
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ  ไชยโกฏิ 3.31
นางสาวกมลกานต์  ไชยสัตย์ 2.43
นางสาวกมลชนก  ลาธุลี 2.59
นางสาวกรกนก  พรรณวงศ์ 3.44
นายกล้าณรงค์  แก้วสง่า 3.17
นางสาวกัลยาณี  ทาค าห่อ 3.02
นายกิตติ  ขันอ่อน 3.20
นายเกณฑ์  อัปกาญจน์ 3.17
นายเกรียงไกร  สุธรรมวงศ์ 2.92
นายโกวิทย์  วิลามาศ 3.08
นางสาวขวัญฐิติ  ทองลือ 3.16
นางสาวเฆขลา  ชาภักดี 3.22
นายโฆสวสันต์  เหมือนมาตย์ 2.66
นางสาวจริยา  บัวจูม 3.10
นายจักริน  สุวรรณกูฏ 2.59
นางสาวจันจิรา  เขียวมรกฎ 3.04
นางสาวจารุวรรณ  บัวใหญ่ 3.38
นางสาวจิตรวี  สลับเช้ือ 2.82
นายจิรพันธ์  พิชัย 2.88
นายจิราวัฒน์  จันทร์วิเศษ 3.27
นางสาวจุฑาทิพย์  ชมมาก 2.98
นางสาวจุฑามาศ  แซ่ต้ัง 3.23
นายเจตพล  ยืดยาว 3.04
นางสาวฉลวยจิต  ดาราชู 3.01
นายฉัตรชนก  กุลสิงห์ 3.09
นางสาวชญาน์นันท์  โกศลกิตติอัมพร 2.77
นางสาวชฎาพร  เครือสีดา 2.88
นางสาวชยานี  เช้ือแก้ว 3.04
นางสาวชลธิชา  ค ามา 3.08
นางสาวชุษฏ์ตมา  รวยลาภ 2.98
นายชูศักด์ิ  เสนค าสอน 3.14
นางสาวณัฏฐนันท์  โพธ์ิพุ่ม 3.11
นายณัฐกรณ์  โพธ์ิไชย 3.11
นางสาวณัฐกานต์  วงษ์สายตา 2.43
นายณัฐกุล  ทับทิมเล็ก 2.65
นายณัฐพงค์  ทัศบุตร 3.05
นางสาวดรุณี  ไชยโกฏิ 3.2037 อบ.0130358/2559

34 อบ.0130032/2559
35 อบ.0130508/2559
36 อบ.0130116/2559

31 อบ.0130352/2559
32 อบ.0130348/2559
33 อบ.0130121/2559

28 อบ.0130285/2559
29 อบ.0130491/2559
30 อบ.0130266/2559

25 อบ.0130367/2559
26 อบ.0130098/2559
27 อบ.0130325/2559

22 อบ.0130340/2559
23 อบ.0130280/2559
24 อบ.0130001/2560

19 อบ.0130006/2559
20 อบ.0130510/2559
21 อบ.0130319/2559

16 อบ.0130496/2559
17 อบ.0130173/2559
18 อบ.0130030/2559

13 อบ.0130502/2559
14 อบ.0130099/2559
15 อบ.0130014/2559

10 อบ.0130087/2559
11 อบ.0130090/2559
12 อบ.0130097/2559

7 อบ.0130294/2559
8 อบ.0130135/2559
9 อบ.0130003/2560

4 อบ.0130422/2559
5 อบ.0130130/2559
6 อบ.0130204/2559

1 อบ.0130493/2559
2 อบ.0130501/2559
3 อบ.0130024/2559

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2558-2559
ครุศาสตรบัณฑิต
เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวดวงนภา  บุญเสริม 2.95
นายตองศักด์ิ  แจ่มแจ้ง 2.98
นายตันติกร  เถาว์บุญ 2.72
นายทนงศักด์ิ  พรมโสภา 3.06
นายทวีป  ประการแก้ว 3.06
นางสาวทิพากร  วิลามาศ 2.60
นายธนากร  บุญปัด 2.55
นางสาวธนารีย์  นิรมล 3.23
นางสาวธนาวรรณ  โสดาธาตุ 2.23
นายธเนศ  สีตะริสุ 3.45
นายธรรมวุฒิ  ใจใหญ่ 2.68
นางสาวธิดารัตน์  อินทร์หา 3.37
นายธีรเทพ  ผลจันทร์ 2.98
นายธีรพัฒน์  ธรรมนิยม 2.86
นายธีรยุทธ  ตรีรัตน์วิชชา 3.08
นางสาวนนทินันท์  ยลพันธ์ 3.19
นางสาวนพวรรณ  นาคปนค า 3.22
นางสาวนภัสวรรณ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 2.79
นางสาวนันทวดี  ประหยัด 2.49
นางสาวนันทิชา  วงศ์ค าพันธ์ 2.99
นายนันธิตา  ดวงค า 2.58
นางสาวนารีรัตน์  ปุยวงค์ 2.75
นางสาวนิตยา  ติณะรัตน์ 3.22
นายนิทัศน์  ฤทธิทิศ 3.11
นางสาวนิษา  สินศาสตร์ 3.75
นางสาวนีรนุช  พุ่มจันทร์ 3.14
นางสาวบุหลัน  โคตัดถา 3.46
นายเบญจรงค์  คันธชาติ 2.77
นางสาวเบญจวรรณ  เจริญเชาว์ 3.01
นางสาวเบญญทิพย์  พลอยอ่ าศรี 2.71
นายปฏิญาณ  แสงพันธ์ุ 3.42
นางสาวปทุมวดี  หลุมทอง 3.11
นางสาวปนัฐดา  ประสพสุข 2.55
นางสาวประไพภัทร  คุณวุฒิ 2.74
นางสาวปัญจพร  วงค์ขันท์ 2.60
นายปัญณวิช  อุทัยกรณ์ 2.96
นางสาวปาริฉัตร  เถาว์ทอง 3.11
นางสาวปิยรัตน์  หนูพัฒน์ 2.64
นายปิยะราษฎร์  ไวยพจน์ 2.99
นายปิยะวุฒิ  ธรรมลี 3.19
นางสาวปิลันธนา  แก่นทน 2.89

76 อบ.0130288/2559
77 อบ.0130263/2559
78 อบ.0130127/2559

73 อบ.0130513/2559
74 อบ.0130452/2559
75 อบ.0130012/2559

70 อบ.0130023/2559
71 อบ.0130244/2559
72 อบ.0130500/2559

67 อบ.0130301/2559
68 อบ.0130028/2559
69 อบ.0130472/2559

64 อบ.0130492/2559
65 อบ.0130009/2559
66 อบ.0130317/2559

61 อบ.0130118/2559
62 อบ.0130425/2559
63 อบ.0130391/2559

58 อบ.0130013/2559
59 อบ.0130021/2559
60 อบ.0130323/2559

55 อบ.0130017/2559
56 อบ.0130004/2560
57 อบ.0130309/2559

52 อบ.0130291/2559
53 อบ.0130136/2559
54 อบ.0130807/2558

49 อบ.0130469/2559
50 อบ.0130506/2559
51 อบ.0130005/2559

46 อบ.0130002/2559
47 อบ.0130383/2559
48 อบ.0130114/2559

43 อบ.0130022/2559
44 อบ.0130278/2559
45 อบ.0130335/2559

40 อบ.0130504/2559
41 อบ.0130117/2559
42 อบ.0130247/2559

38 อบ.0130312/2559
39 อบ.0130387/2559



นางสาวผกาวดี  วันศรี 2.99
นายผดุงศักด์ิ  ศรีบุญ 2.59
นายพงศธร  แมตห้า 2.79
นายพงษ์นารายณ์  สาลี 3.01
นายพงษ์พัฒน์  บัวศรี 2.94
นางสาวพยอม  จันทะแสน 3.33
นางสาวพรทิพย์  ผาค า 3.81
นางสาวพรพิมล  สารพล 3.10
นางสาวพลอยไพลิน  หินอ่อน 2.97
นางสาวพัชราพร  เหลาศรี 2.88
นางสาวพัชริน  กุลวงศ์ 3.13
นางสาวพัชรี  ถนอมพงษ์ 3.20
นายพันธกานต์  สายเสียง 3.02
นายพิทยา  เก้ือทาน 3.18
นางสาวพิลาสลักษณ์  ส าราญใจ 3.15
นายไพฑูรย์  ทัดศรี 2.78
นางสาวภษมน  วงศ์อะนุ 2.61
นายภัทรพล  ทรงกลด 3.15
นายภัทระ  รัตนวัน 2.69
นางสาวภัสราภรณ์  แป้นในกริม 2.39
นางสาวมณีนุช  บาลแย้ม 3.13
นายมรกรต  แพงคูณ 2.89
นางสาวมัชชิมา  ทีฆะพันธ์ 2.94
นางสาวมุทิตา  อาริภู 3.26
นายยุทธชัย  แก้วพิลา 3.23
นายยุทธนากรณ์  บุบผาดี 3.16
นางสาวยุพาภรณ์  ตู้ทอง 2.76
นางสาวเยาวเรศ  ยืนยาว 3.24
นางสาวรติยา  พรามเกษร 3.11
นางสาวรัชฎา  ปรีจ ารัส 3.08
นางสาวรัชฎาภรณ์  พันทา 2.50
นางสาวรัตติยา  บุดดาเพท 3.23
นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์หอม 3.03
นางสาวรุ่งอรุณ  อรสิน 3.12
นางสาวรุจิรา  ทราธร 2.97
นางสาวละอองดาว  สังวรดี 3.38
นายเลอโค้ช  ภูมิจักร 3.09
นายวนัส  ยอดมาลี 3.22
นายวรชัย  สาขา 3.48
นางสาววัชราภรณ์  พุ่มจันทร์ 2.76
นางสาววันวิสา  โสบุญ 3.23

118 อบ.0130025/2559
119 อบ.0130355/2559

115 อบ.0130115/2559
116 อบ.0130377/2559
117 อบ.0130107/2559

112 อบ.0130261/2559
113 อบ.0130509/2559
114 อบ.0130020/2559

109 อบ.0130004/2559
110 อบ.0130389/2559
111 อบ.0130122/2559

106 อบ.0130412/2559
107 อบ.0130257/2559
108 อบ.0130511/2559

103 อบ.0130397/2559
104 อบ.0130212/2559
105 อบ.0130409/2559

100 อบ.0130292/2559
101 อบ.0130390/2559
102 อบ.0130031/2559

97 อบ.0130198/2559
98 อบ.0130011/2559
99 อบ.0130318/2559

94 อบ.0130010/2559
95 อบ.0130033/2559
96 อบ.0130057/2559

91 อบ.0130129/2559
92 อบ.0130306/2559
93 อบ.0130061/2559

88 อบ.0130388/2559
89 อบ.0130042/2559
90 อบ.0130456/2559

85 อบ.0130378/2559
86 อบ.0130094/2559
87 อบ.0130299/2559

82 อบ.0130408/2559
83 อบ.0130108/2559
84 อบ.0130512/2559

79 อบ.0130488/2559
80 อบ.0130003/2559
81 อบ.0130015/2559



นางสาววัลภา  ทองประเสริฐ 2.61
นางสาววาสนา  เส้นสุข 3.23
นางสาววิภาวี  โมกข์ศาสตร์ 3.24
นางสาววิลาสินี  จันทร์วัติ 3.06
นายวิวัฒน์  ศิลาชัย 2.74
นายวีรวัฒน์  มะโร 3.21
นางสาวศรัณย์พร  ศาสนนันท์ 3.22
นางสาวศศิกานต์  มาหา 3.10
นายศาสตร์ตรา  โลทัง 2.98
นางสาวศิริธร  แก้วกนก 2.68
นางสาวศิริพร  จันทบูชา 3.23
นางสาวศิริพร  รักษารอด 3.22
นางสาวศิริพร  สุวะจันทร์ 2.60
นางสาวศิริรัตน์  ยานุ 3.15
นายศิษฎ์เศษฐ์  หม่ันวงศ์ 2.97
นางสาวศุทธิชา  มากดี 2.78
นางสาวสมคิด  เปร้ียววงค์ 3.01
นางสาวสมาพร  ประเสริฐ 3.39
นายสันติสุข  โคตะนนท์ 3.31
นางสาวสันศนีย์  สงวนพิมพ์ 3.00
นายสามารถ  โสมเกตริน 2.96
นางสาวสิริพร  โสมบุตร 2.88
นางสาวสิริพรรณ  ทาระชัย 2.62
นายสุกรี  ชนะงาม 2.54
นางสาวสุกัญญา  ดวงมาลา 3.16
นางสาวสุจิตรา  สีหาบุตร 2.76
นางสาวสุดารัตน์  แก้วอดุลย์ 2.61
นางสาวสุดารัตน์  แสงสุวรรณ 3.14
นางสาวสุดาวรรณ  วงษาชัย 3.03
นางสาวสุปัญญา  สิมณี 3.03
นายสุพจน์  แย้มย้ิม 3.24
นางสาวสุพัตรา  บุราไกร 2.84
นางสาวสุพัตรา  มุ่งผล 3.22
นางสาวสุภาพร  บุญชิต 3.15
นางสาวสุภาวดี  เขียวสะอาด 3.22
นางสาวสุภาวรรณ์  ทันเต 3.09
นางสาวสุรีวัลย์  วันงาม 3.05
นางสาวเสาวนีย์  พรมสุข 2.82
นางสาวหทัย  จันท า 3.10
นายองอาจ  พ้ืนผา 3.07
นายอดิศักด์ิ  โคกโพธ์ิ 2.89160 อบ.0130282/2559

157 อบ.0130035/2559
158 อบ.0130181/2559
159 อบ.0130302/2559

154 อบ.0130059/2559
155 อบ.0130250/2559
156 อบ.0130034/2559

151 อบ.0130421/2559
152 อบ.0130180/2559
153 อบ.0130182/2559

148 อบ.0130223/2559
149 อบ.0130045/2559
150 อบ.0130468/2559

145 อบ.0130027/2559
146 อบ.0130473/2559
147 อบ.0130411/2559

142 อบ.0130196/2559
143 อบ.0130083/2559
144 อบ.0130316/2559

139 อบ.0130018/2559
140 อบ.0130008/2559
141 อบ.0130026/2559

136 อบ.0130273/2559
137 อบ.0130091/2559
138 อบ.0130137/2559

133 อบ.0130228/2559
134 อบ.0130503/2559
135 อบ.0130177/2559

130 อบ.0130052/2559
131 อบ.0130394/2559
132 อบ.0130005/2560

127 อบ.0130342/2559
128 อบ.0130197/2559
129 อบ.0130029/2559

124 อบ.0130007/2559
125 อบ.0130104/2559
126 อบ.0130364/2559

121 อบ.0130419/2559
122 อบ.0130505/2559
123 อบ.0130296/2559

120 อบ.0130507/2559



นายอธิณัฏฐ์  รักพรหม 2.89
นายอนุพนธ์  โคษา 3.09
นางสาวอภัสรา  สุขขา 2.97
นางสาวอภิญญา  สมวัย 3.16
นางสาวอรณี  กาแก้ว 3.22
นายอรรถพล  จ าปาแดง 2.72
นายอลงกรณ์  ศรีงาม 3.02
นางสาวอลิสา  ธนะวงศ์ 3.14
นางสาวอังศุมา  ตาทอง 3.15
นางสาวอัญชลี  ศรีริค า 3.22
นางสาวอาภาภรณ์  ดวงกุลสา 3.23
นางสาวอารยา  ทองเทพ 3.18
นางสาวอาริยา  มะเสนา 3.35
นางสาวอารีรัตน์  ปุญญา 3.28
นางสาวอุบลวรรณ  ศรีธาตุ 2.55175 อบ.0130002/2560

ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 175 ราย

172 อบ.0130184/2559
173 อบ.0130054/2559
174 อบ.0130064/2559

169 อบ.0130415/2559
170 อบ.0130006/2560
171 อบ.0130101/2559

166 อบ.0130016/2559
167 อบ.0130498/2559
168 อบ.0130066/2559

163 อบ.0130019/2559
164 อบ.0130311/2559
165 อบ.0130214/2559

161 อบ.0130078/2559
162 อบ.0130234/2559


