
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกนกกาญจน์  ตระการไทย 2.70
นางสาวกนกวรรณ  อรพันธ์ 2.36
นางสาวกนิษฐา  วงษาบุตร 2.17
นางสาวกฤษณา  จอมหงษ์ 2.82
นางสาวกัญญาภัทร  ใจอุ่น 3.19
นางสาวกัตติกา  ใบระหมาน 2.86
นางสาวกาญจนา  นันทวงษ์ 2.92
นางสาวกาญจนา  โสดาธาตุ 2.95
นางสาวเกศฎาภรณ์  กาละเลข 2.63
นางสาวเกศรินทร์  อุ่มช่วง 2.52
นางสาวเกษฎาพร  ยศบุญ 3.10
นางสาวเกษฎาภรณ์  กรงาม 2.44
นางสาวขวัญฤทัย  วงศ์ดี 2.69
นางสาวจริยาพร  ทัดศรี 2.50
นางสาวจันจิรา  สุขวดี 3.53
นางสาวจิตสุดา  ด้วงทอง 3.17
นางสาวจิรัชญา  บุดดีสิงห์ 2.95
นางสาวจิรัญญา  วงศ์อินทร์ 2.96
นางสาวจิราพร  โชคชัย 3.16
นางสาวจีระวรรณ  ชาวระนอง 3.19
นางสาวจุฑามาศ  บุญตะนัย 2.09
นางสาวจุรีภรณ์  โชคชัย 2.59
นางสาวชญาณ์นันท์  บุญสิงห์ 3.11
นางสาวชนิสรา  โพธ์ิกระสังข์ 2.58
นางสาวชาดา  เสาศิริ 2.64
นางสาวชาลิตา  ยาค า 2.70
นางสาวชิดชนก  แก้วสง่า 2.49
นางสาวชุติมา  วุฒิชัย 2.31
นางสาวณัชชาวดี  ค าผุย 2.20
นางดาวเรือง  แก้วอุดร 2.60
นางสาวตรีญารัตน์  ต่ายทอง 2.34
นางสาวทัศนีกร  จันทะนุท 2.20
นางสาวธนิดา  ศิริกุล 2.54
นางสาวธันยชนก  ซาเสน 2.76
นางสาวธิดารัตน์  เหล่าบุตรศรี 2.68
นายธีรวัฒน์  อภิบาล 3.52
นางสาวนวรัตน์  สร้อยจ าปา 2.4837 อบ.0630024/2560

34 อบ.0630028/2559
35 อบ.0630055/2560
36 อบ.0630065/2559

31 อบ.0630059/2559
32 อบ.0630056/2559
33 อบ.0630067/2560

28 อบ.0630023/2559
29 อบ.0630023/2560
30 อบ.0630002/2560

25 อบ.0630053/2560
26 อบ.0630022/2560
27 อบ.0630058/2559

22 อบ.0630044/2559
23 อบ.0630077/2560
24 อบ.0630020/2560

19 อบ.0630043/2559
20 อบ.0630052/2560
21 อบ.0630019/2559

16 อบ.0630051/2560
17 อบ.0630080/2558
18 อบ.0630005/2560

13 อบ.0630004/2559
14 อบ.0630020/2559
15 อบ.0630042/2559

10 อบ.0630010/2559
11 อบ.0630019/2560
12 อบ.0630050/2560

7 อบ.0630027/2559
8 อบ.0630048/2560
9 อบ.0630049/2560

4 อบ.0630061/2559
5 อบ.0630064/2559
6 อบ.0630034/2559

1 อบ.0630018/2560
2 อบ.0630017/2559
3 อบ.0630039/2559

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2558-2559
บัญชีบัณฑิต

เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวนิภาดา  วิชางาม 2.30
นางสาวนิรมล  กันธิยา 2.13
นางสาวนิโลบล  กอบเก้ือ 3.05
นางสาวนิศารัตน์  ประดา 2.44
นางสาวเบญจพร  ยุภา 2.24
นางสาวปฏิญา  สาระไทย 2.14
นางสาวประกายแก้ว  พร้อมสุข 2.39
สิบเอกหญิงประภัสสร  สิมโสม 2.21
นางประภัสสร  สีหะวงษ์ 2.57
นางสาวปริมผกา  พละพงค์ 2.55
นางสาวปรียานุช  ค าศรี 2.78
นางสาวปลายฟ้า  สีทน 2.28
นางสาวปาริชาติ  เพียรกล้า 2.54
นางสาวปาริษา  หวังช่ืน 2.58
นางสาวผกาพรรณ  พวงผกา 2.13
นางสาวพรธิดา  พุ่มแก้ว 2.02
นางสาวพรพิมล  พลศรี 2.75
นางสาวพรพิมล  สิมมา 3.11
นางสาวพรไพลิน  ดอนปัด 2.44
นางสาวพรวจี  ทองเหลา 2.82
นางสาวพลอยลัดดา  จ าปานาค 2.55
นางสาวพวงเพ็ชร  สังหารเพ็ชร 2.21
นางสาวพัชมณฑ์  มีแสง 3.58
นางสาวพัชราภรณ์  บัวใหญ่ 3.19
นางสาวพัชรี  สาพิราช 2.86
นางสาวพัชรี  โสภา 2.47
นางสาวพิมพ์พิชญา  อ่อนเขียว 2.24
นางสาวเพชรรัตน์  สางาม 2.20
นางสาวเฟ่ืองฟ้า  บุญถูก 2.33
นางสาวภฤศนันท์ยา  ค ามา 2.54
พันจ่าโทหญิงภัทรษรณฬี  กล้าหาญ 3.12
นางมลิวรรณ์  สาธร 2.74
นางสาวมะลิวรรณ์  เรณู 2.64
นางสาวเมทะวรรณ  พูลเช้ือ 3.12
นางสาวเมธาวี  ชนีวงศ์ 2.56
นางรจนา  ขุมเงิน 2.67
นางสาวรังสิธร  ประการแก้ว 2.16
นางสาวรังสิมา  ขันทอง 3.16
นางสาวรัชนีพร  จันทร์ขุน 2.28
นางสาวรัตน์อนงค์  จีนวงศ์ 3.50
นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ประเสริฐ 2.58
นางสาวลดารัตน์  ชนะชาญ 3.3279 อบ.0630079/2560

76 อบ.0630064/2560
77 อบ.0630010/2560
78 อบ.0630005/2559

73 อบ.0630036/2559
74 อบ.0630035/2559
75 อบ.0630035/2560

70 อบ.0630022/2559
71 อบ.0630074/2560
72 อบ.0630026/2559

67 อบ.0630004/2560
68 อบ.0630037/2559
69 อบ.0630001/2560

64 อบ.0630032/2560
65 อบ.0630006/2559
66 อบ.0630033/2560

61 อบ.0630047/2559
62 อบ.0630031/2560
63 อบ.0630063/2560

58 อบ.0630011/2559
59 อบ.0630061/2560
60 อบ.0630009/2560

55 อบ.0630046/2559
56 อบ.0630007/2559
57 อบ.0630029/2560

52 อบ.0630062/2559
53 อบ.0630013/2559
54 อบ.0630045/2559

49 อบ.0630006/2560
50 อบ.0630027/2560
51 อบ.0630058/2560

46 อบ.0630041/2559
47 อบ.0630026/2560
48 อบ.0630008/2560

43 อบ.0630012/2559
44 อบ.0630057/2560
45 อบ.0630003/2559

40 อบ.0630030/2558
41 อบ.0630067/2559
42 อบ.0630029/2559

38 อบ.0630056/2560
39 อบ.0630003/2560



นางสาวลลิตา  สายสุข 2.14
นางสาววทันยา  บัวลอย 2.14
นางสาววรัญญา  รันนันท์ 3.04
นางสาววราภรณ์  ขันโมลี 2.55
นางสาววราภรณ์  โพธิจัก 2.44
นางสาววศิณีย์  หลุมทอง 2.30
นางสาววารุณี  บุญสิงห์ 3.26
นางสาววิจิตรา  สมยงค์ 2.40
นางสาววิชชุดา  ธิยาวงศ์ 2.69
นางสาววิภาพร  ประจ าสุข 2.76
นางสาววิภาพร  อินแสงแวง 3.01
นางสาววิราวรรณ  เขียนค าศรี 2.29
นางสาววิราวรรณ  จิตโชติ 3.07
นางสาววิราสินี  ทองโสภา 2.46
นางสาววิไลรัตน์  พรมชัย 3.09
นางสาวศิริวรรณ  สินป้อง 3.17
นางสาวศิริวรรณ  แสวงทรัพย์ 2.11
นางสาวศุภนิดา  ไชยชนะ 2.69
นางสาวสมพร  ค าถาวร 3.02
นางสาวสมฤทัย  พูลวิรัตน์ 2.23
นายสรวิทย์  ชายทวีป 2.55
นางสาวสาวิตรี  เคนงาม 2.95
นางสาวสุขฤทัย  เติมจิตร์ 2.38
นางสาวสุดาทิพย์  ท่อนเงิน 3.22
นางสาวสุดารัตน์  ทะค าวง 2.74
นางสาวสุดาวรรณ  สุขนนท์ 3.05
นางสาวสุธาทิพย์  สาลีพวง 2.03
นางสาวสุนันทา  เกิดสุข 2.66
นางสาวสุนันทา  ราค าเสน 2.00
นางสาวสุนารี  แนนเคน 3.12
นางสาวสุนารี  สีใสย์ 3.25
นางสาวสุพรรษา  บุญสิทธ์ิ 2.21
นางสาวสุพัตรา  อินสิทธ์ิ 2.58
นางสาวสุภาวดี  ก่ิงวงศ์ษา 2.14
นางสาวสุภาวดี  ราชิวงศ์ 2.70
นางสาวสุวิมล  สีหาบุตร 2.03
นางสาวเสาวลักษณ์  กาลจักร์ 2.62
นางสาวแสนระวี  โจระสา 3.23
นางสาวหน่ึงฤทัย  ชาววัง 2.54
นางสาวอนุธิดา  สารีอาด 2.41
นายอภิชาติ  กองรอด 2.94
นางสาวอภิญญา  ค าโฉม 2.87121 อบ.0630071/2560

118 อบ.0630043/2560
119 อบ.0630015/2559
120 อบ.0630073/2560

115 อบ.0630008/2559
116 อบ.0630075/2560
117 อบ.0630081/2560

112 อบ.0630025/2559
113 อบ.0630018/2559
114 อบ.0630048/2559

109 อบ.0630078/2560
110 อบ.0630013/2560
111 อบ.0630040/2559

106 อบ.0630057/2559
107 อบ.0630031/2559
108 อบ.0630051/2559

103 อบ.0630069/2560
104 อบ.0630041/2560
105 อบ.0630033/2559

100 อบ.0630082/2560
101 อบ.0630012/2560
102 อบ.0630040/2560

97 อบ.0630080/2560
98 อบ.0630060/2559
99 อบ.0630063/2559

94 อบ.0630039/2560
95 อบ.0630007/2560
96 อบ.0630066/2559

91 อบ.0630053/2559
92 อบ.0630038/2560
93 อบ.0630066/2560

88 อบ.0630011/2560
89 อบ.0630037/2560
90 อบ.0630065/2560

85 อบ.0630038/2559
86 อบ.0630076/2560
87 อบ.0630054/2559

82 อบ.0630032/2559
83 อบ.0630014/2559
84 อบ.0630036/2560

80 อบ.0630021/2559
81 อบ.0630052/2559



นางสาวอภิญญา  บุญพา 2.17
นางสาวอภิญญา  ประดิษฐ์ 2.12
นายอภินันท์  จงสิทธ์ิ 2.07
นางสาวอรณี  อดทน 2.10
นางสาวอรพิน  ศรีษร 2.86
นางสาวอรวรรณ  ค าศิริ 2.76
นางสาวอรวรรณ  สายสังข์ 3.18
นางสาวอรอุมา  กุลบุตร 2.51
นางสาวอรอุมา  ผาริบุตร 2.43
นางสาวอรุณลักษณ์  บุญย่ิง 3.39
นางสาวอังค์วรา  กิตติวงศ์ 3.49
นางสาวอัญชลี  สุริยะวงค์ 2.99
นางสาวอาภาศรี  พิลาสันต์ 2.75
นางสาวอุบลศรี  สายนะที 2.08
นางสาวไอลัดดา  นะศรีพันธ์ 2.78136 อบ.0630050/2559

บัญชีบัณฑิต จ านวน 136 ราย

133 อบ.0630016/2560
134 อบ.0630017/2560
135 อบ.0630016/2559

130 อบ.0630030/2559
131 อบ.0630014/2560
132 อบ.0630015/2560

127 อบ.0630049/2559
128 อบ.0630072/2560
129 อบ.0630046/2560

124 อบ.0630047/2560
125 อบ.0630055/2559
126 อบ.0630045/2560

122 อบ.0630009/2559
123 อบ.0630024/2559


