รายชื อนักศึกษาทีส่ งวิทยานิพ นธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทีเข้ าปกแล้ว แต่ ติดเงือนไขต่ างๆ ข้ อมูล ณ วันที 4 พ.ย. 59
ลําดับที
รหัส
ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
วิทยาลัย บัณฑิตศึกษาการจัดการ
1 565740366-1 นาย ศาสตร์ศิลป์ รสสุ คนธ์สกุล
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
29-Jun-59 รอตีพิมพ์
2 565740243-7 นาย สรณัฐ พัฒนสระคู
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
3-Aug-59 รอตีพิมพ์

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

565030112-7
555030014-6
537030026-1
537030010-6
537030011-4
537030022-9
545030019-5
517030023-5
555030047-1
547030002-6
537030005-9
545030046-2
545030064-0
575030075-8
537030032-6
527030004-0
557030004-3
537030027-9
537030029-5
547030024-6

555090014-0
537090003-7
537070008-7
555090012-4
575090054-0
555090013-2
575090016-8
565090003-6
575090027-3

คณะเกษตรศาสตร์
น.ส. วันวิสา พลชัยภูมิ
น.ส. ปวันรัตน์ วิหงส์
น.ส. พรทิพย์ โพนตุแสง
นาย พรเทพ เนียมพิทกั ษ์
น.ส. ภัทรานุช พนาสิ กลุ
นาย ฐากร ทิพย์สุนทรศักดิI
น.ส. ศิริพร ดอกไม้
นาย วุฒิพนั ธุ์ ทองเวียง
น.ส. สุ ดปรารถนา จักคําบาง
น.ส. ณัฐสิ มา โทขันธ์
น.ส. จันทิรา วงศ์เณร
น.ส. อัจกลับ นนทโส
น.ส. อัจจิมา ติสเสถียร
นาย ฉัตรชัย แก้วพิลา
น.ส. มภิตา ประสิ ทธิIสาร
นาย สมคิด นาพรม
น.ส. รติกร แสงห้าว
นาย พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง
Miss YUKO SHIRAI

สัตวศาสตร์
พืชสวน
ทรัยากรที?ดินและสิ? งแวดล้อม (ป.เอก)
การประมง (ป.เอก)
การประมง (ป.เอก)
การประมง (ป.เอก)
โรคพืชวิทยา
พืชไร่ (ป.เอก)
สัตวศาสตร์
ทรัยากรที?ดินและสิ? งแวดล้อม (ป.เอก)
สัตวศาสตร์ (ป.เอก)
การประมง
พืชไร่
เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
สัตวศาสตร์ (ป.เอก)
พืชไร่ (ป.เอก)
เกษตรเชิงระบบ (ป.เอก)
ทรัยากรที?ดินและสิ? งแวดล้อม (ป.เอก)
เกษตรเชิงระบบ (ป.เอก)
เกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ ป.เอก)

20-Jul-58 รอตีพิมพ์
1-Oct-58 NRU
13-May-59 NRU
11-May-59 รอตีพิมพ์
11-May-59 รอตีพิมพ์
11-May-59 รอตีพิมพ์
11-May-59 รอตีพิมพ์
11-May-59 รอตีพิมพ์
16-May-59 รอตีพิมพ์
19-May-59 NRU
23-May-59 รอตีพิมพ์
25-May-59 รอตีพิมพ์
27-May-59 รอตีพิมพ์
9-Aug-59 รอตีพิมพ์
26-Sep-59 รอตีพิมพ์
28-Sep-59 รอตีพิมพ์
28-Sep-59 รอตีพิมพ์
7-Oct-59 รอตีพิมพ์
7-Oct-59 รอตีพิมพ์
26-Oct-59 รอตีพิมพ์

คณะเทคนิคการแพทย์
นาย อรรถวิทย์ ศิริโชติ
นาย ธนากร ธนวัฒน์
นาย อธิพงศ์ พิมพ์ดี
น.ส. สิ ริยากร จันทร์ซา้ ย
Ms. NGA NGUYEN THI
น.ส. อมรรัตน์ กรณีกิจ
น.ส. รุ่ งทิวา แดงตาโคตร
นาย ประดิษฐ์ ต้นเพชร
นาย ฐิติพงษ์ นาคโต

วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การเคลื?อนไหวของมนุษย์ (ป.เอก)
วิทยาศาสตร์การเคลื?อนไหวของมนุษย์ (ป.เอก)
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
กายภาพบําบัด

31-Aug-58 รอตีพิมพ์
18-Jan-59 รอตีพิมพ์
25-Apr-59 รอตีพิมพ์
10-May-59 รอตีพิมพ์
28-Jul-59 รอตีพิมพ์
8-Aug-59 รอตีพิมพ์
26-Aug-59 รอตีพิมพ์
23-Sep-59 รอตีพิมพ์
3-Oct-59 รอตีพิมพ์

Mrs. CHIMWEMWE TABITHA BOMBA

1

รายชื อนักศึกษาทีส่ งวิทยานิพ นธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทีเข้ าปกแล้ว แต่ ติดเงือนไขต่ างๆ ข้ อมูล ณ วันที 4 พ.ย. 59
ลําดับที
รหัส
ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
32 565090007-8 น.ส. สิ มาพร พรหมเมตตา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
26-Oct-59 รอตีพิมพ์

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

537160010-1
545160030-2
545160022-1
545160016-6
547160010-2
537160013-5
527160012-6
545160029-7
557160001-4
547160011-0
547160020-9
547160001-3
547160014-4
545160013-2
537160014-3
555160009-4
555160039-5

คณะเทคโนโลยี
นาง นันทิภา คําขจร
น.ส. สุ ปราณี อินบ้านผือ
น.ส. ดวงชีวนั อินทร์แสง
น.ส. อัญชิษฐา แก้วชนะ
นาย กิติพงษ์ เวชกามา
น.ส. แพรวพรรณ ยุวเดชกุล
นาย วรายุธ พิลาภ
น.ส. ยุพาภรณ์ พรรณรังษี
น.ส. บุษยฉัฎฐ์ รุ่ งรัตนกสิ น
น.ส. นิภาพัศน์ ภูเกิดพิมพ์
นาง พนอจิต นิติสุข
น.ส. นัฐพร ชํานิป่า
น.ส. กวินชญา สายแก้ว
นาย วิทวัธส์ จันปาน
น.ส. ชญาน์นนั ท์ ธรรมาณีชานนท์
น.ส. ภาวิณี ปากเสี ยงดี
นาย ทรงกลด ประเสริ ฐทรง

เทคโนโลยีชีวภาพ (ป.เอก)
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภพา (ป.เอก)
เทคโนโลยีชีวภาพ (ป.เอก)
เทคโนโลยีชีวภาพ (ป.เอก)
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (ป.เอก)
เทคโนโลยีชีวภาพ (ป.เอก)
เทคโนโลยีการอาหาร (ป.เอก)
เทคโนโลยีชีวภาพ (ป.เอก)
เทคโนโลยีการอาหาร (ป.เอก)
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีการอาหาร (ป.เอก)
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีธรณี

29-May-58 รอตีพิมพ์+คปก.
29-Jul-57 NRU
24-Feb-58 NRU
21-Sep-58 NRU
22-Sep-58 NRU
1-Oct-58 NRU
9-Oct-58 รอตีพิมพ์
29-Oct-58 รอตีพิมพ์+NRU
10-May-59 รอตีพิมพ์
23-May-59 รอตีพิมพ์
23-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
18-Aug-59 รอตีพิมพ์
22-Aug-59 รอตีพิมพ์
26-Sep-59 รอตีพิมพ์
1-Nov-59 รอตีพิมพ์

527100005-9
537100021-2
557100008-6
5557100001-0
537100033-5
537100039-3
527100038-4
537100043-2
557100023-0
547100023-9
555100005-8
537100025-4
537100052-1
537100024-6

บัณฑิตวิทยาลัย
นายดลวิวฒั น์ แสนโสม
น.ส. อารี รัตน์ นิรัตน์สิทธิรัชต์
นาย วรวุฒิ ธุวะคํา
น.ส. กษมา วงษ์ประชุม
นาย ศักดริ นทร์ ธรรมวงศ์
นาง นพมาศ เข็มทองหลาง
น.ส. ศันศนีย ์ สุ พรรณคง
น.ส. อาภา สุ รไพฑูรย์
น.ส. บิยงั ก้า เคสเลอร์
น.ส. ศุภกัญญา ลาสม
น.ส. อัปสรสวรรค์ อิทธิแต้ตระกูล
นาย ธชา รุ ญเจริ ญ
นาย ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ
นาง ณิชานันท์ ปัญญาเอก

สารธารณสุ ขศาตร์ (นานาชาติ ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตร์ (นานาชาติ) ป.เอก
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา (ป.เอก)
ชีวเวชศาสตร์ (ป.เอก)
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา (ป.เอก)
ชีวเวชศาสตร์ (ป.เอก)
ชีวเวชศาสตร์ (ป.เอก)
ชีวเวชศาสตร์ (ป.เอก)
ชีวเวชศาสตร์ (ป.เอก)
ชีวเวชศาสตร์ (ป.เอก)
ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา (ป.เอก)
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา (ป.เอก)
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา (ป.เอก)

10-Feb-57 รอตีพิมพ์
30-Apr-57 รอตีพิมพ์
19-Aug-58 รอตีพิมพ์
7-Sep-58 NRU
1-Oct-58 รอตีพิมพ์
19-Oct-58 รอตีพิมพ์
9-Oct-58 รอตีพิมพ์
11-Nov-58 รอตีพิมพ์
1-Feb-59 รอตีพิมพ์
29-Apr-59 รอตีพิมพ์
29-Apr-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
27-May-59 รอตีพิมพ์
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ลําดับที
รหัส
ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
64 547100007-7 นาย วรศิษฎ์ ศรี บุรินทร์
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา (ป.เอก)
4-Jul-59 รอตีพิมพ์
65 537100050-5 นาย วรายศ หล้าหา
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา (ป.เอก)
7-Oct-59 รอตีพิมพ์

66
67
68
69

545060021-0
545060047-2
545060192-3
547060015-9

คณะพยาบาลศาสตร์
น.ส. ศิริพร เสรี
น.ส. วัลลภา เดชาเสถียร
น.ส. พิศุทธิพร เจริ ญชัย
น.ส. เบญจยามาศ พิลายนต์

คณะทันตแพทยศาสตร์
70 565130006-9 น.ส. ชนินเนตร ตรัยภาวัต
71 517130002-6 น.ส. ฉัตรปรี ชญา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
72 547130001-1 Mr. DIEN HOA ANH VU
73 565130011-6 นาง ภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล
74 565730009-3 น.ส. กานดา มีสุข

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

507070006-0
527070005-4
557070010-4
507070014-1
567070029-4
547070006-4
545070046-8
565070068-0
565070070-3
537070003-9
557070044-7
555070035-4
545070022-2
555070039-6
555070011-8
555070013-4
527070001-2
555070038-8
517070025-7

คณะแพทยศาสตร์
น.ส. สุ ภาพร พิมพ์ทอง
น.ส. โชติมา โพธิทรัพย์
น.ส. พรรณทิพา ว่องไว
น.ส. สุ ภาวดี พลเยีย? ม
น.ส. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
นาย จํารัส แก้วแรมเรื อน
น.ส. ธรรญญพร วิชยั
Mr. Hoang Quang Vinh
Mr. Dang Van Chinh
นาย มารุ ต เลาหวิโรจน์
Miss CHRISTINA SUNYOUNG KIM
น.ส. พัชราภรณ์ บุตตะนันท์
น.ส. ชริ นนั ท์ ปุยฝ้าย
น.ส. ยุพิน หมัน? ประทุม
น.ส. นุชรี พร นิลเลิศ
น.ส. ปิ ยะพร ทรจักร์
น.ส. พฤมล น้อยนริ นทร์
น.ส. ภรณ์พิชชา เพชรดี
นาย ปิ ยะวุฒิ แสวงผล

การพยาบาลผูใ้ หญ่
การพยาบาลสุ ขภาพเด็ก
การพยาบาลครอบครัว
การพยาบาล (ป.เอก)

26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
8-Sep-59 รอตีพิมพ์

ทันตแพทยศาสตร์ (ขอระงับเผยแพร่ ถึงเดือน ธ.ค. 2562 (ศธ 0514.13.8/2279 ลว. 26 เมย
วิทยาศาสตร์ช่องปาก (ป.เอก)
24-May-59 รอตีพิมพ์
วิทยาศาสตร์ช่องปาก (ป.เอก)
27-Jul-59 รอตีพิมพ์
ทันตแพทยศาสตร์
14-Sep-59 รอตีพิมพ์
ทันตกรรมสําหรับเด็ก
18-Oct-59 รอตีพิมพ์

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (ป.เอก)
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (ป.เอก)
วิทยาศาสตร์คลินิก (ป.เอก)
ชีวเคมีทางการแพทย์ (ป.เอก)
ประสาทวิทยาศาสตร์ (ป.เอก)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (ป.เอก)
กายวิภาคศาสตร์
เวชศาสตร์ชุมชน (นานาขาติ)
เวชศาสตร์ชุมชน (นานาขาติ)
พยาธิชีววิทยา (ป.เอก)
เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ ป.เอก)
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
ปรสิ ตวิทยา
ปรสิ ตวิทยา
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
จุชชีววิทยาทางการแพทย์ (ป.เอก)
ปรสิ ตวิทยา
จุชชีววิทยาทางการแพทย์ (ป.เอก)
3

13-Aug-57 รอตีพิมพ์+คปก
20-Aug-57 รอตีพิมพ์+คปก
6-Oct-57 รอตีพิมพ์
22-May-58 รอตีพิมพ์
14-May-58 รอตีพิมพ์
18-Aug-58 รอตีพิมพ์
31-Aug-58 รอตีพิมพ์
22-Sep-58 รอตีพิมพ์
22-Sep-58 รอตีพิมพ์
22-Sep-58 รอตีพิมพ์+NRU
25-Sep-58 รอตีพิมพ์
28-Sep-58 รอตีพิมพ์
6-Oct-58 รอตีพิมพ์
22-Oct-58 รอตีพิมพ์
29-Oct-58 รอตีพิมพ์
6-Nov-58 รอตีพิมพ์
25-Mar-59 รอตีพิมพ์
30-Mar-59 รอตีพิมพ์+NRU
10-May-59 รอตีพิมพ์

ลําดับที
รหัส
94 537070018-6
95 537070019-4
96 537070021-7
97 537070023-3
98 537070024-1
99 565070022-4
100 537070011-0
101 537070013-6
102 575070022-5
103 557070018-8
104 547070022-6
105 575070059-2
106 575070031-4
107 567070001-6

108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

รายชื อนักศึกษาทีส่ งวิทยานิพ นธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทีเข้ าปกแล้ว แต่ ติดเงือนไขต่ างๆ ข้ อมูล ณ วันที 4 พ.ย. 59
ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
พันโท กฤติณ ศิลานันท์
การพัฒนาสุ ขภาพชุมชน (ป.เอก)
24-May-59 รอตีพิมพ์
นาง นวลฉวี เพิ?มทองชูชยั
การพัฒนาสุ ขภาพชุมชน (ป.เอก)
24-May-59 รอตีพิมพ์
นาง ปราณี ช่วงไกล
การพัฒนาสุ ขภาพชุมชน (ป.เอก)
24-May-59 รอตีพิมพ์
น.ส. ภัชชนก รัตนกรปรี ตา
การพัฒนาสุ ขภาพชุมชน (ป.เอก)
24-May-59 รอตีพิมพ์
น.ส. สุ พิศ โคตะมาศ
การพัฒนาสุ ขภาพชุมชน (ป.เอก)
24-May-59 รอตีพิมพ์
น.ส. อัญชลี ต้นศรี
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
23-Jun-59 รอตีพิมพ์
น.ส. สิ รินาถ อารมย์เสรี
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (ป.เอก)
27-Jul-59 รอตีพิมพ์
น.ส. ปวีณา ดานะ
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (ป.เอก)
2-Sep-59 รอตีพิมพ์
นาง กรองแก้ว สี ซุย
ปรสิ ตวิทยา
14-Sep-59 รอตีพิมพ์
น.ส. จุรีภรณ์ เชืtอดวงผุย
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (ป.เอก)
16-Sep-59 รอตีพิมพ์
น.ส. วาสิ นี วงศ์อินทร์
การพัฒนาสุ ขภาพชุมชน (ป.เอก)
27-Sep-59 รอตีพิมพ์
Mr. CHIVORN LEANG
เวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
10-Oct-59 รอตีพิมพ์
นาย พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข
อาชีวเวชศาสตร์
13-Oct-59 รอตีพิมพ์
น.ส. จิรฐา บุตรแก้ว
วิทยาศาสตร์คลินิก (ป.เอก)
15-Nov-59 รอตีพิมพ์
คณะเภสั ชศาสตร์
น.ส. ทิฐิมา ริ มดุสิต
น.ส. อรอนงค์ รักสวนจิก
นาง พัทธ์ธีรา โสดาตา
น.ส. พาณี ชัยจันดี
น.ส. กัญญามาส จีนอนันต์

565150007-5
575150003-4
547150007-7
565150070-8
565150024-5
545150081-1 นาง พันธ์ณี ฮามคําไพ
547150005-1 น.ส. บุญฑรี ศิริวาริ น

545080088-6
537080004-1
537080005-9
545080022-6
537080003-3
545080182-3
545080153-1
545080089-4
565080106-2
537080008-3
537080010-6

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
น.ส. มลทะวรรณ ธรรมจันทา
นาง ภัทรภร วีระนาคินทร์
น.ส. มัทรา ศรี พรรณ
นาย ไตรวุฒิ วาสนาม
นาง พรเพ็ญ โสมาบุตร
นาย ธนาราช คงคารักษ์
ว่าที? ร.อ. ศรัณย์ อมาตยกุล
น.ส. รุ จิราลัย อุ่นจันที
น.ส. อรอุมา หงษ์เหิน
นาย ชาญวิทย์ พฤกษชาติ
น.ส. ธวัญหทัย สิ นธุ์นอก

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ป.เอก)
เภสัชกรรมคลินิก
การจัดการเภสัชกรรม
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการจัดการด้านสุ ขภาพ
วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ป.เอก)

การจัดการสารสนเทศ
พัฒนศาสตร์ (ป.เอก)
พัฒนศาสตร์ (ป.เอก)
ภาษาอังกฤษ
พัฒนศาสตร์ (ป.เอก)
การบริ หารการพัฒนา
สังคมวิทยาการพัฒนา
การจัดการสารสนเทศ
การบริ หารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
สารสนเทศศึกษา (ป.เอก)
สารสนเทศศึกษา (ป.เอก)
4

25-Mar-59 รอตีพิมพ์
ขอชะลอการเผยแพร่ 2 ปี (ศธ0514
29-Jun-59 รอตีพิมพ์
29-Jun-59 รอตีพิมพ์
29-Sep-59 รอตีพิมพ์
7-Oct-59 รอตีพิมพ์
10-Oct-59 NRU

4-May-59 รอตีพิมพ์
19-May-59 รอตีพิมพ์
19-May-59 รอตีพิมพ์
19-May-59 รอตีพิมพ์
23-May-59 รอตีพิมพ์
25-May-59 รอตีพิมพ์
25-May-59 รอตีพิมพ์
25-May-59 รอตีพิมพ์
19-Aug-59 รอตีพิมพ์
6-Oct-59 รอตีพิมพ์
6-Oct-59 รอตีพิมพ์

รายชื อนักศึกษาทีส่ งวิทยานิพ นธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทีเข้ าปกแล้ว แต่ ติดเงือนไขต่ างๆ ข้ อมูล ณ วันที 4 พ.ย. 59
ลําดับที
รหัส
ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
126 537080012-2 นาย พิเชษฐ์ พลพิชิต
สารสนเทศศึกษา (ป.เอก)
6-Oct-59 รอตีพิมพ์
คณะเศรษฐศาสตร์
127 565210048-8 นาย ศิวรุ ต แปงใจ
128 555210106-9 นาง สิ รีธร จารุ ธญ
ั ลักษณ์

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

517020051-6
535020188-7
545020227-4
545020042-6
545020045-0
535020018-2
545020303-4
537020026-7
5450200213-5
545020302-6
545020008-6
555020085-9
545020215-1
555020082-5
565020132-7
565020190-3
545020137-5
557020049-7
555020241-1
545020214-3
545020218-5
537020027-5
545020230-5
537020043-7
537020060-7
545020041-8
527020042-8
545020039-5
527020032-1

คณะวิทยาศาสตร์
น.ส.สุ ทธิลกั ษณ์ ขวัญไตรรัตน์
น.ส. เอมอร ศรี อริ ยานุวฒั น์
นาย ธีระนาท พันธศรี
น.ส. รัตนาพร เบ้าจังหาร
น.ส. สุ ภาภรณ์ กูกขุนทด
นาย อานนท์ งอสอน
นาย พีระศักดิI เนติศรี
น.ส. วราลักษณ์ เสนาคูณ
นาย ภูริภทั ร์ ธูปกระโทรก
นาง ปัณณพร เชืtอป้อง
น.ส. เสาวลักษณ์ สมจิตร์
นาย กมล ศรี ตองอ่อน
น.ส. เบญจพร หิรัญกุล
น.ส. อนิสรา อ่อนธานี
น.ส. วัชราภรณ์ วายโศกา
น.ส. ศรัญญา แข้คาํ
นาย สุ ริยะ วิไลวงศ์
น.ส. แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิI
น.ส. เสาวรัตน์ ศิริกมลาสน์
น.ส. สุ วรี ย ์ ทองขอน
นาย ฉัตร จันทลือชา
นาย อนวัทย์ ภักดีสุวรรณ
นาย ปิ ลัน งิtวลาย
น.ส. อรุ ณรัตน์ คําแหงพล
น.ส. รัชนู เมยดง
น.ส. รัตนากร กรี มขุนทด
นาย ศิวะเมษ เนตรโสภา
น.ส. พิมพ์ภทั ร ฉันทวรศักดิI
น.ส. หทัยรัตน์ ศรี สงค์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

16-Feb-59 รอตีพิมพ์
30-Sep-59 รอตีพิมพ์

ชีวเคมี (ป.เอก)
ชีววิทยา
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ชีววิทยาสําหรับครู
ชีวเคมี (ป.เอก)
การรับรู ้จากระยะไกลฯ
ชีววิทยาสําหรับครู
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
จุลชีววิทยา
การรับรู ้จากระยะไกลฯ
เคมี
นิติวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุลชีววิทยา (ป.เอก)
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
การรับรู ้จากระยะไกลฯ
การรับรู ้จากระยะไกลฯ
ชีวเคมี (ป.เอก)
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
ชีวเคมี (ป.เอก)
จุลชีววิทยา (ป.เอก)
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี (ป.เอก)
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี (ป.เอก)

5-Feb-57 รอตีพิมพ์
19-Aug-58 NRU
19-Sep-57 รอตีพิมพ์
27-Oct-57 รอตีพิมพ์+NRU
27-Oct-57 รอตีพิมพ์+NRU
18-Dec-57 รอตีพิมพ์+NRU
6-May-58 รอตีพิมพ์
8-Aug-57 NRU
8-Oct-58 รอตีพิมพ์
8-Oct-58 รอตีพิมพ์
9-Dec-58 รอตีพิมพ์
18-Dec-58 รอตีพิมพ์
3-Feb-59 รอตีพิมพ์+NRU
11-Feb-59 รอตีพิมพ์
7-Mar-59 NRU
17-Mar-59 รอตีพิมพ์
25-Apr-59 รอตีพิมพ์
29-Apr-59 รอตีพิมพ์
4-May-59 รอตีพิมพ์
11-May-59 รอตีพิมพ์
11-May-59 รอตีพิมพ์
11-May-59 รอตีพิมพ์
16-May-59 รอตีพิมพ์
16-May-59 รอตีพิมพ์
23-May-59 รอตีพิมพ์
24-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
27-May-59 รอตีพิมพ์
23-Jun-59 คปก.

5

ลําดับที
รหัส
158 537020069-2
159 575020152-2
160 575020222-7
161 565020055-9
162 555020075-2
163 555020122-9
164 567020017-1
165 527020040-2
166 547020075-5
167 537020063-1
168 537020062-3
169 545020299-9
170 545020266-4
171 537020053-4
172 575020039-8
173 537020054-2
174 545020273-7

รายชื อนักศึกษาทีส่ งวิทยานิพ นธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทีเข้ าปกแล้ว แต่ ติดเงือนไขต่ างๆ ข้ อมูล ณ วันที 4 พ.ย. 59
ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
นาย ทินกร เถียรสู งเนิน
ชีวเคมี (ป.เอก)
24-Jun-59 รอตีพิมพ์
นาย เอนก สุ ดใด
เคมีสาํ หรับครู
9-Aug-59 รอตีพิมพ์
นาย ปฏิวตั ิ ไชยมาตร
เคมีสาํ หรับครู
9-Aug-59 รอตีพิมพ์
น.ส. ยุวนิจ สุ นาคราช
เคมี
25-Aug-59 รอตีพิมพ์
นาย ภาคภูมิ แสงดารา
เคมี
27-Jul-59 รอตีพิมพ์
น.ส. ณัชชารี ย ์ วิเชียรนิตย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2-Sep-59 รอตีพิมพ์
น.ส. พรรษา มนต์แข็ง
ชีววิทยา (ป.เอก)
2-Sep-59 รอตีพิมพ์
นาย ศักดิIวิบูลย์ จันทราษี
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (ป.เอก)
22-Sep-59 NRU
น.ส. รักษามนต์ อุบนบาล
ชีวเคมี (ป.เอก)
30-Sep-59 NRU
น.ส. พุฒิตา พันจี
จุลชีววิทยา (ป.เอก)
6-Oct-59 รอตีพิมพ์
นาย ธนากร แสงสง่า
จุลชีววิทยา (ป.เอก)
7-Oct-59 NRU
นาย อดุลย์วิทย์ สิ นธุศิริ
ชีวเคมี
7-Oct-59 NRU
น.ส. จีรนันท์ ใจไว
จุลชีววิทยา
7-Oct-59 NRU
น.ส. ธนิตพร นาคกุล
เคมี (ป.เอก)
13-Oct-59 รอตีพิมพ์
น.ส. สุ กญั ญา พงษ์ศิริรักษ์
เคมี
13-Oct-59 รอตีพิมพ์
น.ส. วิไลรัตน์ วงศ์เทพ
เคมี (ป.เอก)
17-Oct-59 NRU
นาย จีรนันท์ นาสะอ้าน
ชีววิทยา
28-Oct-59 รอตีพิมพ์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

175
176
177
178

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

557210008-3
557210001-7
557210016-4
55210005-5

545040033-5
527040023-0
557040026-7
565040054-9
557040018-6
577040041-3
545040110-3
555040044-1
545040045-8
545040054-7
527040029-8

น.ส. พลอยไพลิน ตันติสกล

บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
บัณชีมหาบัณฑิต

คณะวิศ วกรรมศาสตร์
นาย ณัฐพล ขอสวยกลาง
น.ส. สิ ริธร สุ ภาคาร
น.ส. จินดามณี นิสยันต์
นาย ธนากรณ์ อุ่นพินิจ
นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์
นาย ธีร์ธวัช สิ งหศิริ
นาย อภิชยั โพธิIศรี ทอง
นาย ธนารักษ์ โกศัลวิตร
น.ส. เพ็ญนภา ยอดหอ
นาย ประโยชน์ บุญชัยสุ ข
นาย ธีระชัย ห่อวงศ์สกุล

วิศวกรรมสิ? งแวดล้อม
11-Dec-57 NRU
วิศวกรรมเครื? องกล (ป.เอก)
9-Oct-58 รอตีพิมพ์
วิศวกรรมเคมี (ป.เอก)
28-Oct-58 รอตีพิมพ์
วิศวกรรมเคมี
8-Dec-58 รอตีพิมพ์
วิศวกรรมไฟฟ้า (ป.เอก)
19-Feb-59 รอตีพิมพ์
วิศวกรรมสิ? งแวดล้อม (ป.เอก) (ศธ 0514.4.7/442 ลว. 25 เม.ย. 59 รอจดสิ ทธิบตั ร)
วิศวกรรมโยธา
28-Apr-59 NRU
วิศวกรรมเครื? องกล
28-Apr-59 รอตีพิมพ์
วิศวกรรมสิ? งแวดล้อม
11-May-59 รอตีพิมพ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23-May-59 รอตีพิมพ์
วิศวกรรมเครื? องกล (ป.เอก)
4-Aug-59 รอตีพิมพ์

น.ส. วนิ ตา บุญโฉม
น.ส. กนกพัชร วงศ์อินทร์ อยู่
นาง นวทิวา สี หานาม
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27-Jul-59 รอตีพิมพ์
22-Sep-59 รอตีพิมพ์
27-Sep-59 รอตีพิมพ์
30-Sep-59 รอฃ

รายชื อนักศึกษาทีส่ งวิทยานิพ นธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทีเข้ าปกแล้ว แต่ ติดเงือนไขต่ างๆ ข้ อมูล ณ วันที 4 พ.ย. 59
ลําดับที
รหัส
ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
190 575040103-3 น.ส. ขวัญหทัย ทรงศรี
วิศวกรรมโยธา
30-Sep-59 รอตีพิมพ์
191 575040007-9 นาย ธนภัทร สื บภา
วิศวกรรมโยธา
18-Oct-59 รอตีพิมพ์

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

555050041-2
537050022-7
545050005-4
537050002-3
537050015-4
537050016-2
537050017-0
537050018-8
565050347-8
575050217-2
575050251-2
575050033-2
575050212-2
565050262-6
575050002-3
575050213-0
575050216-4
575050218-0

คณะศึกษาศาสตร์
นาย นรากร จิมากร
นาย จักรพันธ์ พิรักษา
น.ส. ปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ
นาง ณฐมน คุนิรัตน์
นาย กิตติศกั ดิI ใจอ่อน
น.ส. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
น.ส. รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
น.ส. สุ ดาทิพย์ หาญเชิงชัย
Mr. Phetsavanh Anouvong
น.ส. สุ ดารัตน์ สมตาเตะ
น.ส. อรอนงค์ รามสันเทียะ
น.ส. วนิดา ไชยทักษิณ
น.ส. นิตยา เรื องสุ วรรณ
น.ส. พรพรรณ คลังกลาง
น.ส. เข็มทอง คตมรคา
นาย พิชยั ไชยเดช
น.ส. วิรินญา พลทอง
น.ส. อัจฉราพรรณ พาไสย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
210 565220011-5 น.ส. สุ วภัทร พรหมมาศ
211 575220012-4 นาย เอกลักษณ์ เตอร์ตู
212 545220013-9 นาย อภิชาติธาํ รงค์ คํามณี

213
214
215
216
217
218
219

555180019-9
545180004-1
547180001-1
537180002-8
537180003-6
565180004-3
555180012-3

คณะสั ตวแพทยศาสตร์
นาย ประพันธ์ แก่นจําปา
น.ส. พิมสุ รีย ์ อัศวินโกวิท
นาง พัชนี ศรี งาม
นาย ชาตรี ชํานาญดี
น.ส. นวรัตน์ ผอบงา
นาย นราธิป วรวัฒนธรรม
นาย จักรพรรค์ ประชาชิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ป.เอก)
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสุ ตรและการเรี ยนการสอน (ป.เอก)
คณิตศาสตรศึกษา (ป.เอก)
คณิตศาสตร์ศึกษา (ป.เอก)
คณิตศาสตร์ศึกษา (ป.เอก)
คณิตศาสตร์ศึกษา (ป.เอก)
คณิตศาสตรศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
หลักสู ตรและการสอน
หลักสู ตรและการสอน
หลักสู ตรและการสอน
จิตวิทยาการศึกษาและการให้คาํ ปรึ กษา
คณิตศาสตรศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
หลักสู ตรและการสอน
หลักสู ตรและการสอน

11-Apr-59 รอตีพิมพ์
18-May-59 NRU
26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
26-May-59 รอตีพิมพ์
7-Jul-59 รอตีพิมพ์
30-Sep-59 รอตีพิมพ์
4-Nov-59 รอตีพิมพ์
8-Nov-59 รอตีพิมพ์
8-Nov-59 รอตีพิมพ์
14-Nov-59 รอตีพิมพ์
14-Nov-59 รอตีพิมพ์
14-Nov-59 รอตีพิมพ์
14-Nov-59 รอตีพิมพ์
14-Nov-59 รอตีพิมพ์

ดุยางคศิลป์
ดุยางคศิลป์
วิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม

29-Sep-59 รอตีพิมพ์
29-Sep-59 รอตีพิมพ์
7-Oct-59 รอตีพิมพ์

สัตวแพทย์สาธารณสุ ข
สัตวแพทย์สาธารณสุ ข
สหวิทยาการสัตวแพทย์ (ป.เอก)
สหวิทยาการสัตวแพทย์ (ป.เอก)
สหวิทยาการสัตวแพทย์ (ป.เอก)
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
สัตวแพทย์สาธารณสุ ข

23-Jun-57 รอตีพิมพ์
2-Jun-58 รอตีพิมพ์
11-Apr-59 รอตีพิมพ์
28-Apr-59 รอตีพิมพ์
17-May-59 รอตีพิมพ์
17-May-59 รอตีพิมพ์
20-Jun-59 รอตีพิมพ์
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ลําดับที
รหัส
ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
220 547180003-7 นาย สุ วลักษณ์ ศรี สุภา
สหวิทยาการสัตวแพทย์ (ป.เอก)
20-Sep-59 NRU
221 547180008-7 น.ส. จิตราภรณ์ เยียนเพชร
สหวิทยาการสัตวแพทย์ (ป.เอก)
30-Sep-59 รอตีพิมพ์
222 547180002-9 น.ส. สุ จิรา ธรรมวัง
สหวิทยาการสัตวแพทย์ (ป.เอก)
14-Oct-59 รอตีพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
223 555200004-3 นาย จักรรัฐ ผาลา
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ฯ วิทยาเขตฯ
ไม่มี

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

25-Dec-59 รอตีพิมพ์

สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
อนามัยสิ? งแวดล้อม
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุ ขดุษฎีบณ
ั ฑิต (นานาชาติ ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปกติ ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
โภชนศาสตร์เพื?อสุ ขภาพ
สาธารณสุ ขศาสตร์ (ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปกติ ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปกติ ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปกติ ป.เอก)
ชีวสถิติ
ชีวสถิติ
ชีวสถิติ
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปกติ ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปกติ ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
ชีวสถิติ
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)

30-Mar-55 รอตีพิมพ์
10-Sep-55 รอตีพิมพ์
14-Nov-55 รอตีพิมพ์
26-Aug-56 รอตีพิมพ์
10-Sep-56 รอตีพิมพ์
6-Nov-56 รอตีพิมพ์
6-Dec-57 รอตีพิมพ์
29-May-57 รอตีพิมพ์
25-Jun-57 รอตีพิมพ์
3-Oct-57 รอตีพิมพ์
29-Jan-58 NRU
26-Feb-58 รอตีพิมพ์
15-May-58 รอตีพิมพ์
11-May-58 รอตีพิมพ์
8-May-58 รอตีพิมพ์
18-Jun-58 รอตีพิมพ์
2-Jul-58 รอตีพิมพ์
7-Jul-58 คปก
9-Oct-58 รอตีพิมพ์
9-Oct-58 รอตีพิมพ์
4-May-59 รอตีพิมพ์
4-May-59 รอตีพิมพ์
11-May-59 รอตีพิมพ์

วิทยาลัย การปกครองท้ องถิน
ไม่มี

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

545110191-8
535110129-2
555110226-6
537110018-5
565110201-3
537110019-3
525110074-0
525110089-7
547110004-7
537110006-2
537110010-1
537110008-8
527110006-1
565110203-9
565110202-1
565110196-0
537110004-6
547110015-2
527110002-9
527110008-7
545110032-8
565110034-6
547110007-1

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
Ms. Yu Yu Maw
น.ส.สุ ณฏั ฐา โน๊ตสุ ภา
Mrs. LAMIAA MOHAMED
Mr. NGUYEN VAN HUNG
MR. THAE MAUNG MAUNG
Mr. NGUYEN VAN HOA
นางพนารัตน์ เพชรราช
ว่าที? ร.ต. ประสงค์ ลายวงษ์สุวรรณ
นาง พัชรี ศรี กตุ า
นาง เฉลิมพร นามโยธา
น.ส. วรรณนภา สระทองหน
น.ส. พรพิมล ชูพานิช
นาย รติ บุญมาก
Mr. Kyaw Swa Mya
Mr. Hla Moe
Ms. Luong Thanh Bao Yen
นาย กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์
นาย กีรติ ภูมิผกั แว่น
นาย นิคม ถนอมเสี ยง
นาย อภินนั ท์ ปิ ตาระเต
น.ส. นุจรี เชิญกลาง
น.ส. ปวีณา นามโคตร
นาย สุ พฒั น์ อาสนะ

8

ลําดับที
รหัส
247 537110014-3
248 537110020-8
249 547110011-0
250 547110010-2
251 557110011-1
252 557110006-4
253 575110027-4
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ชื อ-สกุล
สาขาวชา
ส่ งเล่มเมือวันที หมายเหตุ
นาง สุ ประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
23-May-59 รอตีพิมพ์
น.ส. กรรณิการ์ สังวรวงษ์พนา
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
23-May-59 รอตีพิมพ์
น.ส. ไมยรา เศรษฐมาศ
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
29-Jul-59 รอตีพิมพ์
นาย ไพฑูรย์ สอนทน
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
23-Sep-59 รอตีพิมพ์
น.ส. วรรณศรี แววงาม
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
23-Sep-59 รอตีพิมพ์
นาย ธีระวุธ ธรรมกุล
สาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ป.เอก)
27-Sep-59 รอตีพิมพ์
น.ส. จารุ วรรณ เถื?อนมัน?
วิทยาการระบาด
14-Oct-59 รอตีพิมพ์
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