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นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์

นางสาวจิรารัตน์ สว่าง
นายชนภพ พฤกษชาติ
นางสาวธนพร จุลศรี
นายวาสิน มีธรรม
นายสารวัตร สุระ
นายอภิชิต ศรีสร้างคอม
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นายเฉลิมฤทธิ์ สามาดี
นายทวิวัชร์ จันทร์อ่อน
นางสาวประถมาภรณ์ นรสิงห์
นายศุภกร แซวกระโทก
นายหยัด ขจรเกียรติผดุง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

Mr.HACKXANON PHOMNIN
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Ms.SAYFAH PATHAMMAVONG

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายกิตติพงศ์ สมชอบ
นางสาวธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์
นายวรันธร ธรรมาธิกร
นางสาวสุชญา โกมลวานิช
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นายชาตรี อดทน
นายบัญชา วงศ์ค�ำภา
นางสาววริศรา โยธา
นางสาวอรพิน โคตวิทย์

รายนามมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
1
๓
๕

1
3
5

การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต

Ms.LE THI HONG THUY
Mr.PISAL KEO
Mr.YE HTUT OO
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Ms.NOVIYANTI SOLEMAN
Ms.SAOPHORN PHOENG

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีวเวชศาสตร์

นางสาวคนึงนิจ ศรีศักดิ์
นายไตรรัตน์ นิจโรจน์เสถียร
นายสุภกิจ แก้วสารภูมิ
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นางสาวจิตภินันท์ สุนทรนิพัทธ์
นายสิทธินนท์ ศิริพานทอง
นางสาวอรอุมา แสงวิเชียร
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำ�ลังกายและการกีฬา
Ms.KHIN NAN OHNMAR  WIN
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นายวัฒนะ นุตทัศน์
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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นางสาวกนกพลอย ธาตุเพชร
นางสาวกนกวรรณ หัศกรรจ์
นายกฤชสุวรรณ มนตรีชูชีว
นางสาวกัญญาวีร์ อินทร์สันต์
นางสาวกานดารัตน์ รอดรัตน์
นายกิตตินันท์ จันทรา
นางสาวกุลรวดี จันทร์ส�ำราญ
นายเกรียงศักดิ์ เจิมนาค
นายเกียรติศักดิ์ แซ่ตั้ง
นางสาวคริษฐา เกยด่านกลาง
นางสาวจารุวรรณ ค�ำด้วง
ร้อยต�ำรวจเอกหญิงจุฑารัตน์ โคตรจันทึก
นางสาวเจนจิรา สุวรรณศร
นายเจษฎา สาระภักดี
นางสาวชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นางสาวชนิศา หอมหวล
นางสาวชฤภัทร ชัยล้อรัตน์
นายชัยวัฒน์ โพธิ์ร้อย
นายเชาว์วัฒน์ พานิชยานุบาล
นางสาวฐิติรัตน์ บ�ำรุงกุล
นายณัฏฐ์ดนัย สุพัฒน์ธนานนท์
นายณัฐพงษ์ กลิ่นมาลี
นายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์
นายทองพูน แสนราษฎร์
นายแทน นววงษ์อนันต์
นายธนภัทร เอี่ยมทราย
นางสาวธนัชชา หอมวิเชียร
นางสาวธมลวรรณ สุดชาดี
นางสาวธันยา ใสสด
นายธิติวุฒิ กระภูชัย
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นางสาวกนกวรรณ ขจรพรมราช
นางสาวกรรยา สกลสุขสวัสดิ์
นายกฤษาณภัค สีคุณโกสุม
นางสาวกัณณ์พัชร ไกรศรีวรรธนะ
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุรธรรม
นางสาวกุลชญา ลีนาราช
นายเกริกเกียรติ สุขุมคัมภีร์
นางสาวเกศรินทร์ ค�ำมะยอม
นายไกรวิทย์ โพธิ์ดม
นางสาวจอมพรรณ มารอด
นางสาวจุฑาทิพย์ นนท์พิสุทธิ์เมธา
นายเจตริน ขันธ์วรวงศ์
นายเจษฎากร ประจิตร์
นางสาวชนนิกานต์ อารามพงษ์
นางสาวชนิดา ชาอินทร์
นายชยกร มงคลธนากูล
นางสาวชลธิชา สินธุสุวรรณ์
นางสาวชุตาภา สัจจพงษ์
นางสาวฐิติรัตน์ คลังแสง
นางสาวณฐพร สารโกศล
นางสาวณัฐธิดา จ�ำปาเกตุ
นางสาวณัฐพร อรรคจุ่น
นางสาวณัฐวรา ผ่านส�ำแดง
นายเทวภัทร ประดาพล
นางสาวธนภร รัตนวงค์กต
นายธนวัฒน์ ดิษฐเกษร
นายธนากร ทองบ่อ
นายธัญธนัสถ์ สุขสวัสดิ์
นางสาวธิดารัชต์ เตรียมเวชวุฒิไกร
นายธีรพงศ์ จิรวัชรเดช

