
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกณิกนันต์  สอนเจริญ 2.43
นางสาวกนกวรรณ  จันทร์แจ่ม 3.02
นายกฤตกร  ประสาทศรี 3.01
สิบต ารวจตรีกฤษฎา  จุฬารมย์ 3.14
นายกฤษดา  ภูมิสาขา 2.43
พันจ่าเอกกฤษดา  วิทยพานิช 3.05
นางสาวกวินนา  ไชยโกษ 2.86
นายกสิกร  แก้วพวง 2.58
นางสาวกัณฐาภรณ์  พัฒนะราช 2.72
นางสาวกาญจนา  เกษียร 3.15
นายกิตติกร  พันธ์ค า 2.25
นางสาวกิตติยา  นูหาร 2.85
นางสาวกิติยาภรณ์  พุ่มจันทร์ 3.02
นายเกรียงไกร  บุญมาปัด 2.61
นางสาวเกษรา  เทษาราษฎร์ 2.97
นายคมสัน  ลาเลิศ 2.79
นายจรูญวิทย์  พระพรหม 2.95
นายจักรพันธ์  กอบเก้ือ 2.77
นางสาวจันจิรา  สมพอง 2.62
นางสาวจันทร์จิรา  คะเณวัน 2.37
นายจาตุรงค์  ข าคม 2.37
นางสาวจินตนา  ศิริสาย 3.15
นางสาวจิราภรณ์  บรรทะโก 3.04
นางสาวจุฑามณี  ทนทาน 2.76
นายเจษฎา  บุญยงค์ 2.44
นายฉัตรชัย  จันทา 2.37
นายฉัตรชัย  สารีวัลย์ 3.00
นายชญานิน  อมรสิน 2.60
นายชัยวัฒน์  บุดดาเคย 2.67
นายชาญชัย  คุณมี 2.93
นางสาวญาสุมินทร์  นามหงษา 2.80
นางสาวฐิติพร  สอนไชย 3.02
นางสาวณัชชา  สีเสน 2.92
สิบเอกณัฏฐ์  สมแสวง 3.04
นางสาวณัฐธินันท์  โคตรวันทา 2.47
นายณัฐพล  เหาะประโคน 2.76

34 อบ.0830126/2560
35 อบ.0830177/2560
36 อบ.0830166/2560

31 อบ.0830200/2560
32 อบ.0830149/2560
33 อบ.0830132/2560

28 อบ.0830237/2560
29 อบ.0830165/2560
30 อบ.0830194/2560

25 อบ.0830119/2560
26 อบ.0830138/2560
27 อบ.0830193/2560

22 อบ.0830147/2560
23 อบ.0830148/2560
24 อบ.0830118/2560

19 อบ.0830093/2560
20 อบ.0830087/2560
21 อบ.0830100/2560

16 อบ.0830232/2560
17 อบ.0830192/2560
18 อบ.0830140/2560

13 อบ.0830176/2560
14 อบ.0830230/2560
15 อบ.0830204/2560

10 อบ.0830045/2560
11 อบ.0830191/2560
12 อบ.0830175/2560

7 อบ.0830145/2560
8 อบ.0830220/2560
9 อบ.0830104/2560

4 อบ.0830245/2560
5 อบ.0830236/2560
6 อบ.0830240/2560

1 อบ.0830086/2560
2 อบ.0830144/2560
3 อบ.0830172/2560

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2559 - 2560
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวดาราวรรณ  ม่ันนิยม 3.18
นางสาวดาริกา  บุญเลาะ 3.24
นายเดวิช  ป้องแก้ว 2.96
สิบเอกทศพร  โอกาพันธ์ 2.97
นายทัชชกร  จันทร์วัติ 2.49
นางสาวทิพย์ภาภรณ์  พินากัน 2.69
นางสาวทิพวงศ์  จรูญกุล 2.76
นายเทอดศักด์ิ  ปวะบุตร 2.66
นายธนา  กงใจ 2.69
นางสาวธนาวดี  นาหัวนิล 2.81
นายธนาวุฒิ  เหล่าบุตรศรี 2.66
นางสาวธนิดา  เบ้าเงินรัตน 2.48
นางสาวธัญญรัตน์  ขันทะวัตร์ 2.82
นายธีระชัย  ค าหลอม 2.59
นางสาวนพรัตน์  กองสุข 2.83
นางสาวนภาพร  ติจะนา 3.03
นางสาวนฤทัย  กอมณี 2.62
นางสาวนวพร  ยุพโคตร 2.88
นางนัฐพร  ฝุ่นเงิน 3.34
นายนันทวัฒน์  ไตยวงศ์ 2.89
นางสาวนันทิยา  คันธพฤกษ์ 3.10
นางสาวน้ าเพชร  เลิศอุดม 2.65
นางสาวนิตยา  พันธยุง 2.21
นายนิติพงษ์  ทองอ้วน 3.08
นางสาวนิภาพร  ทองสะอาด 2.53
นางสาวบุญยากิจ  กรงาม 3.23
นางสาวปนัดดา  งามโฉม 3.11
นางสาวประไพ  นรสี 2.44
นายปรัตถกร  ประพันธา 2.76
นางสาวปราณี  ช่วงโชติ 2.69
นางสาวปวีณา  คันธะมาลา 2.98
นางสาวปัญญาพร  บุญสุข 3.04
นางสาวปาริชาติ  ทองสลับ 2.72
นางสาวปาริชาติ  พรหมชาติ 2.62
นางสาวปาริชาติ  สีดางาม 3.22
นายปิยะ  จันทชุม 2.55
นางสาวพชรนันท์  ศรีกุล 2.41
นายพรทวี  ผลศิริ 3.28
นางสาวพัชราภรณ์  ระโยธี 2.82
นางสาวพัชรีภรณ์  ธรรมชอบ 2.81
นางพิชยาพัชร์  ประสมพลอย 3.11

76 อบ.0830211/2560
77 อบ.0830142/2560

73 อบ.0830210/2560
74 อบ.0830127/2560
75 อบ.0830201/2560

70 อบ.0830135/2560
71 อบ.0830107/2560
72 อบ.0830168/2560

67 อบ.0830173/2560
68 อบ.0830121/2560
69 อบ.0830182/2560

64 อบ.0830233/2560
65 อบ.0830130/2560
66 อบ.0830155/2560

61 อบ.0830180/2560
62 อบ.0830228/2560
63 อบ.0830181/2560

58 อบ.0830096/2560
59 อบ.0830154/2560
60 อบ.0830112/2560

55 อบ.0830103/2560
56 อบ.0830224/2560
57 อบ.0830120/2560

52 อบ.0830152/2560
53 อบ.0830179/2560
54 อบ.0830153/2560

49 อบ.0830239/2560
50 อบ.0830241/2560
51 อบ.0830207/2560

46 อบ.0830116/2560
47 อบ.0830083/2560
48 อบ.0830095/2560

43 อบ.0830151/2560
44 อบ.0830223/2560
45 อบ.0830167/2560

40 อบ.0830111/2560
41 อบ.0830195/2560
42 อบ.0830234/2560

37 อบ.0830094/2560
38 อบ.0830106/2560
39 อบ.0830222/2560



นายพิเชษฐ์  ทัศบุตร 2.57
นายพีรพงษ์  คูหา 2.18
นางสาวพุทธิดา  แซ่ล้ี 2.91
นางสาวไพจิตร  พระทาเพชร 2.73
นายไพโรจน์  ไชยสิทธ์ิ 2.69
นายภพรวี  ช านาญค้า 2.27
นางสาวภัชรา  คุณค า 2.93
นางสาวมณฑินี  น าภา 2.79
นางสาวมณีรัตน์  ผิวอ่อน 2.82
นางสาวมนิดา  ฝ่ายเป็น 2.37
นายมารุต  ประพาฬ 2.16
นายยงยุทธ  กันภัย 2.49
นายรชานนท์  ศรีสุราช 2.56
นางสาวรตินันท์  กล่ินหอม 3.08
นางสาวรพีภรณ์  ภูระยา 2.91
นางสาวรัชนีกร  สุริสุ 2.40
นายรัฐพล  ลูกสีดา 2.70
นางสาวรัตติยากร  ทองท่ัว 2.73
นายฤทธิไกร  แสงทอง 3.17
นางสาวละมัย  บุตรวงค์ 2.41
นางสาวล าพูน  พุฒพวง 3.06
นางสาววนิดา  ละอองศรี 3.10
นางสาววรรณิศา  กุลสุวรรณ 2.41
นางสาววราพร  อินทรบุตร 2.44
นางสาววริศรา  บัวทอง 3.15
นางสาววาทิณี  จันใด 2.90
นางสาววิมลวรรณ  ตุระพันธ์ 2.57
นางสาววิสสุตา  สุทธสิงห์ 3.02
นายวีระภัทร  พระพรหม 2.68
นายวุฒิชัย  ชาวไทย 3.17
นายศราวุฒิ  ไชยพันธ์ 2.72
นางสาวศรินยา  วงษาลี 2.45
นางสาวศศิกานต์  ประคองยศ 2.59
นางสาวศศิธร  ทองสว่าง 2.63
นางสาวศศิประภา  กุระนาม 3.20
นางสาวศิรินาฎ  เคารพ 2.80
นางสาวศิริพา  ตะลุนพิมพ์ 2.69
นายศิวดล  โคตรคันทา 2.81
นายศิวนัฐ  กุระนาม 2.70
นายสรศาสตร์  พูลสุข 2.27
นายสิริยศ  กองสิน 2.84118 อบ.0830115/2560

115 อบ.0830136/2560
116 อบ.0830114/2560
117 อบ.0830134/2560

112 อบ.0830187/2560
113 อบ.0830214/2560
114 อบ.0830238/2560

109 อบ.0830143/2560
110 อบ.0830124/2560
111 อบ.0830099/2560

106 อบ.0830170/2560
107 อบ.0830227/2560
108 อบ.0830244/2560

103 อบ.0830203/2560
104 อบ.0830186/2560
105 อบ.0830109/2560

100 อบ.0830202/2560
101 อบ.0830098/2560
102 อบ.0830185/2560

97 อบ.0830199/2560
98 อบ.0830213/2560
99 อบ.0830159/2560

94 อบ.0830169/2560
95 อบ.0830212/2560
96 อบ.0830197/2560

91 อบ.0830184/2560
92 อบ.0830158/2560
93 อบ.0830198/2560

88 อบ.0830129/2560
89 อบ.0830243/2560
90 อบ.0830090/2560

85 อบ.0830097/2560
86 อบ.0830131/2560
87 อบ.0830137/2560

82 อบ.0830113/2560
83 อบ.0830088/2560
84 อบ.0830157/2560

79 อบ.0830133/2560
80 อบ.0830108/2560
81 อบ.0830122/2560

78 อบ.0830196/2560



นางสาวสุทธิดา  ฝอยทอง 2.62
นางสาวสุพัฒตรา  ศรีบุระ 2.62
นางสาวสุพัฒตา  ประไพชาติ 2.68
นางสาวสุภาพร  บุญผ่อง 2.97
นายสุรชัย  ศิริมา 2.98
นายสุริยะ  ค าแก้ว 2.37
นางสาวหทัยกานต์  จันทร์พวง 3.07
นางสาวหนูกานต์  ครรไล 2.46
สิบเอกอดิศักด์ิ  สระแก้ว 3.37
นายอธิษฐ์  ก่ิงแก้ว 2.76
นายอนันทวุฒิ  แก้วเนตร 2.76
นายอนิวัฒน์  คูค า 2.32
นางสาวอนุศรา  ควรคนอง 2.60
นางสาวอนุสรา  ไชยกรณ์ 2.80
นายอภิสิทธ์ิ  เรืองบุตร 2.66
นางสาวอรทัย  บุญปก 2.55
นางสาวอรทัย  สายยศ 2.80
นางสาวอรพิน  บุญประสิทธ์ิ 3.06
นายอัษฎาวุฒิ  สินชู 2.73
สิบเอกอานนท์  กลับวงษ์ 3.06
ดาบต ารวจอุทิศ  หาชานนท์ 2.86
นายเอกสิทธ์ิ  เสียงหวาน 2.20

139 อบ.0830231/2560
140 อบ.0830141/2560

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน 140 ราย

136 อบ.0830235/2560
137 อบ.0830229/2560
138 อบ.0830242/2560

133 อบ.0830102/2560
134 อบ.0830189/2560
135 อบ.0830085/2560

130 อบ.0830089/2560
131 อบ.0830139/2560
132 อบ.0830162/2560

127 อบ.0830084/2560
128 อบ.0830125/2560
129 อบ.0830101/2560

124 อบ.0830091/2560
125 อบ.0830161/2560
126 อบ.0830188/2560

121 อบ.0830217/2560
122 อบ.0830110/2560
123 อบ.0830128/2560

119 อบ.0830160/2560
120 อบ.0830174/2560


