
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกชพร  ศรีนอ 3.01
นายกฤษฎา  บุญยงค์ 2.26
นายกิตติพงษ์  กรรมจันทร์ 2.22
นายกิตติภพ  ศรีชนะ 2.20
นางสาวเกษกานดา  วารีขันธ์ 2.37
นายคชะพล  ครองหอม 2.37
นายจักรกริช  ดวงพุฒ 2.66
นายจัตุรพงศ์  บุญพร้อม 2.35
นางสาวจันทร์เพ็ญ  โพธ์ิศรี 2.74
นางจันทร์ศรี  จันทร์หนองแวง 3.13
นางสาวจินดา  ดวงโสภา 3.08
นางสาวจิราภรณ์  สุดบนิตย์ 2.15
นางสาวเจนจิรา  ภายสร้อย 2.71
นายเจนณรงค์  แน่นสิงห์ 2.89
นายเจษฎา  บุญล าไพร 2.83
สิบต ารวจตรีหญิงชฎาพร  บุญสูง 2.64
นางสาวชนนิกานต์  ธรรมสัตย์ 2.68
นายณรงค์ศักด์ิ  ยอดค า 2.49
นายณัฐกานต์  นรินทร์รัมย์ 2.67
นายณัฐชา  ดีพลงาม 3.15
นายณัฐพงษ์  ศรีมะเริง 2.36
นางสาวดวงฤดี  แก้วกัณหา 2.53
นางสาวตรีชฎา  วันริโก 2.80
นายทวีศักด์ิ  หนองกก 2.45
นางสาวทัศนียวงศ์  จันพร 2.70
นายธนเดช  แก้วพรหม 2.07
นางสาวธนพร  ศรีรัตน์ 3.20
นายธวัช  สุพัสพร 2.47
นายธวัชชัย  รุ่งโรจน์ 2.39
นางสาวนงคราญ  ทวีสุข 3.05
นางสาวนสินี  จอมมณี 2.84
นางสาวนัฐญา  บุญตา 2.39
นางสาวนันท์นภัส  ศิรวัฒนานนท์ 3.05
นางสาวนาถอนงค์  สารรัตน์ 2.13
นางสาวน  าทิพย์  อ่อนวงษ์ 2.76
นางสาวนิภา  สุวรรณา 2.21

34 อบ.0530032/2560
35 อบ.0530049/2560
36 อบ.0530027/2560

31 อบ.0530091/2560
32 อบ.0530026/2560
33 อบ.0530063/2560

28 อบ.0530019/2560
29 อบ.0530031/2560
30 อบ.0530081/2560

25 อบ.0530043/2560
26 อบ.0530034/2560
27 อบ.0530044/2560

22 อบ.0530098/2560
23 อบ.0530060/2560
24 อบ.0530079/2560

19 อบ.0530108/2560
20 อบ.0530046/2560
21 อบ.0530096/2559

16 อบ.0530109/2560
17 อบ.0530103/2560
18 อบ.0530057/2560

13 อบ.0530071/2560
14 อบ.0530076/2560
15 อบ.0530056/2560

10 อบ.0530084/2560
11 อบ.0530048/2560
12 อบ.0530024/2560

7 อบ.0530055/2560
8 อบ.0530029/2560
9 อบ.0530059/2560

4 อบ.0530100/2560
5 อบ.0530088/2560
6 อบ.0530022/2560

1 อบ.0530085/2560
2 อบ.0530106/2560
3 อบ.0530090/2560

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2559 - 2560
นิติศาสตรบัณฑิต
เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวนุชรินทร์  แสงสุขวาว 2.89
นางสาวเบญจวรรณ  บัวหลาย 2.63
นางสาวปนิดา  สุขสงวน 2.53
นางสาวประภาพรรณ์  เจริญร า 2.68
นายประยงค์  ทองน้อย 2.57
นายปรัชญา  ศรีจันทร์อ่อน 2.58
นายปราโมทย์  กองพงษ์ 2.40
สิบเอกปัจเจก  ใสแสง 2.95
นางสาวปัทมา  ทองพิทักษ์ 2.09
นางสาวพรพิมล  แพงคุณ 2.26
นางสาวพรรณประภา  บุญเอนก 3.08
นางสาวพัชรี  มูลจันที 2.22
นายพันตรี  พละวงษ์ 2.50
นางสาวพีรนุช  ขันนาเลา 2.64
นางสาวแพรวนภา  ค่ าคูณ 2.92
นางสาวภัทรานันท์  ครองยุติ 2.22
นางสาวภัทราภรณ์  ไชยผา 2.32
นางสาวภัสราภรณ์  พุ่มจันทร์ 2.01
นางสาวภาวิณี  หินอ่อน 2.09
นายมนตรี  นนท์ศิริ 2.23
นางสาวมัชฌิมา  ช่วยปู่ 3.35
นางสาวมัณฑนา  คูหา 2.09
นายมานิต  จันทรา 3.21
นางสาวเมทินี  ภูติรักษ์ 2.49
นางสาวรัชฎาภรณ์  สุนทรประยูร 2.68
นายรัฐพล  สุภาพ 2.01
นางสาวลดารัตน์  โสภะบุญ 2.69
นางสาวลัดดาวัลย์  กันยาสาย 2.51
นายวรินทร์  โชติสนธ์ิ 3.34
นางสาววารีรัตน์  ปานเเก้ว 3.24
นางสาววาสนา  กองสุข 2.35
นางสาววิไลพร  สุภาการ 2.55
นายศรราม  ค าภานิล 2.39
นายศราวุธ  บางสันเทียะ 3.38
นางสาวศศิวิมล  ค าผา 2.13
นายศุภชัย  ศุภภิญโญพงศ์ 3.08
นางสาวศุภนิดา  ระแหง 2.57
นายเศกสรร  ทองบ่อ 2.16
นางสาวสมิตา  กานุวงศ์ 2.27
นายสิทธิพงษ์  พันธ์สว่าง 2.34
นางสาวสีจันทร์  คุณสุทธ์ิ 2.49

76 อบ.0530095/2560
77 อบ.0530083/2560

73 อบ.0530061/2560
74 อบ.0530080/2560
75 อบ.0530073/2560

70 อบ.0530042/2560
71 อบ.0530069/2560
72 อบ.0530111/2560

67 อบ.0530092/2560
68 อบ.0530018/2560
69 อบ.0530058/2560

64 อบ.0530068/2560
65 อบ.0530053/2560
66 อบ.0530078/2560

61 อบ.0530104/2560
62 อบ.0530023/2560
63 อบ.0530097/2560

58 อบ.0530094/2560
59 อบ.0530050/2560
60 อบ.0530072/2560

55 อบ.0530020/2560
56 อบ.0530093/2560
57 อบ.0530038/2560

52 อบ.0530067/2560
53 อบ.0530096/2560
54 อบ.0530066/2560

49 อบ.0530033/2560
50 อบ.0530052/2560
51 อบ.0530037/2560

46 อบ.0530017/2560
47 อบ.0530064/2560
48 อบ.0530028/2560

43 อบ.0530107/2560
44 อบ.0530065/2560
45 อบ.0530016/2560

40 อบ.0530075/2560
41 อบ.0530077/2560
42 อบ.0530101/2560

37 อบ.0530051/2560
38 อบ.0530025/2560
39 อบ.0530082/2560



นางสาวสุชาดา  บุตรโสภา 2.28
นางสาวสุดารัตน์  บุญทรง 2.96
นางสาวสุนิสา  พิลาแดง 2.55
ดาบต ารวจสุพล  มุธุสิทธ์ิ 2.75
นางสาวสุภารัตน์  พลธานี 2.31
นางสาวสุมิตรา  ปัญญาย่ิง 2.46
นายสุรศักด์ิ  บุญลี 2.15
นายสุริยา  ชมภูจันทร์ 3.06
ร้อยต ารวจโทสุวรรณ์  แผลงงาม 2.98
นางสาวสุวรรณี  จิตระการ 2.43
นางสาวเสาวคนธ์  ชาติดา 2.81
นายอดิศักด์ิ  นามบุดดี 2.35
นางสาวอนัญญา  ศิริโท 3.37
นางสาวอนุธิดา  ลายเสมอ 3.36
นายอภิสิทธ์ิ  บุดดาวงค์ 2.30
นางสาวอรัญญา  ทองอ่อน 3.14
นางสาวอินทุอร  ก้อนทอง 2.99
นางสาวอุเสนีย์  สรแสง 3.00
นายเอกสิทธ์ิ  เครือมาตร 2.37

นิติศาสตรบัณฑิต จ านวน 96 ราย

94 อบ.0530041/2560
95 อบ.0530087/2560
96 อบ.0530074/2560

91 อบ.0530045/2560
92 อบ.0530036/2560
93 อบ.0530040/2560

88 อบ.0530070/2560
89 อบ.0530102/2560
90 อบ.0530062/2560

85 อบ.0530047/2560
86 อบ.0530112/2560
87 อบ.0530099/2560

82 อบ.0530089/2560
83 อบ.0530035/2560
84 อบ.0530021/2560

79 อบ.0530039/2560
80 อบ.0530105/2560
81 อบ.0530110/2560

78 อบ.0530030/2560


