
9   คน

ภาคปกติ 7   คน

ภาคปกติ 1   คน

ภาคพิเศษ 1   คน

58   คน

ภาคปกติ 3   คน

ภาคปกติ 2   คน

ภาคปกติ 24   คน

ภาคพิเศษ 2   คน

ภาคปกติ 6   คน

ภาคปกติ 2   คน

ภาคพิเศษ 17   คน

ภาคพิเศษ 2   คน

รวม 67   คน

7  คน

4  คน

3  คน

60  คน

59  คน

1  คน

รวม 67  คน

แผน ก แบบ ก 2

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

ในจํานวนนี�เป็นนักศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรปกติ

แบบ 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

แบบ 2

ระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 1

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 11/2561 เมื�อวันที�   7  มิถุนายน  2561

ระดับปริญญาเอก

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

แผน ข

แบบ 3

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท



1

1   คน

1   คน

1   คน

2   คน

2   คน

1   คน

1   คน

แผน ข 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ข 1   คน

แผน ข 1   คน

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

ศึกษาศาสตร์

- การศึกษา ภาคพิเศษ

- หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี

การเรียนรู้

ภาคพิเศษ

- จิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ

- สารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ

เศรษฐศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์ (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

ระดับปริญญาโท

มนุษยศาสตร์

แพทยศาสตร์

- สรีรวิทยา ภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

- ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคพิเศษ

- ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ

วิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

- เคมี ภาคปกติ

- ธรณีวิทยา ภาคปกติ

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 11/2561 เมื�อวันที�   7  มิถุนายน  2561

คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

ระดับปริญญาเอก



2

คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

แผน ข 2   คน

1   คน

1   คน

1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แบบ 2 1   คน

แบบ 2 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ข 2   คน

แผน ข 3   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 3   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ข 1   คน

แผน ก แบบ ก 1 3   คน

แผน ก แบบ ก 2 3   คน

แผน ก แบบ ก 2  (อเมริกา)

แบบ 2                 (Rwanda)

- ทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ

- ธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ

ทันตแพทยศาสตร์

- ทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ

- พิษวิทยา ภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

- สัตวศาสตร์ ภาคปกติ

แพทยศาสตร์

- ชีวเคมี ภาคปกติ

- สรีรวิทยา ภาคปกติ

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

- วิศวกรรมโลจิสติกส์และการ

จัดการโซ่อุปทาน

ภาคปกติ

- วิศวกรรมเหมืองแร่ (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

- วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

- วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม ภาคปกติ

- วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ

วิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ

- วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม ภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

- การสอนชีววิทยา ภาคพิเศษ

- ฟิสิกส์ ภาคปกติ

- สังคมศาสตร์ (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคปกติ

สังคมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์การเมือง ภาคพิเศษ

- สังคมศาสตร์ ภาคปกติ

- สังคมศาสตร์ (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2  (ลาว)





1

ชื�อ GPA สาขา

1 48

2 48

รายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 11/2561 เมื�อวันที�   7  มิถุนายน  2561

ลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธรณีวิทยา)

น.ส.   มิ�งขวัญ    เครือจันต๊ะ 540551053 7  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การสร้างแผนที�ลักษณะประจําเชิงวิทยาหินจากข้อมูลการหยั�งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะและ

ข้อมูลคลื�นไหวสะเทือนโดยใช้แบบจําลองความเร็วชนิดไอโซทรอปิกตามขวางแนวดิ�ง

            Construction of Lithologic Attributes Map from Geophysical Log and Seismic Data Using 

Vertical Transverse Isotropic Velocity Model

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  พิษณุ    วงศ์พรชัย

2 .   ผศ.ดร.  ศิริพร    ชัยศรี

3 .   ผศ.ดร.  สุวิมล    อุดพ้วย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)

น.ส.   พุทธพร    คล้ายประเสริฐ 550551003 6  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันแอมแปโรเมตรีและโพเทนชิออเมตรีเพื�อการวิเคราะห์ฤทธิ�ต้าน

อนุมูลอิสระ

            Development of Flow Injection Amperometric and Potentiometric Systems for Analysis of 

Antioxidant Activity

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  จรูญ    จักร์มุณี

3 .   รศ.ดร.  นภาพร    ยังวิเศษ

2 .   อ.ดร.  กฤษณะ    จิตมณี

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท



2

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

3 51

4 48

5 48

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

นาย   ชวลิต    ภู่มณี 540551031 7  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาฟิล์มบางนําไฟฟ้าโปร่งใสแบบหลายชั�นของ AZO/โลหะ/AZO บนซับสเตรตกระจก

เพื�อประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

            Development of Transparent Conductive Multilayer Thin Films of AZO/Metal/AZO on Glass 

Substrate for Dye-sensitized Solar Cell Applications

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ดวงมณี    ว่องรัตนะไพศาล

2 .   ผศ.ดร.  สุภาพ    ชูพันธ์

3 .   อ.ดร.  อัจฉราวรรณ    กาศเจริญ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

น.ส.   ศิริกันยา    เลาสุวรรณ์ 550651012 6  ปี   0   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์พฤติกรรมภายใต้แรงแผ่นดินไหวของเขื�อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

            Seismic Behavior Analysis of Mae Ngat Somboon Chon Dam

กรรมการที�ปรึกษา

2 .   รศ.ดร.  ชยานนท์    หรรษภิญโญ

1 .   ผศ.ดร.  ธวัชชัย    ตันชัยสวัสดิ�

นาย   ปิยะพงษ์    วงค์เมธา 560651027 4  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระแทกความเร็วตํ�าและผลของการชนกัน

จากแผ่นดินไหวของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก

            Behavior of Reinforced Concrete Beams Under Low-velocity Impact Load and Seismic 

Pounding Effect in Reinforced Concrete Frames

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชยานนท์    หรรษภิญโญ

2 .   ผศ.ดร.  ปิติวัฒน์    วัฒนชัย

3 .   ผศ.ดร.  ชินพัฒน์    บัวชาติ

3 .   ผศ.ดร.  เศรษฐพงศ์   เศรษฐบุปผา



3

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

6 48

7 48

แพทยศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)

น.ส.   กีรติ    วันชัย 570751037 3  ปี   5   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของโปรไบโอติก Lactobacillus paracasei HII01 และพรีไบโอติก Xylo-oligosaccharide 

(XOS) ต่อการทํางานของไตในหนูขาวที�ถูกเหนี�ยวนําให้มีภาวะอ้วนและดื�อต่ออินซูลินโดยอาหาร

ไขมันสูง

            The Effect of Probiotic Lactobacillus paracasei HII01 and Prebiotic Xylo-oligosaccharide 

(XOS) on Kidney Functions in High-Fat Diet-Induced Obese Insulin-Resistant Rats

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อนุสรณ์    ลังกาพินธ์

4 .   ผศ.ดร.  อัญชลี    พงศ์ชัยเดชา

3 .   ศ.ดร.ทพญ.  สิริพร    ฉัตรทิพากร

2 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ ดร.นพ.  นิพนธ์    ฉัตรทิพากร

น.ส.   อนงค์ภรณ์    ขอบรูป 580751011 2  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของบิสฟีนอลเอต่อไตและการป้องกันโดยเมลาโทนินในหนูวิสตาร์

            Effects of Bisphenol A on the Kidney and the Protection by Melatonin in Wistar Rats

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  อรวรรณ    วงศ์มีเกียรติ

3 .   ผศ.นพ.  ขจรศักดิ�    นพคุณ

2 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ ดร.นพ.  นิพนธ์    ฉัตรทิพากร



4

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 54

2 84

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)

นาย   อํานาจ    โพธิ�กรุณา 520852007 9  ปี   0   เดือน 3.19 3.25

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ตัวแบบที�เหมาะสมในการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้สื�อสังคมออนไลน์ของบริษัทโพธิ�กรุณา 

จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่

            Appropriate Model in Agricultural Extension by Social Media of Phokaruna Co.,Ltd.in 

Chiang Mai Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  รุจ    ศิริสัญลักษณ์

3 .   รศ.  ดุษฎี    ณ ลําปาง

2 .   รศ.  รําไพพรรณ    อภิชาติพงศ์ชัย

เศรษฐศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)์

Ms.  Tanaporn   Tungtrakul 571655905 3  ปี   5   เดือน 3.97 3.97

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การประยุกต์แบบจําลองทางเศรษฐมิติมหภาคกับบางส่วนของเศรษฐกิจของประเทศไทย

            Applications of Macroeconometric Models to Some Selected Sectors of the Economy of 

Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ดร.  ทรงศักดิ�    ศรีบุญจิตต์

3 .   Asst. Prof. Dr. Jianxu    Liu

2 .   ผศ.ดร.  จิราคม    สิริศรีสกุลชัย

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท



5

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 36

2 36

3 36

น.ส.   จิรวรรณ    ชาติพิทักษ์

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1

ทันตแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร)์

580931033 2  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การเปรียบเทียบความต้านทานเสียดทานที�เกิดจากแบรกเกตชนิดมัดในตัวและแบรกเกต

มาตรฐานที�มัดด้วยตัวมัดหลายแบบ

            Comparison of Frictional Resistance Produced by Self-ligating Brackets and Conventional 

Brackets Ligated with Various Types of Ligature

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ทพ.  ธีระวัฒน์    โชติกเสถียร

น.ส.   ชนชล    ไตรรัตนประดิษฐ์ 580931034 2  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ความหนาของกระดูกบริเวณสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ ในผู้ป่วยไทยที�มีภาวะปากแหว่ง

เพดานโหว่ด้านเดียวซึ�งยังมีการเจริญเติบโตที�มีโครงขากรรไกรแบบที� 3 จากการศึกษาโดยโคนบีม

คอมพิวเตดโทโมกราฟฟี

            Bone Thickness at Infrazygomatic Crest Sites in Thai Growing Unilateral Cleft Lip and 

Palate Patients with Class III Skeletal Pattern Using Cone Beam Computed Tomography

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ทพญ.  มารศรี    ชัยวรวิทย์กุล

น.ส.   ศุภรัสมิ�    ศักดากรกุล 580931036 2  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การเปรียบเทียบกลไกการเคลื�อนฟัน 2 ชนิดในการดันเข้าของฟันหน้าบน 6 ซี� ด้วยหลักยึด

หมุดฝังในกระดูก วิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

            Comparison of Two Designs of Mechanics for the Intrusion of Six Maxillary Anterior Teeth 

Using Mini-screw Anchorage, Using the Finite Element Method

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.คลินิก ทพ.  วิรัช    พัฒนาภรณ์

2 .   ผศ.ดร.  ชาย    รังสิยากูล
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 39

2 39

1 36

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2

สัตวแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย)์

นาย   พีรภัทร    แสงสว่าง 591431010

มนุษยศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)

น.ส.   พัฑรา    พนมมิตร 570132074 3  ปี   5   เดือน 3.56 3.56

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา

            Developing Ontology for Knowledge of Lanna Textiles

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  วรรษพร    อารยะพันธ์

2 .   อ.ดร.  พิเชษฎ์    จุลรอด

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 1

1  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การศึกษาเชิงคุณภาพของปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับผู้ถูกสุนัขกัดในจังหวัดเชียงใหม่

            A Qualitative Study of Factors Related to Dog Bite Victims in Chiang Mai Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.สพ.ญ.ดร.  วรางคณา    ไชยซาววงษ์

2 .   ผศ.สพ.ญ.ดร.  กรรณิการ์    ณ ลําปาง

น.ส.   สุภาพร    สมรูป 591431014 1  ปี   10   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในผู้สัมผัสโรค

            Factors Related to Rabies Prophylaxis in Post Exposure Person

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.สพ.ญ.ดร.  กรรณิการ์    ณ ลําปาง

2 .   ผศ.น.สพ.ดร.  อนุชา    ศิริมาลัยสุวรรณ
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

2 36

3 36

4 39

สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร)์ แขนงวิชาสตรีศึกษา

น.ส. บุญเครือ  จันทร์ศรี 580431036 2  ปี   10   เดือน 3.50 3.50

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ชีวิต "แม่ฮ้าง" และกลยุทธ์ในการอยู่รอดของผู้หญิงลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

            Life of "Divorced Women" and Survival Strategies of Lao Women in Vientiane, Lao PDR.

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ไพบูลย์    เฮงสุวรรณ

2 .   รศ.ดร.  ปิ�นแก้ว    เหลืองอร่ามศรี

3 .   อ.ดร.  อริยา    เศวตามร์

Mr.  Alejandro  Alfredo  Huete 580435801 2  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การดําเนินการเพื�อลดการปล่อยคาร์บอน: การเปลี�ยนผ่านการเป็นผู้กระทําการทางด้าน

สิ�งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกรรมสามแห่งในประเทศไทย

            Carbon Mitigation Initiatives: Transformations in Environmental Subjectivity in Three 

Agricultural Communities in Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ชูศักดิ�    วิทยาภัค

2 .   อ.ดร.  อารตี    อยุทธคร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

น.ส.   พรทิพา    แปงเพ็ชร 580431002 2  ปี   10   เดือน 3.56 3.56

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การสร้างตัวตนของการเป็นผู้ประกอบการในระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่: ธุรกิจขายตรง

ในเชียงใหม่

            Construction of Entrepreneurial Self in Neo-liberal Capitalism: Direct Selling Business in 

Chiang Mai

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  เก่งกิจ    กิติเรียงลาภ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร)์ แขนงวิชาการศึกษาการพัฒนา
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

5 36

6 38

7 36

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยา)

น.ส.   จงรัก    แสงเหลา 580531045 2  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

นาง   นัยนา    จองแดง 570532049 3  ปี   10   เดือน 3.64 3.64

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิกส์สําหรับการสร้างรูแบบผันกลับได้จากสนามไฟฟ้าบนเยื�อหุ้ม

เซลล์ E.coli

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  นิรุต    ผุสดี

วิศวกรรมศาสตร์

            การประเมินการปนเปื�อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียของนํ�าดื�มในหม้อดินล้านนา ในอําเภอสันป่าตอง

 จังหวัดเชียงใหม่

            Coliform Bacteria Contamination Assessment of Drinking Water in Lanna Clay Pot in San Pa 

Tong District, Chiang Mai Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วสุ    ปฐมอารีย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส)์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)

นาย   อัฏฐรัฐ    โกศายานนท์ 580631137 2  ปี   10   เดือน 3.44 3.44

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์ระบบในการให้บริการการฉายรังสีรักษาโดยการจําลองสถานการณ์

            Health Care System Analysis for Radiotherapy Service Using Simulation

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชมพูนุท    เกษมเศรษฐ์

            Microfluidic System Development for Reversible Electroporation on E.coli  Cell Membrane
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

8 39

9 36

10 36

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

นาย   นัทธพงศ์    สําราญปภัสสร 560631004 4  ปี   10   เดือน 3.39 3.39

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            สารประเภทซีเมนต์ที�เหมาะสมต่อการใช้วิธีสุญญากาศเพื�อลดศักยภาพในการเกิดภาวะดิน

เหลวของทรายหลวม

            Cement Substance Suitable for Vacuum Method to Reduce Liquefaction Potential of Loose 

Sand

กรรมการที�ปรึกษา

2 .   ผศ.ดร.  ปิติวัฒน์    วัฒนชัย

1 .   ผศ.ดร.  เศรษฐพงศ์    เศรษฐบุปผา

นาย   ณุตะพงษ์    ฮีราโน 570631004 3  ปี   10   เดือน 3.31 3.31

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            แบบจําลองการลดทอนพลังงานแผ่นดินไหวและการวิเคราะห์พฤติกรรมเขื�อนดินสําหรับพื�นที�

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

            Earthquake Attenuation Model and Analysis of Earth Dam Behavior for Upper Northern 

Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ธวัชชัย    ตันชัยสวัสดิ�

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม)

นาย   คนคม    พันธ์ยิ�ม 580631016 2  ปี   10   เดือน 3.56 3.56

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            สภาวะที�เหมาะสมสําหรับการบําบัดนํ�าเสียซัลไฟด์ด้วยเซลส์เชื�อเพลิงซัลไฟด/์วานาเดียม

            Optimal Conditions for Sulfide Wastewater Treatment by Sulfide/Vanadium Fuel Cell

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  พิมพ์ลักษณ์    กิจจนะพานิช

2 .   รศ.  วิไลลักษณ์    กิจจนะพานิช
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

11 37

12 39

13 36

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่)

Mr.   Pongsak   Warin 580635910 2  ปี   10   เดือน 3.84 3.73

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การประเมินคุณภาพแหล่งแร่ทองคําของเหมืองแร่ทุ่งคําโดยใช้การเปรียบเทียบ วิธีการคริกกิ�ง

แบบธรรมดา กับวิธีการคริกกิ�งแบบอินดิเคเตอร์

            Estimation of a Gold Ore Grades at Tungkam Gold Mine by Comparison of Ordinary Kriging 

and Indicator Kriging

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  พันธุ์ลพ    หัตถโกศล

แพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)

น.ส.   สุพิชฌาย์    รุ่งเจริญอารีจิตต์ 580731042 2  ปี   10   เดือน 3.66 3.66

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของตับอ่อนในหนูเบาหวานที�ถูกเหนี�ยวนําโดยสเตรปโตโซโตซิน

เสริมด้วยรําข้าวกํ�า

            Proteomic Analysis of Pancreas of Streptozotocin Induced Diabetes Rat Supplemented with 

Purple Rice Bran

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พิชาพัทธ์    เปี�ยมโรจนภัทร

2 .   ผศ.ดร.  นริศรา    ไล้เลิศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยา)

น.ส.   ปองพรรณ    สุคํา 580731028 2  ปี   10   เดือน 3.28 3.24

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุในว่านนํ�า ผักเชียงดา และลําไย โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค            

พาร์ติเคิลอินดิวซ์เอกซ์เรย์อิมิสชัน [Particle Induced X-Ray Emission (PIXE)]

            Determination of Elements in Acorus calamus  Linn, Gymnema inodorum  Lour and 

Dimocarpus longan  Lour by Particle Induced X-Ray Emission (PIXE)

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.นพ.  ไพฑูรย์    ณรงค์ชัย

3 .   รศ.  สิริพันธ์    ณรงค์ชัย

2 .   รศ.ดร.  ธีรวรรณ    บุญญวรรณ
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

14 37

15 37

16 37

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

น.ส.   อรนิตย์    บุญแฝง 570731035 3  ปี   10   เดือน 3.21 3.32

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเนื�อผลกาแฟต่อการขนส่งไอออนอินทรีย์ในท่อไตในหนู

ทดลองที�มีภาวะเบาหวาน

            Antioxidative Effect of Coffee Pulp Extract on Renal Organic Ion Transport in Experimental 

Diabetic Rats

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ชุติมา    ศรีมะเริง

2 .   ผศ.ดร.  อัญชลี    พงศ์ชัยเดชา

น.ส.   ดวงกมล    มั�นต่อ 580731055 2  ปี   10   เดือน 3.45 3.52

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของภาวะพร่องเอสโตรเจนต่อการปรับเปลี�ยนที�จุดประสานประสาทของสมองส่วนฮิปโป

แคมพัสและกระบวนการเรียนรู้จดจําในหนูอ้วนเพศเมียที�มีภาวะดื�อต่ออินซูลิน

            The Effects of Estrogen Deprivation on Hippocampal Synaptic Plasticity and Cognitive 

Function in Obese-Insulin Resistant Female Rats

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วาสนา    ปรัชญาสกุล

3 .   ศ.ดร.ทพญ.  สิริพร    ฉัตรทิพากร

2 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ ดร.นพ.  นิพนธ์    ฉัตรทิพากร

4 .   อ.ดร.  ศิริพงษ์    ปาลี

นาย   วัฒนา    นันต๊ะภูมิ 580731057 2  ปี   10   เดือน 3.68 3.73

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสต่อหัวใจที�ถูกเหนี�ยวนําให้เกิดการบาดเจ็บจากภาวะ

กล้ามเนื�อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีเลือดกลับมาหล่อเลี�ยงใหม่ในสุกร

            The Effects of Vagus Nerve Stimulation on the Heart Subjected to Acute Cardiac 

Ischemia/Reperfusion Injury in Swine

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.นพ.  เกริกวิชช์    ศิลปวิทยาทร

2 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ ดร.นพ.  นิพนธ์    ฉัตรทิพากร

3 .   ศ.ดร.ทพญ.  สิริพร    ฉัตรทิพากร
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

17 41

18 42

3.86 3.77

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

เกษตรศาสตร์

            ลักษณะซาก คุณภาพเนื�อ และปริมาณอิโนซีน-5'-โมโนฟอสเฟตในกล้ามเนื�ออกและกล้ามเนื�อ

สะโพกของไก่ประดู่หางดํา ลูกผสมประดู่หางดํา ไก่โรดไอแลนด์เรด และไก่กระทง

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ ดร.  สัญชัย    จตุรสิทธา

3 .   อ.ดร.  เจษฎา    เรืองสุริยะ

2 .   อ.ดร.  มนตรี    ปัญญาทอง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร)์

นาย   ชลธี    แก้วคต 570831034 3  ปี   10   เดือน

ทันตแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร)์ แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

นาย   ณัฐกุล    จรัญธัญกุล 580931013 2  ปี   10   เดือน 3.93 3.93

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การศึกษาในห้องปฏิบัติการเพื�อเปรียบเทียบอัตราการสลายตัวและลักษณะโครงสร้างบริเวณ

พื�นผิวของแผ่นเยื�อเพลตเลตริชไฟบรินที�เตรียมด้วยวิธีบีบอัดแบบดั�งเดิม และแผ่นเยื�อเพลตเลตริช

ไฟบรินที�เตรียมด้วยวิธีบีบอัดด้วยความร้อน

            In vitro  Comparison of Degradation Time and Surface Structure Between Conventional 

Platelet-Rich Fibrin Membrane and Heat-Compression Platelet-Rich Fibrin Membrane

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ทพ.ดร.  คธาวุธ    เตชะสุทธรัฐ

2 .   ผศ.ทพญ.ดร.  ปิยะนุช    เพิ�มพานิช

            Carcass Characteristics, Meat Quality and Inosine -5'-monophosphate Contents in Breast and 

Thigh Chicken Meat of Pradu Hangdam, Pradu Hangdam Crossbred, Rhode Island Red, and Broiler
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

19 42

20 42

21 37

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร)์ แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

น.ส.   นันทิพร    เจียมจิต 580931020 2  ปี   10   เดือน 3.53 3.53

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะสามชนิดที�บรรจุในไฮโดรเจลในการต้านเชื�อเอนเทอโรคอคคัส 

ฟีคอลลิส ในหลอดฝอยเนื�อฟันบริเวณรากฟัน: การศึกษานอกกาย

            Efficacy of Triple Antibiotics Contained in Hydrogel Against Enterococcus faecalis  in 

Dentinal Tubules of Root Dentin: An in vitro  Study

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ทพญ.ดร.  เกษรา    ปัทมพันธุ์

2 .   รศ.ภญ.ดร.  สุพร    จารุมณี

3 .   อ.ดร.  เพ็ญพิชชา    วนจันทรรักษ์

น.ส.   ณัฐพร    วิมลสันติรังษี 580931032 2  ปี   10   เดือน 3.82 3.82

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ฤทธิ�ของสารสกัดพรอพอลิสไทยต่อการสร้างเซลส์สลายกระดูกของมนุษย์นอกกาย

            The Effect of Thai Propolis Extract on Human Osteoclastogenesis in vitro

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ทพ.ดร.  ภูมิศักดิ�    เลาวกุล

2 .   ศ. เชี�ยวชาญพิเศษ ดร.ทพ.  สุทธิชัย    กฤษณะประกรกิจ

3 .   ผศ.ทพ.ดร.  ชยารพ    สุพรรณชาติ

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

น.ส.   ศุภรดา    วงค์จําปา 581231065 2  ปี   10   เดือน 3.80 3.80

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที�

เป็นโรคจิตเภทในชุมชน

            Effect of Psychiatric Family Caregiving Program on Expressed Emotion of Caregivers of 

Persons with Schizophrenia in Community

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ภัทราภรณ์    ทุ่งปันคํา

2 .   ผศ.ดร.  สมบัติ    สกุลพรรณ์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

22 37

23 36

24 36

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ)่

            ผลของโปรแกรมการดูแลก่อนถึงสถานพยาบาลสําหรับผู้บาดเจ็บระบบประสาทต่อการปฏิบัติ

ของอาสากู้ชีพ

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อัจฉรา    สุคนธสรรพ์

2 .   อ.ดร.  สุภารัตน์    วังศรีคูณ

อุตสาหกรรมเกษตร

นาง   เบญจมาศ    แสงอาคม 561231042 4  ปี   10   เดือน 3.42 3.42

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

น.ส.   กวินนา    ราวิชัย 581331020 2  ปี   10   เดือน 3.86 3.86

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การกักเก็บสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพของนํ�าเหลือทิ�งจากการผลิตเมี�ยงด้วยวิธีการทําแห้งแบบแช่

เยือกแข็ง

            Bioactive Compound Encapsulation of Wastewater from Fermented Tea Leaf (Miang) 

Production Using Freeze Drying Method

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  รัตนา    ม่วงรัตน์

น.ส.   นนทกานต์    อุ่นลื�อ 581331024 2  ปี   10   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

           การสกัดนํ�ามันจากเมล็ดชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) ด้วยตัวทําละลายใน

สภาวะกึ�งวิกฤติ

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  รัตนา    ม่วงรัตน์

            Effect of Prehospital Care Program for Neurotrauma Persons on First Responders' Practices

           Subcritical Solvent Extraction of Oil from Assam Tea Seeds (Camellia sinensis  var. assamica )
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

25 36

26 42

1 36

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

น.ส.   จิระประภา    ร้อยครบุรี 571331016 3  ปี   5   เดือน 3.39 3.39

2  ปี   5   เดือน 3.70 3.70

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การสกัดนํ�ามันกากกาแฟเพื�อใช้ในผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ�นปาก

            Extraction of Spent Coffee Grounds Oil for Antiseptic Mouth Spray Product

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ดร.  ไพโรจน์    วิริยจารี

2 .   อ.ดร.  เพ็ญพิชชา    วนจันทรรักษ์

            การกําหนดอัตราค่าชดเชยในการเรียกคืนคลื�นความถี�โทรคมนาคมมาเพื�อการจัดสรรใหม่: 

กรณีศึกษาคลื�นความถี�ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ในประเทศไทย

            The Settlement of Compensation in Refarming of Telecommunication Spectrum: Case Study 

of the 2600 MHz Spectrum in Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  คมสัน    สุริยะ

2 .   ผศ.ดร.  นภัสถ์    หาญพรชัย

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Ms.   Rujirada   Chaykaew 581635932

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 2

สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร)์ แขนงวิชาการศึกษาการพัฒนา

Ms.  Justine  Mukandakebuka 590435804 1  ปี   10   เดือน 3.50 3.50

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การสร้างความหลากหลายของวิถีชีวิตในการแก้ปัญหาความยากจนรุนแรงของครัวเรือนที�

ได้รับประโยชน์จากโครงการโยธาในประเทศรวันดา

            Diversifying Livelihoods in the Reduction of Extreme Poverty of Household Beneficiaries of 

Public Works Programs in Rwanda

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  มุกดาวรรณ    ศักดิ�บุญ

2 .   อ.ดร.  ประสิทธิ�    ลีปรีชา



16

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

2 36

3 36

4 36

5 42

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม)

น.ส.   รัตน์ชฎา    อิ�นคํา 590631013 1  ปี   10   เดือน 3.94 3.94

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            สภาวะที�เหมาะสมต่อการปรับเสถียรแคดเมียมในดินด้วยสารด่าง

            Optimum Conditions for Stabilization of Cadmium by Alkaline Substances

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  พิมพ์ลักษณ์    กิจจนะพานิช

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

นาย   กิตติคุณ    พูลสวัสดิ� 590631065 1  ปี   10   เดือน 3.71 3.69

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาแบบจําลองการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคครัวเรือน

            Development of Electricity Consumption Model in Household Sector

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  วัชรพงษ์    ธัชยพงษ์

น.ส.   พิชญ์สินี    เมืองใจ 590631068 1  ปี   10   เดือน 3.57 3.63

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์การอุดหนุนราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที�มีผลต่อความยืดหยุ่นของอุปสงค์ใน

ประเทศไทย

            Analysis of Petroleum Product Subsidization Affecting Demand Elasticity in Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  เดช    ดํารงศักดิ�

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Ms.   Wei   Zhai 591635815 1  ปี   10   เดือน 3.50 3.50

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            บทบาทของการใช้อินเตอร์เน็ตทางการค้าในประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน

            The Role of Internet Adoption on Trade Within ASEAN Countries Plus the People's Republic 

of China

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ประพัฒชนม์    จริยะพันธุ์

2 .   Asst.Prof.Dr. Jianxu    Liu
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

6 42

1 38

2 36

3 36

4 45

3.19 3.19

580232127 2  ปี   10   เดือน 3.67 3.67

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ข

มนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)

น.ส.   ลักษณี    เอกเรื�อง 570132036 3  ปี   10   เดือน

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

2 .   อ.ดร.  ธารณ์    ทองงอก

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู)้ แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อารยา    ผลธัญญา

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา) วิชาเอกการบริหารการศึกษา

นาย   กิติศักดิ�    พรมคํา

3.65 3.65

นาย   วิทยา    วรรณมะกอก 560232081 4  ปี   10   เดือน 3.83 3.85

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ศักดา    สวาทะนันทน์

สังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)

น.ส.   พิชญ์สินี    สวิง 580432020 2  ปี   10   เดือน

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  กาญจนา    โชคถาวร

2 .   ผศ.ดร.  จิราคม    สิริศรีสกุลชัย

Ms.   Thanyanaree   Neamhom 591635903 1  ปี   10   เดือน 3.55 3.55

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อตัว

แปรเศรษฐกิจมหภาค

            The Economic Impacts of Information and Communication Technology Development on 

Macroeconomic Variables in ASEAN Country Members

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ชูเกียรติ    ชัยบุญศรี

2 .   ผศ.ดร.  อนุภาค    เสาร์เสาวภาคย์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

5 45

6 36

7 36

8 45

9 36

10 42

11 39

2  ปี   10   เดือน 3.38 3.38

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ปฐมาวดี    จงรักษ์

2 .   ผศ.ดร.  พนม    กุณาวงค์

วิศวกรรมศาสตร์

นาย   สุริยา    แสงแก้วฝั�น 580432026

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์

นาย   วิทวัส    พัชรินทร์ศักดิ� 570632024 3  ปี   10   เดือน 3.64 3.64

3.03

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ศักดิ�กษิต    ระมิงค์วงศ์

นาย   สุชนรักษ์    ชาตานันท์ 570632026 3  ปี   10   เดือน 3.79 3.79

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ยุทธพงษ์    สมจิต

นาย   อพิเชษฐ    อุดมผล 570632089 3  ปี   10   เดือน 3.03

3.04

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อัญญา  อาภาวัชรุตม์  วีรประพันธ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

นาย   อานุภาพ    สุวรรณศรี 580632008 2  ปี   10   เดือน 3.35 3.35

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  เศรษฐ์    สัมภัตตะกุล

น.ส.   พัชชา    มั�งมี 580632072 2  ปี   10   เดือน 3.04

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  รุ่งฉัตร    ชมภูอินไหว

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  พัฒนา    เจียรวิริยะพันธ์

2 .   อ.ดร.  อนุพงศ์    วงศ์ไชย

นาย   บุญญศักดิ�    สุกใส 580832004 2  ปี   10   เดือน 3.77 3.77
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

12 37

13 37

14 38

15 38

16 38

17 42

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

น.ส.   ลีลาวดี    ตรีศักดิ� 561231086 4  ปี   10   เดือน 3.56 3.56

3.72 3.72

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ภัทราภรณ์    ทุ่งปันคํา

2 .   อ.ดร.  วรนุช    กิตสัมบันท์

นาย   อัครชัย    อรุณเหลือง 581231070 2  ปี   10   เดือน 3.61 3.61

2  ปี   10   เดือน 3.55 3.55

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ภัทราภรณ์    ทุ่งปันคํา

2 .   อ.ดร.  หรรษา    เศรษฐบุปผา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

น.ส.   พิมพ์กษมา    ศรีชาติธนวัต 581232012 2  ปี   10   เดือน

581232031 2  ปี   10   เดือน 3.66 3.66

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อภิรดี    นันท์ศุภวัฒน์

2 .   ผศ.ดร.  เพชรสุนีย์    ทั�งเจริญกุล

นาง   สํารี    ชมบริสุทธิ� 581232027

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อภิรดี    นันท์ศุภวัฒน์

2 .   ผศ.ดร.  เพชรสุนีย์    ทั�งเจริญกุล

บริหารธุรกิจ

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  เพชรสุนีย์    ทั�งเจริญกุล

2 .   ผศ.ดร.  อภิรดี    นันท์ศุภวัฒน์

นาง   สุภาพร    เกตุสาคร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)

นาย   เทพไท    นวลนุช 561532076 4  ปี   10   เดือน 3.08 3.08

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  สิริเกียรติ    รัชชุศานติ



20

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

18 42

19 39

1 42

2 42

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

น.ส.   ณิชชา    จันทร์ละออ 581632014 2  ปี   10   เดือน 3.17 3.17

3.95

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  รสริน    โอสถานันต์กุล

2 .   รศ.  พรทิพย์    เธียรธีรวิทย์

บัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  จักริน    ชวชาติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

นาย   พงษ์ศักดิ�    มังมติ 589932080 2  ปี   10   เดือน 3.95

1  ปี   10   เดือน 3.83 3.83

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อนุภาค    เสาร์เสาวภาคย์

2 .   ผศ.ดร.  ชูเกียรติ    ชัยบุญศรี

3 .   รศ.ดร.  เริงชัย    ตันสุชาติ

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 3

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

น.ส.   สุชัญญา    เววา 591632030

น.ส.   พิมพัตรา    นาคบุตรศรี 591632041 1  ปี   10   เดือน 3.33 3.33

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อนุภาค    เสาร์เสาวภาคย์

2 .   ผศ.ดร.  ชูเกียรติ    ชัยบุญศรี


	ปะหน้า_070661
	Sheet1

	ปะหน้าใน_070661
	Sheet1

	รายละเอียดจบ_070661
	Sheet1


