฤมล บุษมงคล
นางสาวปรียะพร ระมัยวงค์
นางสาวพีรยา ลาภบุญเรือง
นางสาววชิราภรณ์ มุสิกา
นายวันเฉลิม รัตนวงษ์
นายศราวุธ นนทะศิลา
นางสาวโสภิดา สุวรรณบุผา
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Mr.ANOUSAK LORVANSAY
Mr.LENG XIONGLAVANG
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Mr.KAIKEO XAYACHAK
Mr.VEOMANI SAIVISA
นางสาวนริศรา ลุนทา
นางสาวศศิวรรณ ขันทะชา
นางอารุณลักษณ์ คงยัง
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นางสาวปิยะพร เดชบาล
นางสาวสาวิตรี วิเศษดี
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นางสาวชนิสรา หมื่นกันยา
นายวิมล ปักกุนนัน
นางสาวสุภาวดี รัตรองใต้

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์
นางสาวภัทรียา ชูเพียร
นางสาวศศินา บุตรนคร
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นางสาวขนมเทียน สายบัว
นายรณกร เศรษฐบุญ
นายสรายุ มันตาพันธ์

รายนามมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1         Mr.AARON CHRISTIAN RIVERA
๓
นายทศพล อินประโคน
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นายศตวรรษ มานพพันธ์
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1
3
5
7
9
11
13
15

๒
๔
๖

นายธนพล รี้พลมหา
นายพิธิวัต เอื้อสุวรรณ
นางสาวศศิประภา กรร�ำ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์

Miss KATHERINE MAE MELODIA UY
นางกาญจนา สีหาราช
นางสาวเทพวาภรณ์ ธรรมแงะ
นางสาวพรพิลาส ผ่องใส
นางสาวเพ็ญศิริ สมศรี
นางสาวภัทรนันท์ สวัสดิ์
นางสาววีณา รินสาธร
นางสาวอทิตยา บุ่นวรรณา
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นางสาวกัณฐิกา กางบุญเรือง
นางสาวชลินธร วิศวะกุล
นางสาวเบญจมาศ สายบัว
นางสาวพรหมธิดา พรหมจารย์
นางสาวภณิดา สิงห์อินทร์
นางสาววิภาศินี สังข์ขาว
นางสาวสุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ
นางสาวอินทิวร ริยะจันทร์

