
ชื่อ-นามสกุล
นายกนก  นุริตานนท์ 2.61
นางสาวกนกวรรณ  ปะมาคะเต 2.82
นางสาวกมลชนก  เจริญวงค์ 3.23
นายกฤษณพงศ์  สุภาพ 2.46
นายกฤษดา  ทานุกรม 2.40
นางสาวกัญญา  คูณตาแสง 2.27
นายกิตติพงษ์  มานะศรี 2.67
นางสาวกิตติยากร  ไชยอุตม์ 3.05
นายกิตติศักดิ์  เฉียบแหลม 3.00
นางสาวแก้วใจ  พงษ์พิละ 3.22
นางสาวขนิษฐา  บุษบงก์ 2.80
นางสาวขวัญจิรา  ม่ันบุญมาก 2.78
นางจรวยศรี  จําปานนท์ 2.0313 อบ.0830047/2557

10 อบ.0830152/2557
11 อบ.0830226/2557
12 อบ.0830232/2557

7 อบ.0830027/2557
8 อบ.0830025/2557
9 อบ.0830123/2557

4 อบ.0830089/2557
5 อบ.0830233/2557
6 อบ.0830237/2557

1 อบ.0830002/2557
2 อบ.0830164/2557
3 อบ.0830225/2557
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ลําดับ

นางจรวยศรี  จําปานนท์ 2.03
นายจักรกฤษณ์  ประจิม 2.60
นางสาวจันจิรา  อุตทอง 2.75
นางสาวจันทร์จีรา  แซ่ลี้ 3.06
นางสาวจามจุรี  สรรพศรี 2.28
นางสาวจารุณี  มีรัตน์ 2.69
นางสาวจารุวรรณ  จันทป 2.90
นางสาวจินตนา  รูนันต์ 2.34
นางสาวจุฑาภรณ์  นามวงษา 2.21
นายเจตพล  จงพิมาย 2.24
นายเจนณรงค์  วาจาสัตย์ 3.16
นางสาวชฎาทิพย์  กรองทองหลาง 2.97
นางสาวชลธิชา  ซําสันเทียะ 2.84
นางสาวชลธิชา  ม่ันคง 2.78
นายชลธี  คูณมี 2.31
นายชวฤทธิ์  พันธ์พวง 2.53
นายชวารา  บุญกัณฑ์ 3.25
นายชัยณรงศิลป์  สีแปลก 2.85
นายชัยศิริ  คณาโสม 2.13
นายชาตรี  จันทร์ทรง 2.95
นางสาวชิดชนก  สีหาบุตร 2.70

31 อบ.0830110/2557
32 อบ.0830227/2557
33 อบ.0830141/2557

28 อบ.0830051/2557
29 อบ.0830021/2557
30 อบ.0830211/2557

25 อบ.0830132/2557
26 อบ.0830126/2557
27 อบ.0830189/2557

22 อบ.0830192/2557
23 อบ.0830125/2557
24 อบ.0830213/2557

19 อบ.0830084/2557
20 อบ.0830107/2557
21 อบ.0830122/2557

16 อบ.0830144/2557
17 อบ.0830094/2557
18 อบ.0830060/2557

13 อบ.0830047/2557
14 อบ.0830161/2557
15 อบ.0830037/2557

นางสาวชิดชนก  สีหาบุตร 2.70
นายชิดพงษ์  รวมแก้ว 2.90
นายไชยพศ  ธรรมสาร 2.16

34 อบ.0830007/2557
35 อบ.0830005/2557

33 อบ.0830141/2557



นางฐิภัสสร  จันทรา 3.09
นายณรงค์  เหล็กงาม 2.63
นายณรงค์สิทธิ์  ศรีธรรมมา 3.12
นางสาวณัฐธยาน์  อุปรา 2.73
นายณัฐพงศ์  มูลมี 2.32
นายณัฐพล  ตีบจันทร์ 3.27
นายณัฐพล  เสียงการ 2.45
นางสาวณัฐวดี  ไพรบึง 2.25
นายณัฐวุฒิ  โพธิวัฒน์ 2.91
นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์ 2.30
นางสาวณัฐสุภา  ธุมาชิน 2.31
นายดนัย  วงศ์สาลี 2.34
นางสาวดารณี  คําอินทร์ 2.79
นางเตือนใจ  บัวผัน 2.92
นางทองเลียน  จันทร์หาญ 2.75
นางสาวทัศณีย์  โทบุตร 2.78
นางสาวทัศนีย์  คําเคนบ้ง 2.73
นางทัศนีย์  มลสิน 2.97
นางสาวทิฆัมพร  ทากุ 2.37

52 อบ.0830175/2557
53 อบ.0830059/2557
54 อบ.0830033/2557

49 อบ.0830018/2557
50 อบ.0830019/2557
51 อบ.0830219/2557

46 อบ.0830082/2557
47 อบ.0830040/2557
48 อบ.0830202/2557

43 อบ.0830191/2557
44 อบ.0830119/2557
45 อบ.0830108/2557

40 อบ.0830182/2557
41 อบ.0830234/2557
42 อบ.0830066/2557

37 อบ.0830128/2557
38 อบ.0830229/2557
39 อบ.0830149/2557

36 อบ.0830049/2557

นางสาวทิฆัมพร  ทากุ 2.37
นางสาวทิติยา  เบ้างาม 2.36
นายทินกรณ์  ใยบัว 2.75
นางสาวทิพวัลย์  คําเชิด 2.41
นายทิวไผ่  ประเสริฐสิน 3.23
นายทูนเทิด  ภูทอง 3.15
นายธนวัฒน์  เหรียญทอง 2.31
นายธนัตถ์  ชโลธร 2.18
นายธนากร  ตะนะโส 2.91
นายธนากรณ์  เสาร์ม่ัง 2.37
นายธวัชชัย  พันธ์บุตร 3.02
นายธีรพงษ์  พลสวัสดิ์ 2.41
นายธีระวัฒน์  หน่อแก้ว 2.32
นายนพนัฐ  มูลนา 2.21
นายนพพร  จันทร์พวง 2.17
นายนพพร  พรมสําลี 2.15
นายนริศ  คูณธาการ 2.26
นางสาวนัฐกานต์  ชะนะมัจฉา 2.43
นายนัฐวุฒิ  อุตอามาตย์ 2.16
นายนัฐิวัฒน์  บัวทอง 2.81
นางสาวนิตยา  ทองลอง 2.15

73 อบ.0830199/2557
74 อบ.0830198/2557

70 อบ.0830111/2557
71 อบ.0830061/2557
72 อบ.0830009/2557

67 อบ.0830236/2557
68 อบ.0830029/2557
69 อบ.0830096/2557

64 อบ.0830103/2557
65 อบ.0830095/2557
66 อบ.0830052/2557

61 อบ.0830041/2557
62 อบ.0830205/2557
63 อบ.0830028/2557

58 อบ.0830118/2557
59 อบ.0830214/2557
60 อบ.0830034/2557

55 อบ.0830167/2557
56 อบ.0830008/2557
57 อบ.0830172/2557

54 อบ.0830033/2557

นางสาวนิตยา  ทองลอง 2.15
นายนิทัศน์  สัตยากูล 2.95
นายนิพนธิ์  นามกระจ่าง 2.7176 อบ.0830187/2557

74 อบ.0830198/2557
75 อบ.0830067/2557



นางสาวนิภาพร  บุตรวงศ์ 2.53
นางนุชจรี  พุดพันธ์ 2.96
นางสาวนุชธนันท์  สุขใส 2.91
นางสาวนุศรา  พละศักดิ์ 2.84
นายบัณฑิต  สุวรรณกูฏ 2.92
นายบุญทรรณ  เครื่องกัณท์ 3.19
นายบุญประกอบ  วามเกษ 2.98
นายบุญมี  ศรีมุงคุล 2.06
นางสาวปณิตา  วาฤทธิ์ 2.86
จ่าอากาศเอกปณิธิ  หอระพร้อม 2.43
นางสาวปทุมมา  ณ ทอน 2.58
นางสาวปทุมรัตน์  สาดา 2.36
นางสาวปนัดดา  ทองปาน 2.80
นางสาวปนัดดา  บุญอาจ 3.06
นางสาวปนัดดา  แสงทอง 3.06
นายประดิษฐ  จิตรมาศ 3.18
นางสาวประพิศ  ปทุมมา 3.15
นางสาวประภาพร  แจ่มใส 3.21
นางสาวประภาพร  เทือกทา 3.11

94 อบ.0830176/2557
95 อบ.0830203/2557

91 อบ.0830173/2557
92 อบ.0830013/2557
93 อบ.0830062/2557

88 อบ.0830216/2557
89 อบ.0830217/2557
90 อบ.0830050/2557

85 อบ.0830063/2557
86 อบ.0830069/2557
87 อบ.0830114/2557

82 อบ.0830068/2557
83 อบ.0830012/2557
84 อบ.0830086/2557

79 อบ.0830228/2557
80 อบ.0830136/2557
81 อบ.0830011/2557

77 อบ.0830174/2557
78 อบ.0830048/2557

นางสาวประภาพร  เทือกทา 3.11
นายประยูรหงส์  ผิวทอง 2.69
นายปรีชา  เถาว์ทอง 2.18
นางสาวปิยะนุช  คําเหลี่ยม 2.49
นางสาวปิยะภัทร  ทองมาก 2.40
นายพงษ์ราชันย์  สุดหา 2.44
นางสาวพนารัตน์  จิตแสวง 2.87
นางสาวพรสุภา  กุบแก้ว 2.33
นายพฤหัส  คล้ายทอง 2.60
นายพัชระ  ศรีบุญเรือง 2.37
นางสาวพัชรินทร์  โคมชัย 2.71
นางสาวพิชชาพร  หยาดทอง 3.22
นางสาวพิมพ์ชนก  สังวาลย์ 2.01
นางสาวพิมพ์ประไพ  จําปี 2.89
นายพีรฉัตร  ดวงคํา 2.66
นายพีรณัฐ  สวัสดี 2.16
นายพีระ  ชาวะรักษ์ 2.52
จ่าอากาศเอกพุทธิพงษ์  ชาติดําดี 2.17
นางสาวเพ็ญพร  มณีวงค์ 2.12
นางสาวภาวิณี  สารภาค 2.60
สิบโทมนูญ  พลอาษา 2.60115 อบ.0830090/2557

112 อบ.0830071/2557
113 อบ.0830064/2557
114 อบ.0830166/2557

109 อบ.0830168/2557
110 อบ.0830006/2557
111 อบ.0830209/2557

106 อบ.0830221/2557
107 อบ.0830083/2557
108 อบ.0830098/2557

103 อบ.0830206/2557
104 อบ.0830186/2557
105 อบ.0830093/2557

100 อบ.0830150/2557
101 อบ.0830194/2557
102 อบ.0830004/2557

97 อบ.0830042/2557
98 อบ.0830148/2557
99 อบ.0830215/2557

95 อบ.0830203/2557
96 อบ.0830070/2557

สิบโทมนูญ  พลอาษา 2.60
นางสาวมลทา  ทองเลิศ 2.71
นางสาวมลเทียน  ทาตะชัย 2.89

115 อบ.0830090/2557
116 อบ.0830102/2557
117 อบ.0830170/2557



นายมาโนช  มารักษ์ 2.68
นางสาวมีนา  นามเกษ 2.68
นางสาวมุขรินทร์  ผาสิทธิ์ 2.85
นายไมตรี  พวงผกา 2.40
นายยุทธชัย  พลราช 3.11
นายยุทธนา  ปลายเนตร 3.05
นายยุทธนา  มิตรรักษ์ 2.51
นางสาวยุพาพรรณ  แก้วเขียว 2.93
นางสาวยุวดี  แปลงศรี 2.95
นางสาวรดารัตน์  กรินรักษ์ 2.73
จ่าเอกรัชพล  ท่อนทอง 3.18
นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีเข็ม 3.06
นางสาวลาวรรณ์  ศรีนวล 2.45
นางสาวลินดา  ศรีสุข 3.21
นายวงค์วรรณ  สินสุพรรณ์ 2.26
นางสาววชิราภรณ์  บัวคํานิล 2.47
นางสาววนิดา  สารทอง 3.20
นายวรพนธ์  คําทอง 2.24
นายวรพรต  จิตรสิงห์ 2.60136 อบ.0830127/2557

133 อบ.0830223/2557
134 อบ.0830201/2557
135 อบ.0830081/2557

130 อบ.0830065/2557
131 อบ.0830212/2557
132 อบ.0830188/2557

127 อบ.0830099/2557
128 อบ.0830058/2557
129 อบ.0830130/2557

124 อบ.0830115/2557
125 อบ.0830156/2557
126 อบ.0830181/2557

121 อบ.0830010/2557
122 อบ.0830231/2557
123 อบ.0830207/2557

118 อบ.0830079/2557
119 อบ.0830131/2557
120 อบ.0830169/2557

นายวรพรต  จิตรสิงห์ 2.60
นายวรากรณ์  แก้วหล่อ 2.47
นายวราพล  คณะบุตร 3.18
นางสาววราภรณ์  ศรีคราม 2.67
นางสาววรารัตน์  แนบชิด 2.50
นางสาววราลักษณ์  ภูน้ําเย็น 3.18
นางสาววัชราพร  พลขันธ์ 2.84
นายวัฒนา  แก้วมุกดา 3.12
นางสาววันวิสา  ไชยพันโท 2.58
นางสาววารุณี  แสนมณี 2.74
นางสาววิเกศญา  วันชม 2.45
นายวิจารย์  สิงหาภู 2.65
นางสาววิชิตา  เลานิต 2.80
นายวิทวัช  นามวิชา 2.42
นางสาววิภาวดี  สุจริต 3.17
นางสาววิลาวัล  สีหะภาค 3.12
นายวิไล  ทาระศรี 3.21
นายวีรพล  สีส่วน 2.69
นายวุฒิไกร  แก่นจันทร์ 2.10
นายวุฒิไกร  ยังใจ 2.45
นายวุฒิพงษ์  พรมแก้ว 2.65

154 อบ.0830076/2557
155 อบ.0830054/2557
156 อบ.0830043/2557

151 อบ.0830100/2557
152 อบ.0830016/2557
153 อบ.0830154/2557

148 อบ.0830087/2557
149 อบ.0830151/2557
150 อบ.0830145/2557

145 อบ.0830134/2557
146 อบ.0830190/2557
147 อบ.0830015/2557

142 อบ.0830137/2557
143 อบ.0830072/2557
144 อบ.0830140/2557

139 อบ.0830088/2557
140 อบ.0830157/2557
141 อบ.0830077/2557

136 อบ.0830127/2557
137 อบ.0830104/2557
138 อบ.0830171/2557

นายวุฒิพงษ์  พรมแก้ว 2.65
นายศักดิ์ดา  พัดรัมย์ 2.50
นางสาวศิริจันทร์  โพธิสนธ์ 3.00

157 อบ.0830080/2557
158 อบ.0830180/2557

156 อบ.0830043/2557



นางสาวศิรินภา  กลมเกลี้ยง 2.78
นายศุภชัย  ดาหา 2.24
นายสถาพร  ศรีสุธรรม 2.25
นายสมชาย  กองสุข 2.86
นายสมพงษ์  ศรัณย์ธรรมกุล 3.04
นายสมพงษ์  สุภาพงศ์ 3.05
นางสาวสมฤดี  จันทวี 2.48
นายสมศักดิ์  ไกรษี 2.10
นายสวัสดิ์  คําศรี 2.73
นายสิทธิศักดิ์  สีลาพร 3.09
นายสิทธิศักดิ์  สีอ่อน 2.23
นางสาวสุกัญญา  ทําละเอียด 2.70
นายสุจิตร  สุระชาติ 2.92
จ่าเอกสุชาติ  พิมพ์ทอง 3.01
นายสุทธิพงษ์  ศิริพักตร์ 2.26
นางสาวสุนันทา  สอนสา 3.11
นางสาวสุนิสา  ศรีดี 2.91
นายสุพจน์  ขันแก้ว 3.16
นางสาวสุพรรษา  ผลชอุ่ม 2.22

175 อบ.0830153/2557
176 อบ.0830121/2557
177 อบ.0830210/2557

172 อบ.0830057/2557
173 อบ.0830035/2557
174 อบ.0830193/2557

169 อบ.0830030/2557
170 อบ.0830101/2557
171 อบ.0830224/2557

166 อบ.0830044/2557
167 อบ.0830055/2557
168 อบ.0830023/2557

163 อบ.0830022/2557
164 อบ.0830017/2557
165 อบ.0830129/2557

160 อบ.0830003/2557
161 อบ.0830230/2557
162 อบ.0830073/2557

159 อบ.0830165/2557

นางสาวสุพรรษา  ผลชอุ่ม 2.22
นางสาวสุพรรษา  แพงไชย 2.76
นางสาวสุภัสชญา  แสนทอง 2.18
นางสาวสุภาพร  รินรมย์ 2.13
นายสุรชัย  ถมปัด 2.91
นายสุวิทย์  ทําดี 2.01
นางสาวเสาวภา  สิทธิราช 2.35
นางสาวแสงจันทร์  บุเงิน 2.21
นายแสงสุรีย์  สายมงคล 2.83
นายโสริยะ  สันดร 2.91
นายไสว  หล้าบุดดา 2.95
นายอดิศักดิ์  บุญเรือง 2.18
นางสาวอนุชญา  บรรทร 2.80
นายอนุพงษ์  จําปานนท์ 2.24
นายอนุพงษ์  ตะเคียนเกลี้ยง 2.60
นางสาวอนุสรา  แสงวงค์ 2.50
จ่าเอกอภัย  ทองโกฏิ 3.36
นางสาวอภิญญา  ศุภลักษณ์ 2.48
นายอภิมุข  ศุภนิมิตรกุลกิจ 2.31
นายอภิวัฒน์  ทัพไทยดี 2.57
นายอภิวัฒน์  ภักดี 2.62

196 อบ.0830204/2557
197 อบ.0830056/2557

193 อบ.0830024/2557
194 อบ.0830235/2557
195 อบ.0830031/2557

190 อบ.0830075/2557
191 อบ.0830113/2557
192 อบ.0830078/2557

187 อบ.0830074/2557
188 อบ.0830032/2557
189 อบ.0830220/2557

184 อบ.0830109/2557
185 อบ.0830092/2557
186 อบ.0830178/2557

181 อบ.0830135/2557
182 อบ.0830001/2557
183 อบ.0830039/2557

178 อบ.0830085/2557
179 อบ.0830091/2557
180 อบ.0830038/2557

177 อบ.0830210/2557

นายอภิวัฒน์  ภักดี 2.62
นางสาวอภิสรา  วงศ์แหล้ 2.63
นางสาวอรกนก  มณเฑียร 3.17199 อบ.0830133/2557

197 อบ.0830056/2557
198 อบ.0830112/2557



นางสาวอรณี  วงศ์จันทร์ 2.91
นางสาวอรดี  จันทะรัตน์ 2.25
นางสาวอรทัย  แก้วชิณ 3.04
นางสาวอรอนงค์  แนบเนียม 2.97
นางสาวอรุณี  ไชยมาตย์ 3.34
นางสาวอัจฉราพร  แก้วใส 2.54
นางสาวอัญฉริน  ก้อนหิน 2.60
นายอาทิตย์  กตัญญู 2.67
นายอาทิตย์  บุญเกิด 2.23
นายอาทิตย์  ร่วมสุข 2.63
นายอํานาจ  จูเเจ่ม 2.46
นายอุทัย  สารมิตร 2.58
นางสาวอุไรรัตน์  นวลวัลย์ 3.13
นางสาวอุลัยพร  บัวศรี 3.00
นายเอกชัย  สายม่ัน 2.41214 อบ.0830045/2557

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 214 ราย

211 อบ.0830142/2557
212 อบ.0830195/2557
213 อบ.0830138/2557

208 อบ.0830105/2557
209 อบ.0830036/2557
210 อบ.0830139/2557

205 อบ.0830147/2557
206 อบ.0830106/2557
207 อบ.0830097/2557

202 อบ.0830143/2557
203 อบ.0830197/2557
204 อบ.0830026/2557

200 อบ.0830208/2557
201 อบ.0830120/2557


