
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ  พงษ์ดี 2.05
นางสาวกมลชนก  วรรณสุข 2.67
นางสาวกัญญาพัชร  ทีค าวงค์ 2.02
นางสาวกัลยาณี  จุกจันทร์ 3.24
นางสาวกาญจนา  จันดากรณ์ 2.74
นางสาวกาญจนา  ส าลี 2.09
นางสาวกิติยา  โรจนจิรพงศ์ 2.95
นางสาวเกสินี  วงค์ราช 2.60
นางสาวเกียรติกุล  สาลี 2.90
นางสาวจรรยวรรธน์  สีนวล 2.76
นางสาวจันทกานต์  บรรเทา 3.19
นางสาวจันทร์จิรา  มาระแสง 2.87
นางสาวจันทิมา  พยัพเดช 2.75
นางสาวจิดาภา  กลางเมือง 2.87
นางสาวจิตติมา  ขาวฟอง 3.03
นางสาวจิระนันท์  แก้วมะเริง 2.98
นางสาวจีระนันท์  กุลวงค์ 2.67
นางสาวจุฑามาศ  คูหา 2.52
นางสาวจุรีรัตน์  ทองบุราณ 2.32
นางสาวจุฬารัตน์  ภักดีบุตร 2.30
นางสาวชฎาพร  วสุกรรณ์ 2.52
นางสาวชนกนันท์  ชูค า 2.04
นางสาวชนัญญา  พรหมจารีย์ 2.14
นางสาวชนาพร  ดวงจ าปา 3.01
นางสาวชุติมา  คุณรัตน์ 3.67
นางสาวญานิศา  พิมพ์ทอง 2.81
นางสาวณฐพร  ทองเภา 2.77
นางสาวณหทัย  ใจธรรม 2.36
นางสาวณัฐธิกา  ดวงขันค า 2.44
นายณัฐวุฒิ  เย็นเกษม 3.42
นางสาวเดือนเพ็ญ  ไชยแก้ว 3.14
นางสาวทัดดาว  ทาค าวงษ์ 2.72
นางสาวทิพวรรณ  อ่อนรัตน์ 2.94
นายเทวัญ  สิทธิปัญญา 2.73
สิบเอกธงชัย  พรหมศรี 2.91
นางสาวธนัชภัค  จันทบุตร 2.59

34 อบ.0630040/2562
35 อบ.0630009/2561
36 อบ.0630002/2562

31 อบ.0630023/2562
32 อบ.0630004/2563
33 อบ.0630046/2562

28 อบ.0630057/2561
29 อบ.0630003/2562
30 อบ.0630073/2562

25 อบ.0630011/2561
26 อบ.0630022/2562
27 อบ.0630001/2563

22 อบ.0630014/2563
23 อบ.0630056/2561
24 อบ.0630045/2562

19 อบ.0630026/2561
20 อบ.0630044/2562
21 อบ.0630021/2562

16 อบ.0630025/2561
17 อบ.0630054/2561
18 อบ.0630055/2561

13 อบ.0630024/2561
14 อบ.0630011/2563
15 อบ.0630003/2561

10 อบ.0630053/2561
11 อบ.0630074/2562
12 อบ.0630009/2563

7 อบ.0630124/2560
8 อบ.0630052/2561
9 อบ.0630019/2562

4 อบ.0630051/2561
5 อบ.0630022/2561
6 อบ.0630003/2563

1 อบ.0630001/2561
2 อบ.0630066/2562
3 อบ.0630016/2563

รายชื่อบัณฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2560-2561-2562
บัญชบีัณฑิต

เรียงตามตวัอักษร

ล าดับ



นางสาวธัญญา  เพิม่ศรี 2.62
นางสาวธารทิพย์  นามวงษ์ 2.70
นางสาวนฤมล  กล่ินหวาน 3.00
นางสาวนฤมล  โงนเงิน 3.22
นางสาวนฤมล  ยอดใส 2.76
นางสาวนวรัตน์  ประมุขกุล 3.02
นางสาวนวลจันทร์  ศรีวาปี 3.08
นางสาวนันจิรา  ค าประภา 2.72
นางสาวนันทนา  อุ่นค า 2.31
นางสาวน  าฝน  สาคร 2.31
นางสาวนิดานุช  ศรีพรรณา 2.84
นางสาวนิลาวรรณ  สมรูป 2.31
นางสาวนุชธิดา  ศิริจันทร์ 3.34
นางสาวนุสบา  มัชฌิมะยุระ 2.59
นางสาวนุสิตา  ทากุ 2.98
นางสาวเนตติกา  ถิ่นระหา 2.93
นางสาวเนติมา  บุญวัง 3.21
นางสาวปณิตา  ภูมิพัฒน์ 2.69
นางสาวปนัดดา  ค าประดับ 2.79
นางสาวปภัทรพร  งามสาย 2.89
นางสาวปภัสสร  ทวีชาติ 3.84
นางสาวปภาพินท์  นามโสรส 3.13
นางสาวประภัสสร  ขวานทอง 2.68
นางสาวประภาพร  ทองมาลี 2.22
นางสาวปวีณา  ศรีวะวงศ์ 2.39
นางสาวปัญญภัสก์  ผาดาดสีห์สิริ 3.25
นางสาวปาณิสรา  ค าหยาด 2.53
นางสาวปาล์มฤดี  เจริญสุข 2.46
นางสาวผาณิตนิภา  เรียงวัล 3.06
นางสาวพรประภา  สังขทิพย์ 2.66
นางสาวพรพรรณ  เกื อกูล 2.54
นางสาวพรวิภา  โพธินาม 2.98
นางสาวพักตร์วิภา  ระสิโน 3.09
นางสาวพัชรา  ทะค าสอน 3.00
นางสาวพัชราภรณ์  สมภาร 2.77
นางสาวพัชรี  ใช่จุ้ย 2.61
นางสาวพัณณิตา  เผ่าภูรี 2.88
นางสาวพิมพ์พร  วารี 2.12
นางสาวพิไลวรรณ  สมแก้ว 2.69
นางสาวพิศมัย  อดทน 2.91
นางสาวพุทธนิศา  กล้าจริง 2.79
นางไพจิตร  มฎารักษ์ 2.91
นางสาวภัศรา  โคตรคันทา 2.1979 อบ.0630036/2561

76 อบ.0630035/2561
77 อบ.0630033/2561
78 อบ.0630019/2561

73 อบ.0630034/2561
74 อบ.0630008/2563
75 อบ.0630066/2561

70 อบ.0630006/2561
71 อบ.0630052/2562
72 อบ.0630016/2561

67 อบ.0630015/2561
68 อบ.0630012/2562
69 อบ.0630030/2562

64 อบ.0630008/2562
65 อบ.0630051/2562
66 อบ.0630014/2561

61 อบ.0630018/2561
62 อบ.0630074/2561
63 อบ.0630028/2562

58 อบ.0630026/2562
59 อบ.0630050/2562
60 อบ.0630013/2563

55 อบ.0630011/2562
56 อบ.0630067/2561
57 อบ.0630070/2562

52 อบ.0630005/2561
53 อบ.0630032/2561
54 อบ.0630069/2562

49 อบ.0630004/2562
50 อบ.0630062/2561
51 อบ.0630049/2562

46 อบ.0630030/2561
47 อบ.0630013/2561
48 อบ.0630068/2562

43 อบ.0630004/2561
44 อบ.0630048/2562
45 อบ.0630060/2561

40 อบ.0630025/2562
41 อบ.0630059/2561
42 อบ.0630067/2562

37 อบ.0630058/2561
38 อบ.0630012/2561
39 อบ.0630028/2561



นางสาวมณฑิรา  บุญวิจิตร 2.75
นางสาวมธุรวันต์  เจริญรอย 2.47
นางสาวมธุรส  พิมพลอย 3.76
นางสาวมนทกานต์  พวงมาลัย 2.70
นางสาวมยุรี  เผ่าศรี 2.90
นางสาวมัณฑกาญ  หนุนวงค์ 2.29
นางสาวเมขลา  สารัชชู 2.21
นางสาวเยาวลักษณ์  สุขส าราญ 2.33
นางสาวรสสุคนธ์  นาคูณ 2.72
นางสาวรัชนีกร  แพงทรัพย์ 3.02
นางสาวรัตนภรณ์  บุญโท 2.91
นางสาวรุ่งทิวา  สมาพันธ์ 2.95
นางสาวลักขณา  นพเคราะห์ 3.70
นางสาวลัดดาวัลย์  ค าศรี 3.24
นางสาววนิดา  จิตรไธสง 2.28
นางสาววรรณา  โสภา 2.45
นางสาววราภรณ์  จิตต์วอง 2.40
นางสาววารุณี  จันใด 2.50
นางสาววาสนา  บุญยะมูล 2.64
นางสาววาสนา  รัตนศรี 3.23
นายวิชเญศ  พละสกุล 2.83
นางสาววิภาพร  คณาสาร 3.18
นางสาววิภาวดี  นารี 3.27
นายศตวรรษ  สว่างงาม 2.60
สิบตรีศราวุฒิ  ศรีสุข 2.78
นางสาวศศิธร  ค าไข 2.02
นางสาวศศิธร  ทิพฤาตรี 2.77
นางสาวศันสนีย์  สาระรัตน์ 2.70
นางสาวศิรประภา  บุญตา 3.23
นางสาวศิรินภา  มาศิริ 2.75
นางสาวศิริลักษณ์  บังศรี 3.08
นางสาวศิริวิมล  แสนวงษ์ 2.97
นางสาวศุภนิดา  บ ารุงผล 2.80
นางสาวสร้อยสุดา  จูมครอง 3.04
นางสาวสว่างวงษ์  พลแหง 2.59
นางสาวสายธาร  ไผ่ล้อม 2.81
นางสาวสายน  า  สีโสภา 3.23
นางสาวสาวิตรี  วงศ์สลับ 2.90
นางสาวสาวิตรี  สมสนิท 3.22
นางสาวสิรินทร์ญา  เทียนงาม 2.19
นางสาวสิริรัตน์  ธงศรี 2.65
นางสาวสิวาภรณ์  สุขรักษา 2.73
นางสาวสุกัญญา  นามแสง 3.22

121 อบ.0630038/2562
122 อบ.0630058/2562

118 อบ.0630042/2561
119 อบ.0630077/2561
120 อบ.0630057/2562

115 อบ.0630076/2561
116 อบ.0630056/2562
117 อบ.0630037/2562

112 อบ.0630086/2561
113 อบ.0630041/2561
114 อบ.0630036/2562

109 อบ.0630018/2562
110 อบ.0630040/2561
111 อบ.0630075/2561

106 อบ.0630073/2561
107 อบ.0630039/2561
108 อบ.0630034/2562

103 อบ.0630050/2561
104 อบ.0630010/2563
105 อบ.0630001/2562

100 อบ.0630064/2562
101 อบ.0630015/2562
102 อบ.0630002/2563

97 อบ.0630038/2561
98 อบ.0630014/2562
99 อบ.0630072/2561

94 อบ.0630015/2563
95 อบ.0630010/2562
96 อบ.0630075/2562

91 อบ.0630137/2560
92 อบ.0630033/2562
93 อบ.0630071/2561

88 อบ.0630007/2561
89 อบ.0630009/2562
90 อบ.0630070/2561

85 อบ.0630068/2561
86 อบ.0630002/2561
87 อบ.0630069/2561

82 อบ.0630005/2562
83 อบ.0630054/2562
84 อบ.0630104/2560

80 อบ.0630017/2561
81 อบ.0630065/2562



นางสาวสุจิตรา  พันธะราช 2.59
นางสาวสุชานันท์  ไวยวรรณ์ 3.11
นางสาวสุชานุช  พันเจริญ 3.13
นายสุเชษฐ์  เหรียญทอง 2.82
นางสาวสุดารัตน์  มีศรี 2.18
นางสาวสุดารัตน์  สุขร่วม 2.87
นางสาวสุธาสิณี  สามศรี 2.47
นางสาวสุธิดา  ขันค า 2.79
นางสาวสุพรรณิการ์  นวลพักตร์ 3.12
นางสาวสุภาพร  ปาวะชัย 2.78
นางสาวสุภาวดี  ดวงปุม้ 2.64
นางสาวสุวนันท์  วรสาร 2.40
นายอรรถพล  บุญเร่ิม 2.67
นางสาวอรวรรณ  คงมั่นสถิตย์กุล 2.77
นางสาวอรัญญา  พลแสน 2.72
นางสาวอริสราภรณ์  สิมมา 2.95
นางสาวอริสา  เทพแสง 2.72
นางสาวอรุณวรรณ  มาโยธา 2.56
นางสาวอัชฌาภรณ์  งอนไถ 2.87
นางสาวอาจารีย์  พิมเสน 2.09
นางสาวอารียา  ค าอ้วน 3.24
นางสาวอารียา  เจริญทัศน์ 2.52
นายอุตัมซิงห์  จาวาลา 2.47
นางสาวอุบลพิไล  จันทวงศ์ 2.35
นางสาวแอนนา  แก้วจันดี 2.37

บัญชบีัณฑิต จ านวน 147 ราย

145 อบ.0630010/2561
146 อบ.0630016/2562
147 อบ.0630049/2561

142 อบ.0630007/2563
143 อบ.0630007/2562
144 อบ.0630061/2562

139 อบ.0630082/2561
140 อบ.0630047/2561
141 อบ.0630048/2561

136 อบ.0630081/2561
137 อบ.0630006/2563
138 อบ.0630072/2562

133 อบ.0630021/2561
134 อบ.0630071/2562
135 อบ.0630012/2563

130 อบ.0630080/2561
131 อบ.0630006/2562
132 อบ.0630045/2561

127 อบ.0630005/2563
128 อบ.0630079/2561
129 อบ.0630059/2562

124 อบ.0630078/2561
125 อบ.0630020/2561
126 อบ.0630085/2561

123 อบ.0630008/2561


