
1
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อตุสาหกรรม
น.ส.จุฬารัตน์ ไชยดิษฐ์

2
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อตุสาหกรรม
นายขจรเดช หนูทอง

3 โครงการบริหารธุรกจิบณัฑิต One day program น.ส.จิราภา อาลี

4 โครงการบริหารธุรกจิบณัฑิต One day program น.ส.โสภติา ชุมภทูอง

5
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร
น.ส.วันอาสาฬห ์เต็มสังข์

6
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร
น.ส.ปาริชาต พุ่มกนั

7
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 

ส าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
น.ส.นูรียะห ์ดือราแม

8
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 

ส าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
น.ส.นรินทร ขาววงษ์

9
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส์และโซ่อปุทาน วิทยาเขตบางนา
นายอธิวัฒน์ ขาวแสง

10
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส์และโซ่อปุทาน วิทยาเขตบางนา
น.ส.สุดาทพิย์ สายฟั่น

11
โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจบริหาร วิชาเอกสารจัดการโลจัสติกส์ (ภาคพิเศษ)
น.ส.ธมนวรรณ เล่ียงเฉลิมวงษ์

12
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมาย

ธุรกจิ
นางสรณ์ธรรณรัฐ เต็มสังข์

ล ำดับ โครงกำร รำยชือ่

รำยชือ่บุคลำกร โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฎบิัติกำรระบบลูกหน้ีและระบบบัญชีแยกประเภท

กำรใช้งำนระบบ 3 มิติ Oracle E-Business Suit 11i
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13
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมาย

ธุรกจิ
น.ส.สุคนธ์ทพิย์ ชาติมนตรี

14
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 

วิทยาเขตบางนา
น.ส.ดาราวรรณ อบุนพันธ์

15
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 

วิทยาเขตบางนา
นายณัฐพงศ์ แกว้กระจก

16 โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต จ.สงขลา น.ส.พัสรา ประชาอดุา

17 โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต จ.สงขลา น.ส.เอกอร มัง่มีผล

18 โครงการรัฐประศาสตรมหาบณัฑิต หวัหมาก น.ส.บญุรินทร์ นนทแกว้

19 โครงการรัฐประศาสตรมหาบณัฑิต หวัหมาก น.ส.ภทัริน สงขาว

20
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิตส าหรับผู้จัดการยุค

ใหม่ (ภาคค่ า)
น.ส.สุจารีย์ คงวัฒนากลุ

21
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิตส าหรับผู้จัดการยุค

ใหม่ (ภาคค่ า)
นายวัจกร คงวัฒนากลุ

  
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต ส าหรับผู้จัดการยุค

ใหม่
น.ส.สุธีรา แสงระยับ

23
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต ส าหรับผู้จัดการยุค

ใหม่
น.ส.จันทร์เพ็ญ คงวัฒนากลุ

24
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต ภาคพิเศษ 

คณะส่ือสารมวลชน
น.ส.ชมพู่ ปานรอด

25
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต ภาคพิเศษ 

คณะส่ือสารมวลชน
น.ส.รุ่งเรือง นนทะสาร

26
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต Modern Leaders 

(Weekend Program)
น.ส.เกศรินทร์ ไชยรังษี

27
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต Modern Leaders 

(Weekend Program)
น.ส.กญัจนณัฏฐ์ จ่าวิสูตร

28
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต Visionary Leader 

(Twilight Program)
น.ส.วทยิาภรณ์ บวัมาก



29
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต Visionary Leader 

(Twilight Program)
น.ส.อรวรรณ ล่องพริก

30 โครงการพิเศษบริหารธุรกจิบณัฑิต จ.สงขลา น.ส.ศิลาพร เสมอวงศ์

31 โครงการพิเศษบริหารธุรกจิบณัฑิต จ.สงขลา นายประยุทธ อรุณรัตน์

32 โครงการพิเศษบริหารธุรกจิบณัฑิต เพื่อความเปน็เลิศ น.ส.นุชจรินทร์ จันทร์อดุม

33 โครงการพิเศษบริหารธุรกจิบณัฑิต เพื่อความเปน็เลิศ นายตุลากร ได้เปรียบ

34
โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบณัทติ ส าหรับผู้บริหารรุ่น ใหม่
นางอรินทร ออมทรัพย์

35
โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบณัทติ ส าหรับผู้บริหารรุ่น ใหม่
น.ส.หทยักรณ์ แจ่มจันทร์

36
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตภาคพิเศษ 

คณะมนุษยศาสตร์
น.ส.จันทร์วิภา วินทะชัย

37
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตภาคพิเศษ 

คณะมนุษยศาสตร์
น.ส.กติติวรรณ ปญัญาบตุร

38
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
(Modern Leaders Program)

น.ส.องัศุมาลิน อนิปลอด

39
โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
(Modern Leaders Program)

นางบษุยา สุขสวัสด์ิ

40
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ 

(Sunday Program)
น.ส.อไุรวรรณ สุริยธานีวงศ์

41
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ 

(Sunday Program)
น.ส.จิตตินาถ คล้ิงปาน

42 โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (Twin Program) น.ส.กลุธิดา ส ารองพันธ์

43 โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (Twin Program) น.ส.ปวริศา ลิมปรัตนากร

44 โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต จ.นครพนม น.ส.วนิฐา ฐานะสันต์

45 หวัหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา นางมาลี จิรเดชาชาญ



46
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรเศรฐศาสตร

มหาบณัฑิต ส าหรับนักบริหารสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ธุรกจิ

น.ส.กญัลักษณ์ ลีนะเปสนันท์

47
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรเศรฐศาสตร

มหาบณัฑิต ส าหรับนักบริหารสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ธุรกจิ

น.ส.ชุติมา สังข์นิ่ม

48
โครงการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา จ.น่าน
น.ส.วิเวียน วิซท ์จูงศิริ

49
โครงการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา จ.น่าน
นายภทัรพล ค าคง

50
โครงการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา จ.กรุงเทพฯ
น.ส.ชนาพร พงศ์กจิกลุ

51
โครงการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา จ.กรุงเทพฯ
น.ส.นิภา ศรีศุภโชคชัย

52 โครงการบญัชีบณัฑิต ภาคพิเศษ การบญัชีและการเงิน น.ส.นิโลบล แสงพนัสชาดา

53 โครงการบญัชีบณัฑิต ภาคพิเศษ การบญัชีและการเงิน น.ส.ธัญลักษณ์ แดงชาติ

54
โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
น.ส.ดวงดาว สิทธิยา

55
โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
น.ส.ธนัชพร เกตุมณี 

56 โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต Smart Manager น.ส.องัศุธร ภญิโญสุนันท์

57 โครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต Smart Manager น.ส.สุนิสา โนละ

58
โครงการศึกษาภาคพิเศษสารสนเทศ

นิติวิทยาศาสตร์
น.ส.ภทัราพร สมานวงศ์

59
โครงการศึกษาภาคพิเศษสารสนเทศ

นิติวิทยาศาสตร์
นายพีรยุทธ พลอยแหวน


