
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกมลวรรณ  โคตรหา 3.06
นางสาวกรกนก  แก้วก่า 2.90
นางสาวกัลทริกา  โทศรีทา 3.66
นางสาวกัลยา  เหล่าราช 2.63
นางสาวกาญจนา  บุญรักษา 2.00
นายกิตติ  หมิ่งทอง 3.48
นายจักรกฤษณ์  ทุมมา 3.09
นายจัตุรงค์  แดงกัณหา 3.04
นางสาวจันทิมา  ดวงแก้ว 3.02
นางสาวเจนจิรา  ดวงตา 3.01
นางสาวฉันทพัฒน์  วงษ์สุรินทร์ 2.26
นางสาวชญานิศ  วลิาวรรณ 3.39
นางสาวชลลดา  ศรีมันตะ 2.59
นางสาวฐิติมา  อินทร์สุข 2.35
นายณัฐพล  บุญวจิิตร์ 2.89
นายณัฐวฒิุ  เชิดศิริผล 3.12
นางสาวดุจดาว  แสงชมภู 2.60
นายทรงพล  แสงรุ่ง 2.48
นายทักษิณ  มังกร 2.78
นายธนพล  บ ารุง 2.77
นายธนากรณ์  งานทวพีัฒน์ 2.02
นายธวชัชัย  อุดทุม 2.87
นายนพรัตน์  เกษียร 3.29
นางสาวนภสัสร  เสาร์ใส 3.11
นางสาวนันธดิา  บุญคุณ 3.16
นายนิธทิันค์  เจตนา 3.01
นายนิรันดร์  สายวงค์ 2.80
นางสาวบุญมา  พวงคต 3.27
นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์จวง 2.74
นายปฏพิัทธิ ์ วงค์ค า 3.41
นางสาวประทุมทอง  ชาภกัดี 2.39
นายประสิทธิ ์ ประสานสุข 2.78
นางสาวปวณีา  หมวดสันเทียะ 2.38
นายปัญญา  เสระทอง 2.86
นางสาวปิยะนุช  คุณมี 3.41
นางสาวปิยะนุช  ตาธวุนั 3.08
นางสาวพรทิพย์  ศรีสุรักษ์ 2.30
นางสาวพันพิลักษณ์  สมนึก 2.57

37 อบ.0530012/2558
38 อบ.0530076/2558

34 อบ.0530043/2558
35 อบ.0530059/2558
36 อบ.0530036/2558

31 อบ.0530011/2558
32 อบ.0530070/2558
33 อบ.0530003/2558

28 อบ.0530026/2558
29 อบ.0530038/2558
30 อบ.0530019/2558

25 อบ.0530028/2558
26 อบ.0530014/2558
27 อบ.0530041/2558

22 อบ.0530035/2558
23 อบ.0530024/2558
24 อบ.0530018/2558

19 อบ.0530065/2558
20 อบ.0530062/2558
21 อบ.0530033/2558

16 อบ.0530053/2558
17 อบ.0530002/2558
18 อบ.0530084/2558

13 อบ.0530010/2558
14 อบ.0530034/2558
15 อบ.0530063/2558

10 อบ.0530047/2558
11 อบ.0530006/2558
12 อบ.0530066/2558

7 อบ.0530049/2558
8 อบ.0530025/2558
9 อบ.0530075/2558

4 อบ.0530046/2558
5 อบ.0530073/2558
6 อบ.0530015/2558

1 อบ.0530056/2558
2 อบ.0530055/2558
3 อบ.0530030/2558

รายชื่อบัณฑิตเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบัตร  ปีการศึกษา 2557 - 2558
นิตศิาสตรบัณฑิต
เรยีงตามตวัอักษร

ล าดับ



นางสาวแพรวนภา  สุวรรณวร 3.07
นางสาวไพรจิตร  โพธิห์อม 2.24
นายภาณุพงศ์  ภาคะ 3.31
นางสาวภารุณี  สุพรรณนนท์ 3.01
นางสาวภาวกิา  เสือสา 2.56
นายยุทธการ  จันทรา 2.86
นางสาวยุพิน  หวงัผล 2.40
นางสาวยุวบล  นันทะโคตร 2.47
นางสาวรัชดาภรณ์  รดารงค์ 2.89
จ่าสิบตรีหญิงรัชนู  จันครา 2.14
นางสาวรัตติยา  มงคลสวสัด์ิ 2.51
นางสาวรุ่งนภา  แสงศรี 2.60
นางสาวละอองดาว  ครองยุติ 2.30
นายวทันยา  ทองตรีพันธ์ 2.70
นางสาววนิดา  บุตตะมา 2.24
นายวรพงษ์  วรสุทธิ์ 3.16
นางสาววรัญญา  พลจันทร์ 2.82
นายวชัรพล  แสนมาตร 2.75
นายวชัราวฒิุ  ผิวงาม 2.59
นางสาววาสนา  แพงทรัพย์ 2.58
นายวทิวชั  พรหมบุตร 2.99
ร้อยต ารวจเอกวโิรจน์  แดงวงษ์ 3.33
นายศิวะดล  นิลสุข 2.81
นายศุภณัฐ  พุ่มจันทร์ 3.14
นายสถาพร  สายเคน 2.87
นายสมควร  สีชื่น 3.37
นายสัญญา  ฉวจีันทร์ 2.87
นางสาวสายสุดา  จันหวาน 2.91
นางสาวสุธาสินี  พงคะชา 2.17
ดาบต ารวจสุนทร  วรีะพันธ์ 2.63
นางสาวสุพรรษา  จารุภาค 2.25
นางสาวสุพัตรา  แสงโสม 3.06
นางสาวสุภาวดี  ค าภาแก้ว 2.53
นายไสว  บุลิบรรณ 2.87
นางสาวหิรัญญา  สีสันต์ 3.10
นายอธวิฒัน์  ราษี 2.30
นายอนุศักด์ิ  บุญถึง 2.43
นายอมรเทพ  พรมบุญ 2.86
นางสาวอมรรัตน์  ปัตตะศรี 2.20
นายอรรถพล  อยูเ่ย็น 3.10
นางสาวอรษา  เตค าหัน 2.55
นางสาวอริสา  ผุยอ่อน 2.30
นายอลงกรณ์  แพงสิม 2.82

79 อบ.0530013/2558
80 อบ.0530080/2558
81 อบ.0530068/2558

76 อบ.0530079/2558
77 อบ.0530001/2558
78 อบ.0530023/2558

73 อบ.0530029/2558
74 อบ.0530074/2558
75 อบ.0530032/2558

70 อบ.0530042/2558
71 อบ.0530060/2558
72 อบ.0530058/2558

67 อบ.0530007/2558
68 อบ.0530071/2558
69 อบ.0530004/2558

64 อบ.0530044/2558
65 อบ.0530086/2558
66 อบ.0530061/2558

61 อบ.0530067/2558
62 อบ.0530054/2558
63 อบ.0530078/2558

58 อบ.0530039/2558
59 อบ.0530051/2558
60 อบ.0530031/2558

55 อบ.0530082/2558
56 อบ.0530085/2558
57 อบ.0530048/2558

52 อบ.0530050/2558
53 อบ.0530077/2558
54 อบ.0530020/2558

49 อบ.0530081/2558
50 อบ.0530069/2558
51 อบ.0530072/2558

46 อบ.0530052/2558
47 อบ.0530057/2558
48 อบ.0530005/2558

43 อบ.0530087/2558
44 อบ.0530045/2558
45 อบ.0530083/2558

40 อบ.0530008/2558
41 อบ.0530016/2558
42 อบ.0530022/2558

39 อบ.0530064/2558



นางสาวอัญชลี  จุลทัศน์ 2.11
นายอานนท์  พรมนต์ 2.82
นายอ านาจ  นันทะสิงห์ 2.82

นิตศิาสตรบัณฑิต จ านวน 84 ราย

82 อบ.0530009/2558
83 อบ.0530037/2558
84 อบ.0530040/2558


