
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกนกพร  ทองค าใส 2.07
นางสาวกนกวรรณ  ศิลา 2.60
นางสาวกนกอร  สุขนา 2.37
นางสาวกัญญารัตน์  บุญทรัพย์ 2.24
นางสาวกัลยาณี  เช้ือเมฆ 2.03
นางสาวกานต์วิภา  ค าภาบุญ 2.11
นางสาวกิตติยา  จันทร์จริง 2.77
นางสาวกิติยา  โรจนจิรพงศ์ 2.95
นางสาวขวัญชนก  พรทิพย์ 2.79
นางสาวขวัญภิรมย์  นาหว้า 2.33
นางสาวจันทราทิพย์  เกษมสุข 2.15
นางสาวจุลีวรรณ  ชาติดา 2.61
นางสาวชฎาพร  สุนิพันธ์ 3.08
นางสาวชฎาพร  อินทวงษ์ 2.88
นางสาวชมภู่  สินศาสตร์ 2.59
นางสาวชไมพร  บุญดก 2.97
นางสาวชลธิชา  ศรีหาเศษ 2.50
นางสาวชุติกาญจน์  หาญย่ิง 3.01
นางสาวชุติมา  มูลจิตร 2.13
นางสาวญาณินท์  พิมสาร 2.87
นางสาวณัฐชริกา  เมฆหมอก 3.07
นางสาวณัฐริกา  สัตตะเลิศ 2.55
นางสาวตติยา  คลังตระกูล 2.54
นางสาวเตือนใจ  วรโชติ 2.50
นางสาวธนิดา  พิมพ์ทอง 2.31
นางสาวนงลักษณ์  นากรณ์ 2.95
นางสาวนภาพร  พรมหล่อ 2.40
นางสาวนาถตยา  ส าเร็จ 2.72
นางสาวเนตรนภา  ภูทอง 2.71
นางสาวบุษบา  สายบุปผา 2.70
นางสาวเบญจมาศ  สายวงศ์ 2.48
นางสาวปภัทรสร  บุรา 2.88
นางสาวปภัสสร  เหล่าชัยวงษ์ 2.52
นางสาวประวีพร  โพธ์ิทอง 2.63
นางสาวปริยฉัตร  ทองใบ 2.83
นางสาวปวีณา  วงค์สวัสด์ิ 2.61

34 อบ.0630180/2560
35 อบ.0630100/2560
36 อบ.0630158/2560

31 อบ.0630157/2560
32 อบ.0630147/2560
33 อบ.0630096/2560

28 อบ.0630094/2560
29 อบ.0630095/2560
30 อบ.0630112/2560

25 อบ.0630102/2560
26 อบ.0630173/2560
27 อบ.0630093/2560

22 อบ.0630156/2560
23 อบ.0630129/2560
24 อบ.0630085/2560

19 อบ.0630090/2560
20 อบ.0630127/2560
21 อบ.0630128/2560

16 อบ.0630115/2560
17 อบ.0630174/2560
18 อบ.0630155/2560

13 อบ.0630172/2560
14 อบ.0630126/2560
15 อบ.0630120/2560

10 อบ.0630086/2560
11 อบ.0630088/2560
12 อบ.0630154/2560

7 อบ.0630101/2560
8 อบ.0630124/2560
9 อบ.0630152/2560

4 อบ.0630123/2560
5 อบ.0630083/2560
6 อบ.0630151/2560

1 อบ.0630087/2560
2 อบ.0630122/2560
3 อบ.0630146/2560

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2559 - 2560
บัญชีบัณฑิต

เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวปุญชิดา  ศรีวัง 2.58
นางสาวผาณิตนิภา  ดอนใหญ่ 2.61
นางสาวพนิดา  ทองจันดี 2.67
นางสาวพิมพ์ชนก  ทวีวงค์ 2.17
นางสาวพิมพิกา  อ่อนศรี 3.00
นางสาวพิมลพรรณ  จารุตัน 3.23
นางสาวเพชรมณี  บัวขาว 2.29
นางสาวเพ็ญนภา  ทารินทร์ 2.37
นางสาวภัทรพร  กุลอ่อน 2.09
นางสาวภัทรวดี  สิงห์ทอง 2.86
นางสาวมณีรัตน์  ผิวจันทร์ 2.87
นางสาวมนทกานต์  หอมจันทร์ 2.90
นางสาวมยุรี  เผ่าศรี 2.90
นางสาวเมธญา  ผาก่ า 2.72
นายยุวพล  ผาดี 3.25
นางสาวเยาวนิจ  วงศ์ค า 2.50
นางสาวร าพรรณ  ค าตา 3.04
นางสาวรุ่งทิวา  บุญเนตร 3.01
นางสาวรุ่งทิวา  สมาพันธ์ 2.95
นางสาวรุ่งสวรรค์  วันค า 3.63
นายฤทธิไกร  เดชะค าภู 2.88
นางสาวลักขณา  โพธ์ิขาว 3.39
นางสาววนิดา  ไพรินทร์ 2.27
นางสาววรรณภา  ลีลา 2.89
นางสาววรรณิภา  คะณาจันทร์ 2.79
นางสาววราทิพย์  สมแก้ว 2.15
นางสาววราภรณ์  เท่ียงธรรม 2.05
นางสาววาสนา  พิมมะทะ 3.03
นายวิชญานันท์  วันศรี 2.20
นางสาวศรีสุดา  นาศรี 3.26
นางสาวศิรินธร  เยาวภาค 3.37
นางสาวศิริพร  จุลทัศน์ 3.37
นางสาวศิริพร  สงผัด 2.30
นางสาวศิริรัตน์  สุจริต 3.14
นางสาวศุภาวดี  วิสาพล 3.14
นางสาวสุกัญญา  ศรีรอง 3.48
นางสาวสุขุมาภรณ์  นาคล้อม 3.16
นางสาวสุดารัตน์  ริมทอง 2.90
นางสาวสุธัญญา  พลราษฎร์ 3.14
นางสาวสุนทรี  กระแสโสม 2.50
นางสาวสุนันทา  อุชุวิจารย์ 2.11

76 อบ.0630098/2560
77 อบ.0630114/2560

73 อบ.0630166/2560
74 อบ.0630167/2560
75 อบ.0630168/2560

70 อบ.0630110/2560
71 อบ.0630165/2560
72 อบ.0630184/2560

67 อบ.0630117/2560
68 อบ.0630118/2560
69 อบ.0630089/2560

64 อบ.0630164/2560
65 อบ.0630113/2560
66 อบ.0630109/2560

61 อบ.0630116/2560
62 อบ.0630138/2560
63 อบ.0630084/2560

58 อบ.0630107/2560
59 อบ.0630163/2560
60 อบ.0630108/2560

55 อบ.0630137/2560
56 อบ.0630106/2560
57 อบ.0630178/2560

52 อบ.0630179/2560
53 อบ.0630105/2560
54 อบ.0630162/2560

49 อบ.0630104/2560
50 อบ.0630161/2560
51 อบ.0630183/2560

46 อบ.0630134/2560
47 อบ.0630148/2560
48 อบ.0630175/2560

43 อบ.0630133/2560
44 อบ.0630097/2560
45 อบ.0630121/2560

40 อบ.0630132/2560
41 อบ.0630160/2560
42 อบ.0630181/2560

37 อบ.0630103/2560
38 อบ.0630159/2560
39 อบ.0630131/2560



นางสาวสุพัตรา  ผิวทอง 3.44
นางสาวสุภาพร  ก่ิงวิชิตร 2.74
นางสาวสุรางคณา  แก้วเหลา 2.75
นางสาวแสงระวี  สุโภภาค 2.64
นางสาวโสรยา  ฑีฆะ 2.61
นางสาวอรนุช  วงษา 2.09
นางสาวอรัญญา  รักใคร่ 2.78
นางสาวอริยา  สุภีย์ 2.46
นางสาวอารียา  ศิรินัย 2.77
นางสาวอุทุมพร  ค าขาว 2.73
นางสาวอุบลวรรณ  พรมเคน 2.09
นางสาวอุไร  จันทะนุท 2.66

88 อบ.0630119/2560
89 อบ.0630143/2560

บัญชีบัณฑิต จ านวน 89 ราย

85 อบ.0630111/2560
86 อบ.0630170/2560
87 อบ.0630177/2560

82 อบ.0630176/2560
83 อบ.0630092/2560
84 อบ.0630141/2560

79 อบ.0630099/2560
80 อบ.0630091/2560
81 อบ.0630169/2560

78 อบ.0630182/2560


