
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกัญญาวีร์  สายทอง 2.71
นางสาวกัญยาลักษณ์  แสงใส 2.92
นางสาวกาญจนาภรณ์  พิมพ์ทอง 3.17
นางสาวกิตติรัตน์  นามแก้ว 2.70
นางสาวขนิษฐา  ทองไทย 2.74
นางสาวขนิษฐา  สถานพงษ์ 2.64
นางสาวจรัสพร  เยี่ยมพลัง 3.08
นางสาวจันทนิภา  มิ่งมูล 3.12
นางสาวจินดารัตน์  สายสี 3.01
นางสาวจิรภัทร์  นันทา 3.08
นางสาวจิรันตน์  ยืนยาว 3.04
นางสาวจิราพร  สุดทาวัน 2.77
นางสาวจุฑามาศ  วิเวกวิน 3.00
นางสาวจุฬารัตน์  วงษาสันต์ 3.09
นางสาวเจนจิรา  โสภี 2.92
นางสาวชญานิศ  จันทะศิลา 3.12
นางสาวชนิกานต์  เรืองบุตร 2.89
นางสาวชิดชไม  หลงชิน 3.07
นางสาวชุดาภรณ์  สุขแสวง 3.12
นางสาวฐิติรัตน์  โคตรฮุย 3.08
นางสาวณพิชา  สิงห์จันทร์ 3.11
นายณัชพล  ทองจันทร์ 3.19
นางสาวณัฐมล  ทิพยศรี 2.98
นางสาวณัธวดี  ค าศรี 2.91
นางสาวทัศนีย์  แก่นท้าว 3.02
นางสาวทิพย์มณี  พรมรินทร์ 2.74
นางสาวทิพย์สุดา  ด่อนประมี 2.99
นางสาวทิพย์หทัย  ปรางมาศ 3.09
นางสาวทิพวรรณ  วงค์เศวก 2.66
นางสาวธัญวรรณ  ครองเชื่อ 3.17
นางสาวธิติมากร  ถีระสา 3.20
นายนพเก้า  ตราบุรี 3.21
นางสาวนริสรา  สาสูงเนิน 2.42
นางสาวนรีรัตน์  ประจงจิตร 3.23
นางสาวนัฐนภา  นามวงศ์ษา 2.77
นางสาวนันทยา  มูลสาร 2.48

34 อบ.1130018/2563
35 อบ.1130012/2562
36 อบ.1130021/2563

31 อบ.1130066/2563
32 อบ.1130056/2563
33 อบ.1130037/2562

28 อบ.1130011/2562
29 อบ.1130014/2563
30 อบ.1130009/2561

25 อบ.1130037/2561
26 อบ.1130034/2561
27 อบ.1130013/2563

22 อบ.1130055/2563
23 อบ.1130012/2563
24 อบ.1130046/2563

19 อบ.1130007/2561
20 อบ.1130060/2563
21 อบ.1130010/2562

16 อบ.1130010/2563
17 อบ.1130007/2562
18 อบ.1130009/2562

13 อบ.1130005/2562
14 อบ.1130033/2561
15 อบ.1130006/2562

10 อบ.1130064/2563
11 อบ.1130030/2561
12 อบ.1130025/2561

7 อบ.1130004/2563
8 อบ.1130005/2563
9 อบ.1130007/2563

4 อบ.1130036/2561
5 อบ.1130005/2561
6 อบ.1130029/2561

1 อบ.1130071/2563
2 อบ.1130036/2562
3 อบ.1130002/2562

รายชื่อบัณฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2560-2561-2562
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

เรียงตามตวัอักษร

ล าดับ



นางสาวนิภาพร  สุขเสริม 2.69
นางสาวนุชนาฎ  บุตรสอน 3.17
นางสาวบรรณสรณ์  จูแจ่ม 3.04
นางสาวปณิตา  จันทร์ณะรงค์ 3.21
นางสาวปริศรา  บัวผัน 3.05
นางสาวปวีณา  ทองใบ 3.16
นางสาวปาลิดา  นิพันธ์ 2.95
นางสาวปิยะลักษณ์  สหัสจันทร์ 3.08
นางสาวพนิดา  ปรางศรี 3.05
นางสาวพนิษฐา  มัทกิจ 3.20
นางสาวพันธิตรา  พันธ์ค าเสน 3.08
นางสาวมณธิชา  ค าสีทา 2.70
นางสาวมณีรัตน์  ค าสุมาลี 2.99
นางสาวเยาวลักษณ์  กุลสอนนาน 2.78
นางสาวรุ่งตะวัน  ศิริปี 2.76
นางสาวลักขณา  ทราวุธ 2.86
นางสาวลัทธวรรณ  ไชยนัด 2.88
นางสาววรภรณ์  จรรยา 3.24
นางสาววรรณภา  ไชยค าภา 3.20
นายวิกรม  ทองเต็ม 2.59
นางสาววิชญาพร  รัตนพันธ์ 3.20
นางสาววิภาพร  ประสาร 2.82
นางสาววิภาพร  ศรีโยหะ 3.17
นางสาววิริยะ  กางทอง 3.11
นายวีรยุทธ  ภูแซมโชติ 2.64
นางสาวศศิธร  ด้วงนิล 3.17
นางสาวศันษณีย์  แว่นระเว 3.01
นางสาวศิริประภา  คนเพียร 3.21
นางสาวสกุลทิพย์  เทีย่งจิตต์ 3.15
นางสาวสุกัญญา  บุญหยาด 2.85
นางสาวสุกัญญา  ปรุโปร่ง 2.92
นางสาวสุจิรา  สมรัตน์ 3.18
นางสาวสุชาวดี  ปิน่ประยูร 3.08
นางสาวสุดารัตน์  ราชชมภู 2.43
นางสาวสุนิสา  สาระคุณ 3.10
นางสาวสุปราณี  สืบสีมา 2.98
นางสาวสุภัทรา  แปนบ้าน 2.95
นางสาวสุภาวรรณ  นันทะสิงห์ 2.98
นางสาวสุภาวรรณ  ศรีวัง 3.20
นางสาวสุวิมล  กุเวสา 2.38
นางสาวเสาวลักษณ์  ขนันเยี่ยม 3.22
นางสาวแสงนภา  แสงห้าว 3.20
นางสาวหัทยา  ภูนะ 2.5179 อบ.1130031/2561

76 อบ.1130051/2563
77 อบ.1130028/2562
78 อบ.1130026/2561

73 อบ.1130019/2561
74 อบ.1130068/2563
75 อบ.1130050/2563

70 อบ.1130065/2563
71 อบ.1130034/2562
72 อบ.1130049/2563

67 อบ.1130017/2561
68 อบ.1130047/2563
69 อบ.1130027/2562

64 อบ.1130045/2563
65 อบ.1130001/2561
66 อบ.1130026/2562

61 อบ.1130063/2563
62 อบ.1130015/2561
63 อบ.1130067/2563

58 อบ.1130012/2561
59 อบ.1130013/2561
60 อบ.1130025/2562

55 อบ.1130042/2563
56 อบ.1130035/2562
57 อบ.1130043/2563

52 อบ.1130070/2563
53 อบ.1130069/2563
54 อบ.1130023/2562

49 อบ.1130020/2562
50 อบ.1130021/2562
51 อบ.1130040/2563

46 อบ.1130032/2563
47 อบ.1130018/2562
48 อบ.1130036/2563

43 อบ.1130016/2562
44 อบ.1130017/2562
45 อบ.1130010/2561

40 อบ.1130015/2562
41 อบ.1130027/2563
42 อบ.1130028/2563

37 อบ.1130023/2561
38 อบ.1130025/2563
39 อบ.1130013/2562



นางสาวอภิรดา  วามะลุน 3.04
นางสาวอัญธิกา  อุตสาหะ 3.20
นางสาวอารียา  มูลนิทา 3.05
นางสาวอุบลทิพย์  เชื้อหอม 3.04
นางสาวอุบลวรรณ  เยาวะศรี 3.16
นางสาวอุไรทิพย์  สายสุดตา 2.4885 อบ.1130035/2561

พยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 85 ราย

82 อบ.1130038/2561
83 อบ.1130053/2563
84 อบ.1130030/2562

80 อบ.1130062/2563
81 อบ.1130022/2561


