
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกมลพร  ชัยธานี 2.52
นางสาวกมลรัตน์  สุธรรมวงศ์ 2.28
นางสาวกรรณิกา  ไชยสิน 2.97
นางสาวกรรณิการ์  พลรักษ์ 2.97
นางสาวกรองกาญจน์  บุราไกร 3.00
นายกฤตวิทย์  โพธ์ิอ่อน 2.10
นายกฤษฎา  จารุพันธ์ 2.85
นางสาวกล่ินผกาวรรณ  ส่งเสริม 2.41
นางสาวกัญกณิฎ  ศุภฐาบูรณ์ 2.37
นางสาวกัญญาภรณ์  นิยม 3.11
นางสาวกันต์กนิษฐ์  ศิริผล 3.01
นางสาวกาญจนา  เกษียร 3.15
นายกิติวัฒน์  ทองมี 2.62
จ่าอากาศเอกโกวิทย์  ทองขาว 2.88
นายไกรศร  ดวงค า 2.26
นายขวัญเมือง  ต้นวงษ์ 3.13
นางสาวเขมจิรา  สารการ 3.30
นายคาวิน  แก้วสาลี 3.34
นายจอมศักด์ิ  ชาวมูล 3.11
นายจักรกฤษ  องอาจ 2.66
นายจักรวาล  ครองบุญ 3.39
นางสาวจันทร์จิรา  บุญมานันท์ 2.91
นางสาวจามจุรี  ห้วยใหญ่ 2.85
นายจิรยุทธ  ยอดมงคล 3.14
นายจิรศักด์ิ  ศรีสุระ 2.67
นางสาวจิระพร  สีสะอาด 3.17
นางสาวจิราภรณ์  จันทร์หอม 2.96
จ่าเอกจีระพงษ์  ราช้อน 3.25
นางสาวจุฑามณี  ศรีนวล 2.45
นางสาวจุฑามาศ  ดุจดา 2.97
นางสาวเจนจิรา  สุพรม 3.15
นายเจษฎา  เต่าลอย 2.67
นางสาวชนาธินาถ  มาลาสาย 2.75
นายชัยวิชิต  ดอกค า 2.99
นายไชยยันต์  นันทะบรรณ์ 3.09
นางสาวฐิติมา  บุญสนิท 2.90
นางสาวณัฏฐณิชา  สังสีแก้ว 3.2137 อบ.0830019/2560

34 อบ.0830009/2559
35 อบ.0830030/2560
36 อบ.0830021/2559

31 อบ.0830057/2559
32 อบ.0830042/2560
33 อบ.0830063/2559

28 อบ.0830037/2559
29 อบ.0830048/2560
30 อบ.0830013/2560

25 อบ.0830062/2560
26 อบ.0830012/2560
27 อบ.0830047/2560

22 อบ.0830011/2560
23 อบ.0830046/2560
24 อบ.0830004/2560

19 อบ.0830017/2559
20 อบ.0830036/2559
21 อบ.0830054/2559

16 อบ.0830052/2559
17 อบ.0830031/2559
18 อบ.0830060/2559

13 อบ.0830053/2559
14 อบ.0830042/2559
15 อบ.0830065/2559

10 อบ.0830082/2560
11 อบ.0830010/2560
12 อบ.0830045/2560

7 อบ.0830055/2559
8 อบ.0830066/2559
9 อบ.0830064/2559

4 อบ.0830044/2560
5 อบ.0830050/2560
6 อบ.0830005/2559

1 อบ.0830043/2560
2 อบ.0830002/2559
3 อบ.0830009/2560

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2558-2559
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นายณัฐพล  รัตนพันธ์ 2.49
นายณัฐพล  วิริยะภาพ 3.17
สิบเอกณัฐพล  ศิริวาลย์ 2.89
นายดุรงค์ฤทธ์ิ  เคร่ืองกัณฑ์ 2.66
นางสาวเดือนเพ็ญ  จ าปาเณร 2.44
นายถาวร  เเสงโพธ์ิ 3.15
นายทรงพล  ส ารวมรัมย์ 2.61
สิบโททวี  วิชาชาติ 3.22
นายทศพล  ศรีรักษา 3.34
นางสาวทัศนี  ดาลัย 2.97
นางสาวทิพย์สุดา  ก่ิงวัน 2.47
พันจ่าโทธนะศักด์ิ  วงศ์วานดุสิต 2.89
นายธนานันต์  ปัญญามี 2.67
นางสาวธนาภรณ์  วงษ์วรรณ์ 3.04
นางสาวธัญญารัตน์  ศรีลาศักด์ิ 3.12
นางสาวธิดารัตน์  โคตรธาริน 2.27
นางสาวธีรกานต์  อุปถัมภ์ 3.27
นายธีรวัฒน์  ศิริมา 2.80
นายธีระยุทธ  โคระชาติ 2.54
นางสาวนงค์ลักษณ์  ปรากฏ 3.20
นางสาวนงรักษ์  ค าทวี 2.69
นายนพพล  มนต์ช่วย 2.98
นางสาวนริสรา  สีหาบุตร 2.43
จ่าอากาศเอกนัฐพงษ์  พูลลาภ 2.62
นางสาวนันทพร  แอบไธสง 3.10
นางสาวนันทวัน  ทนดี 2.45
นายนิรันดร์  ภาระเวช 2.97
นายนิเวศ  วรรณริโก 2.83
นางสาวบัวอุบล  จันอยู่ 2.97
นายบุญมี  แสนทวีสุข 3.24
นางสาวประคอง  ศิริโท 3.17
นางสาวประภาณิช  โสบุญ 3.19
สิบเอกประเสริฐ  บุญเพียง 2.60
นายปรัชญา  พรหมทา 2.48
สิบเอกปริวัตร  กมลคราม 2.70
นางสาวปาริชาติ  ก้านบัว 2.65
นางสาวเปมิกา  ภัทรดิฐสกุลการ 2.60
นางสาวเปรมฤทัย  ครุฑแสน 2.85
นายพงศธร  ลายทอง 2.64
นายพลวัฒน์  ไชยพันธ์ 2.48
นางสาวพลอยจันทร์  ศรีสุวรรณ 2.87

76 อบ.0830073/2559
77 อบ.0830012/2559
78 อบ.0830018/2560

73 อบ.0830045/2559
74 อบ.0830053/2560
75 อบ.0830038/2560

70 อบ.0830077/2560
71 อบ.0830068/2559
72 อบ.0830048/2559

67 อบ.0830032/2559
68 อบ.0830017/2560
69 อบ.0830071/2560

64 อบ.0830015/2559
65 อบ.0830058/2559
66 อบ.0830014/2559

61 อบ.0830007/2560
62 อบ.0830052/2560
63 อบ.0830001/2560

58 อบ.0830038/2559
59 อบ.0830033/2560
60 อบ.0830008/2559

55 อบ.0830016/2560
56 อบ.0830010/2559
57 อบ.0830051/2560

52 อบ.0830079/2560
53 อบ.0830071/2559
54 อบ.0830026/2559

49 อบ.0830047/2559
50 อบ.0830024/2559
51 อบ.0830018/2559

46 อบ.0830040/2559
47 อบ.0830015/2560
48 อบ.0830070/2560

43 อบ.0830064/2560
44 อบ.0830032/2560
45 อบ.0830046/2559

40 อบ.0830050/2559
41 อบ.0830063/2560
42 อบ.0830061/2559

38 อบ.0830006/2560
39 อบ.0830031/2560



นางสาวพัชรี  เสียงใส 2.61
นางสาวพิมภัทร  มากดี 3.17
นายพุฒิกร  บุญขาว 3.20
นางสาวภัทรธิดา  ภูผามานัง 3.07
นางสาวภัสสร  สุนทร 2.10
นายภานุเดช  โพธ์ิกันต์ 2.63
นางสาวมณีเนตร  ค านึก 2.78
นางสาวมัลลิกา  สมบัติหล้า 2.36
นายเมธาสิทธ์ิ  ธรรมสัตย์ 2.93
นายรัฐศาสตร์  วันนา 2.87
นางสาวรุ้งนภา  สมศรี 2.99
นางสาวรุจิตา  แสวงทรัพย์ 2.62
นายรุจิภาส  โล่รัตนกุล 2.60
นางสาวล าพึง  โคตรธาริน 3.23
นางสาววนิดา  จันทุมา 3.20
นางสาววรพรรณ  บุสดี 2.75
นางสาววัชรีญา  รุ่งอรุณกาญจน์ 2.82
นายวัฒนา  สมศรี 2.91
นางสาววาทินี  แสนทวีสุข 2.69
นางสาววิจิตรา  บุตรโท 3.06
นางสาววิชุดา  พิมพ์อินทร์ 3.00
นางสาววิภาพร  ทองหล่อ 2.99
นางสาววิลาสินี  สวยกลาง 2.39
นางสาววิไลพร  ย่อทอง 3.08
นายวุฒิไกร  ทองจันทร์ 2.72
นายศักด์ิชาย  ปัตไตร 3.69
นายศักดินันท์  ชัยมัง 2.79
นางสาวศิริรัตน์  จันทร์เติบ 2.64
นายส่งศักด์ิ  งามฉวี 2.65
นายสมพงษ์  มูลทรัพย์ 2.90
นายสายวสันต์  ศรแก้ว 2.26
นายสายันต์  ห้วยใหญ่ 2.68
นายสิทธิศักด์ิ  ศรีมงคล 3.02
นางสาวสิริรัตน์  รินทร 3.09
นางสิริวรรณ  ประพันธา 2.58
นางสาวสุกัญญา  ชนะพาห์ 2.67
นายสุจินดา  บาอินทร์ 2.53
นางสาวสุชาดา  กิจทวี 3.08
นางสาวสุชาดา  เตรียมไชย 3.12
นางสุธิตา  บรรณารักษ์ 2.94
นางสาวสุพัตรา  เสริฐพานิช 3.23

118 อบ.0830043/2559
119 อบ.0830041/2559

115 อบ.0830036/2560
116 อบ.0830074/2560
117 อบ.0830025/2559

112 อบ.0830049/2559
113 อบ.0830002/2560
114 อบ.0830034/2559

109 อบ.0830011/2559
110 อบ.0830023/2559
111 อบ.0830066/2560

106 อบ.0830024/2560
107 อบ.0830074/2559
108 อบ.0830067/2559

103 อบ.0830081/2560
104 อบ.0830035/2559
105 อบ.0830044/2559

100 อบ.0830073/2560
101 อบ.0830023/2560
102 อบ.0830058/2560

97 อบ.0830072/2559
98 อบ.0830021/2560
99 อบ.0830057/2560

94 อบ.0830020/2560
95 อบ.0830056/2560
96 อบ.0830027/2559

91 อบ.0830007/2559
92 อบ.0830055/2560
93 อบ.0830076/2559

88 อบ.0830065/2560
89 อบ.0830030/2559
90 อบ.0830039/2559

85 อบ.0830013/2559
86 อบ.0830080/2560
87 อบ.0830069/2559

82 อบ.0830054/2560
83 อบ.0830003/2559
84 อบ.0830075/2559

79 อบ.0830072/2560
80 อบ.0830029/2559
81 อบ.0830034/2560



จ่าอากาศโทสุมนัส  พันธ์ประสิทธ์ิ 2.63
นางสาวสุวนันท์  โอทาตะวงค์ 2.91
นางสาวสุวรรณี  จารุสิน 2.89
นางสาวสุวิณี  น้อยแก้ว 3.21
จ่าสิบตรีเสกสรรค์  แสงศรี 3.18
นายโสภณ  ไชยงาม 2.45
นางสาวหยาดนภา  หม่องค าธิ 2.93
นายอชิรวิทย์  ชัยธานี 2.71
นางสาวอนงค์รักษ์  รอดค าทุย 2.57
นายอนุชิต  จันทร์มณี 2.87
จ่าเอกอมรินทร์  ศรีรัตน์ 3.30
นางสาวอรสุดา  ทวีแสง 2.52
นางสาวอริษา  ศรีวะสุทธ์ิ 2.60
นางสาวอรุณโรจน์  ป้ันทอง 2.66
นางสาวอ่อนจันทร์  พิมเพ็ง 3.24
สิบโทอัครา  รักไทย 2.90
นายอัมพล  เจริญวงศ์ 2.15
นางสาวอัมภิกา  โกสัตถา 2.71
นางอาทิตยาพัณณ์  เพชรสิทธ์ิ 2.55
นางสาวอาภาพร  พละศักด์ิ 3.22
นายอิทธิพล  ก าลังหาญ 2.41
นางสาวอุไร  คงมาลี 2.68
นางอุไร  ระคนจันทร์ 3.09
นางสาวอุไรรัตน์  พงษ์สวัสด์ิ 2.90
นางสาวอุไรวรรณ  บุ้งทอง 2.31
นางสาวไอลัดดา  สุระสิทธ์ิ 2.42145 อบ.0830076/2560

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน 145 ราย

142 อบ.0830016/2559
143 อบ.0830041/2560
144 อบ.0830001/2559

139 อบ.0830075/2560
140 อบ.0830006/2559
141 อบ.0830061/2560

136 อบ.0830004/2559
137 อบ.0830060/2560
138 อบ.0830033/2559

133 อบ.0830062/2559
134 อบ.0830040/2560
135 อบ.0830051/2559

130 อบ.0830020/2559
131 อบ.0830003/2560
132 อบ.0830059/2560

127 อบ.0830078/2560
128 อบ.0830056/2559
129 อบ.0830069/2560

124 อบ.0830067/2560
125 อบ.0830068/2560
126 อบ.0830019/2559

121 อบ.0830039/2560
122 อบ.0830022/2559
123 อบ.0830026/2560

120 อบ.0830008/2560


