
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกฐิน  อินธริาช 2.68
นางสาวกนกวรรณ์  โพธิศ์รี 2.41
นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 3.18
นางสาวกมลชนก  บุญสอาด 2.07
นางสาวกรรณิการ์  โมรานอก 2.02
นางสาวกรรณิการ์  รับรอง 2.31
นางสาวกฤษณา  สารบูรณ์ 2.50
นางสาวกานดา  สวสัด์ิพงษ์ 2.58
นายกิตติศักด์ิ  ปราบภยั 2.00
นางสาวกิติยา  แก้ววงษา 2.06
นางสาวเกล็ดดาว  ธรรมจักร์ 3.00
นางสาวเกษรินทร์  สมวงศ์ 2.93
นางสาวเกษสุดา  ชัยสามารถ 2.97
นางสาวขวญัฤดี  มีชัย 3.12
นางสาวคันธรส  เวกวงั 2.93
นางสาวจตุพร  บุญเรือง 2.59
นางสาวจรรยา  แสนหาญ 2.43
นางสาวจิตรทิพย์  เวฬุวนารักษ์ 2.73
นางสาวจินตนา  พันเจริญ 2.81
นางสาวจิรภา  กุลบุตร 2.68
นางสาวจิรัชญา  บุดดีสิงห์ 2.95
นางสาวจิราพร  ทองสวสัด์ิ 2.53
นางสาวจิราพร  เบ้าทอง 2.09
นางสาวจิราพร  มูลมั่ง 2.19
นางสาวจิราภรณ์  ขาวสอาด 2.05
นางสาวจิราภา  พิมพ์แต้ม 2.31
นางสาวจิราวรรณ  สูงขาว 2.10
นายจีรวฒัน์  สืบศรี 2.50
นางจีระนันท์  สุทธคุิณ 2.36
นางสาวจุฑามาศ  คล่องแคล่ว 3.48
นางสาวเจนจิรา  ลือชา 2.42
นางสาวโฉมวลี  ฉะอ้อนศรี 3.15
นางสาวโฉมสุดา  ค าเคนบ้ง 2.54
นางสาวชณัณญา  แพงรูป 3.31
นางสาวชนาวรรณ  เจริญศิริ 2.55
นางสาวชบาภรณ์  เบ้าค า 2.19
นางสาวชิดชนก  จอมหงษ์ 3.01
นางสาวชิตชบา  ราชสินธ์ 2.84

37 อบ.0630064/2558
38 อบ.0630154/2558

34 อบ.0630039/2558
35 อบ.0630184/2558
36 อบ.0630157/2558

31 อบ.0630125/2558
32 อบ.0630163/2558
33 อบ.0630164/2558

28 อบ.0630036/2558
29 อบ.0630225/2558
30 อบ.0630222/2558

25 อบ.0630020/2558
26 อบ.0630014/2558
27 อบ.0630007/2558

22 อบ.0630085/2558
23 อบ.0630008/2558
24 อบ.0630073/2558

19 อบ.0630052/2558
20 อบ.0630172/2558
21 อบ.0630080/2558

16 อบ.0630050/2558
17 อบ.0630159/2558
18 อบ.0630055/2558

13 อบ.0630113/2558
14 อบ.0630058/2558
15 อบ.0630202/2558

10 อบ.0630024/2558
11 อบ.0630068/2558
12 อบ.0630059/2558

7 อบ.0630097/2558
8 อบ.0630001/2559
9 อบ.0630095/2558

4 อบ.0630219/2558
5 อบ.0630092/2558
6 อบ.0630015/2558

1 อบ.0630057/2558
2 อบ.0630010/2558
3 อบ.0630062/2558

รายชื่อบัณฑิตเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบัตร  ปีการศึกษา 2557 - 2558
บัญชบีัณฑิต

เรยีงตามตวัอักษร

ล าดับ



นางสาวชุติมา  พันธวุงศ์ 2.55
นางสาวฐิตินันท์  จ าปาเต็ม 2.51
นางสาวฐิติมา  ชินพันธ์ 3.08
นางสาวณัฎฐ์ฐริการ์  ทองหล่อ 2.55
นางสาวณัฐทิชา  พุ่มงาม 2.72
นางสาวณัฐนิชา  ไชยมหา 2.59
นางสาวณัฐมล  การินทร์ 2.77
นางสาวณัฐิกา  แก่นเมือง 2.73
นางสาวดอกคูณ  สุโพภาค 2.59
นางสาวเดือนเพ็ญ  ชมภจูันทร์ 3.37
นายถาวร  มณีวงค์ 3.12
นางสาวทันฑิกา  ถาริวร 2.24
นางสาวทัศวรรณ  รสจันทร์ 2.58
นางสาวทิฆนัพร  หัดกันยา 2.78
นางสาวทิชากร  วรรณวงษ์ 2.85
นางสาวทิพย์อมร  สิมาขันธ์ 3.52
นางสาวทิพาภรณ์  นวลอนงค์ 2.23
นางสาวทิวาพร  ซาเสน 2.61
นางสาวธนพร  แก้วสุพรรณ์ 2.86
นางสาวธวลัรัตน์  ชาลีนิวตัร 2.37
นางสาวธติิมา  บุญเล่ห์ 2.19
นางสาวนภาพร  วงศ์กลาง 2.44
นางสาวนรินรัตน์  กาวาฬ 3.06
นางสาวนริศรา  สุทธิก์ร 2.04
นางสาวนวพร  พลมั่น 3.27
นางสาวนัชชนาพร  สดีวงศ์ 2.35
นางสาวนันทนา  ละม่อม 2.98
นางสาวนันทิดา  เสียงเสนาะ 2.89
นางสาวน  าทิพย์  จารุสิน 2.03
นางสาวน  าทิพย์  ทองแจ่ม 2.14
นางสาวนิตยา  เคร่ืองจันทร์ 2.08
นางสาวนิตยา  วงค์ค า 3.49
นางสาวนิภากร  ทองลือ 2.43
นางสาวนิยะดา  กุจะพันธ์ 2.09
นางสาวนิโลบล  กอบเกื อ 3.05
นางสาวเบญจรัตน์  เพชรพิศ 2.72
นางสาวเบ็ญจลักษณ์  สุนเสียง 2.89
นางสาวประไพจิต  พลถาวร 2.50
นางสาวประภาพรรณ  จอมใจทิปิ 3.07
นายประสิทธิ ์ แสนวงษ์ 2.71
นางสาวปราณปรียา  ผิวนวล 3.22
นางสาวปราณี  ค าเลิศ 2.33
นางสาวปรียานุช  โลหะสาร 2.40

79 อบ.0630199/2558
80 อบ.0630083/2558
81 อบ.0630161/2558

76 อบ.0630069/2558
77 อบ.0630209/2558
78 อบ.0630207/2558

73 อบ.0630030/2558
74 อบ.0630109/2558
75 อบ.0630002/2559

70 อบ.0630088/2558
71 อบ.0630168/2558
72 อบ.0630012/2558

67 อบ.0630072/2558
68 อบ.0630221/2558
69 อบ.0630001/2558

64 อบ.0630203/2558
65 อบ.0630086/2558
66 อบ.0630128/2558

61 อบ.0630032/2558
62 อบ.0630009/2558
63 อบ.0630215/2558

58 อบ.0630078/2558
59 อบ.0630018/2558
60 อบ.0630126/2558

55 อบ.0630195/2558
56 อบ.0630220/2558
57 อบ.0630074/2558

52 อบ.0630171/2558
53 อบ.0630104/2558
54 อบ.0630070/2558

49 อบ.0630217/2558
50 อบ.0630162/2558
51 อบ.0630180/2558

46 อบ.0630210/2558
47 อบ.0630213/2558
48 อบ.0630079/2558

43 อบ.0630224/2558
44 อบ.0630028/2558
45 อบ.0630004/2558

40 อบ.0630227/2558
41 อบ.0630205/2558
42 อบ.0630148/2558

39 อบ.0630169/2558



นางสาวปวณีา  อาริภู 2.80
นางสาวเปรมจิตร  แสงงาม 2.55
นางสาวผลทิพย์  เนื อทอง 3.28
นางสาวพณิดา  ธานี 2.41
นางสาวพยอม  ศรีเกษตร 2.66
นางสาวพรนิพา  คะตะวงษ์ 2.50
นางสาวพรนิภา  การินทอง 2.86
นางสาวพรนิภา  จันทร์เจริญ 2.65
นางสาวพรรณิดา  บุญเพ็ง 2.38
นางสาวพรสุดารัตน์  พรหมราช 2.21
นางสาวพัชรา  ภายศรี 2.76
นางสาวพัชริดา  สารภาพ 2.55
นางสาวพิชญา  เชื อทอง 3.16
นางสาวพิชุดา  บุญจิตต์ 2.21
นางสาวภรณ์ทิพย์  ยิ มแย้ม 2.80
นางสาวภรณ์นภา  พอกประโคน 2.53
นางสาวภทัรวรรณ  อุณหรัตน์ 2.60
นางสาวภทัรียา  ก้อนแก้ว 2.48
นายภาณุวฒัน์  แก้วศาล 3.03
นายภริูวฒัน์  โพธิธ์านี 2.00
นางสาวมะลิดา  บุญอุ้ม 2.82
นางสาวมะลิวรรณ  จันทร์อินทร์ 2.03
นางสาวมุกระว ี นิลสังข์ 3.29
นางสาวมุทิตาภรณ์  ธรรมแก้ว 2.27
นางสาวเมธนิี  บุญโท 2.23
นางสาวยาหยี  อุทะกะ 3.22
นางสาวยุวดี  ยืนนาน 3.07
นางสาวยุวธดิา  อุวทิัต 2.68
นางสาวรัชณีวรรณ  บุญปก 3.57
นางสาวรัตติยาพร  โคตรสาลี 2.40
นางสาวราตรี  จันทาโสม 3.10
นางสาวรุ่งนภา  บุญศรี 2.39
นางสาวรุ่งนภา  เสนสอน 2.39
นางสาวเรืองรอง  ทองรัก 2.83
นางสาวฤทัยรัตน์  จันทสุข 2.74
นางสาวฤทัยรัตน์  ถวนนอก 2.71
นางสาวล าพูน  ค าปลิว 2.64
นางสาวลินดา  มะลิหอม 2.99
นางสาววนิดา  มูลมั่ง 3.11
นางสาววนิดา  สุธรรมมา 2.53
นางสาววรรณา  วงศ์พิทักษ์ 3.19
นางสาววราภรณ์  กล่ าพุทธา 3.06
นางสาววลิดา  พิมพ์ษร 2.03124 อบ.0630090/2558

121 อบ.0630147/2558
122 อบ.0630166/2558
123 อบ.0630065/2558

118 อบ.0630063/2558
119 อบ.0630042/2558
120 อบ.0630119/2558

115 อบ.0630191/2558
116 อบ.0630183/2558
117 อบ.0630061/2558

112 อบ.0630044/2558
113 อบ.0630060/2558
114 อบ.0630081/2558

109 อบ.0630155/2558
110 อบ.0630047/2558
111 อบ.0630133/2558

106 อบ.0630003/2558
107 อบ.0630152/2558
108 อบ.0630135/2558

103 อบ.0630016/2558
104 อบ.0630165/2558
105 อบ.0630067/2558

100 อบ.0630013/2558
101 อบ.0630023/2558
102 อบ.0630122/2558

97 อบ.0630181/2558
98 อบ.0630158/2558
99 อบ.0630129/2558

94 อบ.0630182/2558
95 อบ.0630005/2558
96 อบ.0630066/2558

91 อบ.0630089/2558
92 อบ.0630176/2558
93 อบ.0630211/2558

88 อบ.0630214/2558
89 อบ.0630174/2558
90 อบ.0630136/2558

85 อบ.0630099/2558
86 อบ.0630204/2558
87 อบ.0630115/2558

82 อบ.0630206/2558
83 อบ.0630131/2558
84 อบ.0630041/2558



นางสาววชัราภรณ์  ศรวชิัย 2.13
นางวนัเพ็ญ  ทวพีัฒน์ 2.50
นางสาววนัวสิาข์  โอชะกะ 2.90
นางสาววาสนา  พรพรม 3.31
นางสาววาสนา  อ้วนผุย 2.10
นางวชิชุดา  ทิตะพันธ์ 3.05
นางสาววภิาดา  ทนธรรม 2.83
นางสาววมิลรัตน์  เกษียร 2.84
นางสาววไิล  ช่วยสุข 2.63
นางวรีภทัรา  กาญจนสิงห์ 3.62
นางสาวศรีสุดา  โพธสัิน 2.65
นางสาวศศิวมิล  กอบเกื อ 2.84
นางสาวศิรินันท์  แสงสุข 2.12
นางสาวสงกรานต์  พรมมาบุตร 2.83
นางสาวสรัญญา  เฉลิมวงค์ 2.06
นางสาวสลักจิตร  ปัดทาบาล 2.84
นางสาวสายใจ  สายแวว 3.26
นางสาวสาลินี  ช่างดี 2.25
นางสาวสาวติรี  จันชุลี 2.01
นางสาวสาวติรี  ผ่องศรี 3.07
นางสาวสุกัญญา  มากดี 2.32
นางสาวสุกัญญา  วรบุตร 2.58
นางสาวสุกันยา  อุทัยศรี 2.39
นางสาวสุกานต์ดา  โสภา 2.92
นางสาวสุจิตรา  ขาวหนู 2.74
นางสาวสุชาดา  ไชยมาตย์ 3.17
นางสาวสุชาดา  สีดางาม 2.28
นางสาวสุณิสา  มาลา 3.02
นางสาวสุดาพร  สามัคคี 2.01
สิบเอกหญิงสุดารัตน์  สุวอ 2.52
นางสาวสุธาลินี  พวงแก้ว 3.13
นางสุนันท์  ดวงเพ็ง 2.58
นางสาวสุนันทา  บุญทิพย์ 2.76
นางสาวสุนิษา  บานที 2.26
นางสาวสุปรียานันท์  พิมพ์สุวรรณ 2.69
นางสาวสุพรพรรณ  ต่อต้น 3.19
นางสาวสุพัตรา  แสนเขียว 3.61
นางสุภทัรา  นามโสภา 3.44
นางสาวสุภาพร  ไชยบัวรินทร์ 2.19
นางสาวสุภาภรณ์  บุญศรี 2.26
นางสาวสุภาวดี  ละม้ายวงศ์ 2.40
นางสาวสุมาลี  ยอดแคร่ว 2.43
นางสาวสุรีย์พิศ  ทองทัพ 2.37

166 อบ.0630194/2558
167 อบ.0630051/2558

163 อบ.0630094/2558
164 อบ.0630127/2558
165 อบ.0630017/2558

160 อบ.0630175/2558
161 อบ.0630027/2558
162 อบ.0630035/2558

157 อบ.0630201/2558
158 อบ.0630037/2558
159 อบ.0630076/2558

154 อบ.0630226/2558
155 อบ.0630151/2558
156 อบ.0630082/2558

151 อบ.0630045/2558
152 อบ.0630077/2558
153 อบ.0630022/2558

148 อบ.0630120/2558
149 อบ.0630048/2558
150 อบ.0630160/2558

145 อบ.0630124/2558
146 อบ.0630084/2558
147 อบ.0630002/2558

142 อบ.0630138/2558
143 อบ.0630223/2558
144 อบ.0630110/2558

139 อบ.0630011/2558
140 อบ.0630139/2558
141 อบ.0630107/2558

136 อบ.0630112/2558
137 อบ.0630193/2558
138 อบ.0630049/2558

133 อบ.0630100/2558
134 อบ.0630029/2558
135 อบ.0630208/2558

130 อบ.0630053/2558
131 อบ.0630033/2558
132 อบ.0630034/2558

127 อบ.0630130/2558
128 อบ.0630040/2558
129 อบ.0630021/2558

125 อบ.0630019/2558
126 อบ.0630056/2558



นางสาวสุวรรณา  ผิวเหลือง 2.96
นางสาวสุวรรณี  สุวรรณภาพ 3.00
นางสาวสุวะลักษณ์  วงศ์ค า 2.93
นางสาวเสาวภา  มาเพิ่ม 3.59
นางสาวเสาวลักษณ์  ตั งมั่น 2.78
นางสาวหทัยทิพย์  อ่อนทุม 2.29
นางสาวหยกแก้ว  ไชยสัตย์ 2.35
นางสาวอธศิา  อินอ่อน 3.34
นางสาวอนุษลา  บุญเลี ยง 2.34
นางสาวอภญิญา  โล่ห์ค า 2.37
นายอภเิดช  ค าหงษา 2.01
นางสาวอมร  สีสุข 3.24
นางสาวอมรรัตน์  บุญซ้อน 2.55
นางสาวอมิตา  ศรีระดา 2.96
นางสาวอรชร  เมืองซ้าย 2.51
นางสาวอรนา  ไชยบุตร 2.58
นายอรรณพ  นันทโก 2.22
นางสาวอรอุมา  ชมพันธ์ 2.74
นางสาวอริษา  ทุมยา 2.09
นางสาวอังสุมาลิน  สุภาศรี 2.69
นางสาวอัจฉรา  ชูวงษ์ 2.56
นางสาวอัญชลี  เจริญบุญ 3.19
นางสาวอัญชลี  ส่งเสริม 2.79
นางสาวอาภสัรา  กุลชฤทธิ์ 2.95
นางสาวอาลิตา  โดยค าดี 2.85
นายอุดร  สารัดชู 2.74
นางสาวอุไลวรรณ  ทวกีุล 2.45

193 อบ.0630046/2558
194 อบ.0630192/2558

บัญชบีัณฑิต จ านวน 194 ราย

190 อบ.0630196/2558
191 อบ.0630075/2558
192 อบ.0630153/2558

187 อบ.0630087/2558
188 อบ.0630043/2558
189 อบ.0630134/2558

184 อบ.0630093/2558
185 อบ.0630144/2558
186 อบ.0630146/2558

181 อบ.0630026/2558
182 อบ.0630187/2558
183 อบ.0630216/2558

178 อบ.0630091/2558
179 อบ.0630103/2558
180 อบ.0630054/2558

175 อบ.0630071/2558
176 อบ.0630167/2558
177 อบ.0630038/2558

172 อบ.0630185/2558
173 อบ.0630006/2558
174 อบ.0630212/2558

169 อบ.0630200/2558
170 อบ.0630031/2558
171 อบ.0630025/2558

168 อบ.0630218/2558


