
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชื่อ   นามสกุล
ลําดับที่ 1 พระ ชนะ    ทองเหลือง

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ ชื่อ   นามสกุล

ลําดับที่ 2 พระ ฉัฒร์นุพงศ์    สิงห์กูล ฉายา อตฺถกาโม
ลําดับที่ 3 พระ อาคม พระรัมย์    ฉายา อาคโม

ลายมือชื่อ

25-กพ-61
ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 1 จาก 60

ลําดับ ชือ   นามสกุล
1 นาย กิติพงศ์    รัตนวงกต
2 นางสาว รัชนี    สุดตาชาติ

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ลําดับ ชือ   นามสกุล
3 นาย จําลอง    แววกระโทก
4 นาง ศุภลักษณ์    สุขไพบูลย์
5 ว่าที่ร้อยเอก อรรณพ    สุขไพบูลย์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
6 นาง กนกศรี    สายสอด
7 นางสาว กนิษฐา    ดาวแจ้ง
8 นาง กรกช    ประกัน
9 นาย กรรณชิต    จันทร์ดี
10 นาย กฤษฎา    นิยม
11 นางสาว กัญยา    ไชยศร
12 นางสาว กัลยา    แก่นพิทักษ์
13 เรือโทหญิง กัลยา    จันทร์ทองศรี
14 นางสาว กาญจน์ชนก    อันอาสา

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   1    ลําดับที่    1 - 50

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 25-กพ-61สาขาวิชา -



หนาที่ 2 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
15 นางสาว กาญจนา    ศรีดา
16 นาย กิตติ    สีทะ
17 นาย กิตติศักด์ิ    วงศ์พิทักษ์
18 นาย เกรียงไกร    วนาเชิง
19 นาง เกศวรี    อู่ทอง
20 นางสาว เกษร    สุขเจริญ
21 นางสาว ขนิษฐา    บุตรศรี
22 นางสาว เขมจิรา    ศรีมงคล
23 นาย คณิณ    จันจาเล
24 นาง คนองศรี    ซอแอ
25 นางสาว จตุพร    ฝ่ายบุญ
26 นางสาว จันทร์ทราย    สกุลมัลลิกา
27 นางสาว จันทรา    ทิงาม
28 นาง จารุชา    ถิรชานิธิศ
29 นางสาว จารุณี    สีวังคํา
30 นางสาว จารุณี    เส็งเอม
31 นางสาว จารุวรรณ    ปรือปรัง
32 นาง จารุวรรณ    ฝางเสน
33 นางสาว จํานอง    เพียสา
34 นางสาว จิดาภา    วงศ์พิทักษ์
35 นางสาว จิตติมา    แพ่งศรีสาร
36 นาง จินตนา    นาคพัฒน์

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 3 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
37 นางสาว จิรภา    นาคสําราญ
38 นาง จิรวรรณ    ชนะรักษ์
39 นาง จุฑารัตน์    ชิดสนิท
40 นาง จุฬารัตน์    นนทะโคตร
41 นาง จุฬารัตน์    ศิลปธร
42 นางสาว เฉลิมพันธ์    เย็นจิต
43 นาย เฉลียว    พินิจมนตรี
44 ว่าที่ร้อยตรี ชนะชัย    ชินจักร์
45 นาย ชลทิศ    แท้เรือง
46 นาย ชวโรจน์    โสภาบุตร
47 นางสาว ชัชชญา    วัฒนพันธ์
48 นาย ชัชวาลย์    นันทะสี
49 นางสาว ชัญญานุช    สุวรรณโชติ
50 นางสาว ชุดาณัฏฐ์    รินคํา

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 4 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
51 นาย ชุติไชยวัญ    พูดงาม
52 นาย เชาวริต    อําภาพันธ์
53 นางสาว ญภา    ดีเพิ่ม
54 นางสาว ฐาปนี    สุนประโคน
55 นางสาว ฐิตารีย์    บุตรแก้ว
56 นาง ณกัญญา    จรัสพันธุ์
57 นางสาว ณฐพร    ธิวะโต
58 นาง ณริศรา    พิณใจ
59 นาง ณัชชา    นรรัตน์
60 นาง ณัฏฐาพร    อุ่นใจ
61 นาย ณัฐดนัย    คําคง
62 นางสาว ณัฐพร    มินทะขัติ
63 นางสาว ณัฐพร    อินทนันชัย
64 นาย ณัฐภัทร    คําผุย
65 นาง ดอกบัว    เรืองเดช
66 นางสาว ดารัตน์    มาตมูลตรี
67 นาง ตวงนิตย์    นาทุม
68 นางสาว ทราย    ม่วงอ่อน
69 นาย ทวนทอง    เกียรติชุน
70 นางสาว ทักษิณา    มูลสุข

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   2    ลําดับที่    51 - 100

25-กพ-61



หนาที่ 5 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
71 นางสาว ทัชชา    มณีแก้ว
72 นาง ทํานาย    สิงห์บุญ
73 นางสาว ทิพย์รัตน์    เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
74 นาง ทิพรัตน์    จันทร์เที่ยง
75 นาง เทียน    ตามวงค์
76 นาย ไทยรัฐ    ฤทธิไกรพิชญ์
77 นาง ธนศิริ    พรมแพน
78 นาง ธนาภา    ชมภูธัญ
79 นาย ธนิต    ศรีวัฒนยา
80 นาย ธรรมวิทย์    ธรรมพิธี
81 นาง ธัญญรัตน์    เทศมี
82 นาง ธัญวรัตม์    ชูสกุล
83 นาย ธาวิน    เภาสระคู
84 นาง ธิดา    สัพโส
85 นางสาว ธิดารัตน์    การันต์
86 นางสาว ธิดารัตน์    พรหมศร
87 ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์    สีสวด
88 นาย นพดล    ธรรมใจอุด
89 นางสาว นภัสวรรณ    สุขปรุง
90 นาย นรุตม์ชัย    ทรายมูล
91 นาง นวลผกา    ทิพมูล
92 นาง นวินดา    ทัพเปียง

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 6 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
93 นางสาว นันท์ธนัษฐ์    ราชธิวงค์
94 นาง นันทิกา    ชาติวุฒ
95 นางสาว นาฏยา    ตาก่ิมนอก
96 นาง นารี    จันทคุณ
97 นาง นาวา    ลาวะสุทธิ์
98 นางสาว น้ําฝน    เสถียร
99 นางสาว นิตยา    ไชยบุญเรือง
100 นาง นิภาพร    ชมภูแดง

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 7 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
101 นาย นิรามัย    คําพันธ์
102 นาง นิลเนตร    วงค์สําราญ
103 นาง บัญชรจิต    ไชยพันโท
104 นาย บุญจันทร์    แก้วมาต
105 นาย บุญจันทร์    ล้อมค้อม
106 นาง บุญทวี    กาวิระชัย
107 นางสาว บุศรินทร์    ที่รัก
108 นางสาว บุษยมาศ    พลเขมร
109 นางสาว เบญจพร    วงเวียน
110 นางสาว เบญจวรรณ    คําถิน
111 นาง เบญญาภา    พวงทอง
112 นางสาว ปณิดา    ภูคํา
113 นางสาว ปนัดดา    กันทาหอม
114 นาง ประกันเล็ก    โพธิชัย
115 นาย ประทีป    คําเรืองฤทธิ์
116 นาย ประภาส    ทองมาก
117 นาย ประสิทธิ์    ย่านเจริญกิจ
118 นางสาว ปรัศนีย์    ไพศาล
119 นาง ปราณี    พัลละดี
120 นาย ปรีชา    แก้วอาสา

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   3    ลําดับที่    101 - 150

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 8 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
121 นาง ปวิตรา    สิมเสน
122 นาง ปัญญา    วงศ์คุณทรัพย์
123 นาง ปัญญาพร    เดอ กรู๊ฟ
124 นาย ปัณณวิชญ์    แก้วสุพรรณ
125 นาง ปัทมวรรณ    ระพันธ์
126 นางสาว ปัทมา    ใจเฉื่อย
127 นาง ปาริชาติ    ทองแถม
128 นาย ปิยมิตร    คําสัตย์
129 ว่าที่ร้อยตรี ปิยสิทธิ์    ศรีสมศักด์ิ
130 นางสาว ปียนุชย์    เทศสนั่น
131 นางสาว ปุณยวีร์    เพชรนาค
132 นางสาว เปรมฤทัย    บุญอุด
133 นาย พงศ์ภรณ์    วิชัยปะ
134 นาย พงษ์พัฒน์    เมืองมูล
135 นาย พงษ์ศักด์ิ    เคนคม
136 นาย พงษ์ศักด์ิ    ชัยยา
137 นางสาว พนารัตน์    จันทร์สว่าง
138 นาง พนิดา    พลอินทร์
139 นาย พรเทพ    แก้วพรม
140 นาง พรเทวา    ดีเจริญ
141 นางสาว พรพิมล    ใจบุญ
142 นาง พรภิรมย์    เกษมจันศิรินนท์

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 9 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
143 นาง พรรณี    ศิลาภัย
144 นาง พวงผกาวรรณ์    แก้วประดิษฐ์
145 นางสาว พัชราภรณ์    ศรีปัญญา
146 นางสาว พัชราภรณ์    อรุณโรจน์
147 นาง พัชริดา    มั่นหิว
148 นางสาว พัทธนันท์    กางพรม
149 นางสาว พิกุล    เพ็ชรประเสริฐ
150 นาย พิช    จิตต์มาลา

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 10 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
151 นาย พิชัย    พยุเวช
152 นาย พินิจนันท์    มณีจันทร์
153 นาย พิภพ    โสภณกุลทรัพย์
154 นาง เพชรบด    วงษ์หนองแวง
155 นาย ไพฑูรย์    ทุมทุมา
156 นาง ภรพิชญา    นิธิศดํารง
157 นางสาว ภัทราวดี    นีรขันธ์
158 นาย ภาณุวัฒน์    ถูกใจ
159 นาย ภาสกร    เมิดจันทึก
160 นาย ภูมิจิต    ภูวชินพงศ์
161 นางสาว ภูษณิศา    คุดซิตา
162 นาย มงคล    สุวรรณศร
163 นางสาว มนัสนันท์    สรวงโท
164 นาง มัทนา    อ่อนขํา
165 นางสาว มาลัย    มิ่งอรุณมงคล
166 นาง มุกดา    สุขสําราญ
167 นางสาว ยมาภัย    พรมพันห่าว
168 นาย ยศพนธ์    สุปินะ
169 นาง ยุพิน    นายสกุล
170 นาง เย็นจิตร    มาดา

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   4    ลําดับที่    151 - 200

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 11 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
171 นางสาว รพีพรรณ    ธนบดีวิวัฒน์
172 นางสาว รวิศรา    คงอ้าย
173 นาง รังสิมา    บัวทอง
174 นาย รัชกร    อุแสงศรี
175 นาย รัชวุฒิ    ลิโป้
176 นาง รัตนา    ภาคภูมิ
177 นางสาว รัศมี    พรหมบุตร
178 นาง รัศมี    สุนรกุมภ์
179 นาย เรืองศักด์ิ    มัททวีวงศ์
180 นาง ฤทัยรัตน์    เลาวกุล
181 นาง ฤทัยวรรณ    อําภาพันธ์
182 นางสาว ลมัย    ทองแถม
183 นางสาว ละมัย    บุตรศรี
184 นาง ลําพรรณ    เหยียดรัมย์
185 นาง ลําพูล    บุญน้อย
186 นาย ลิขิตศิลป์    คํามาลา
187 นาย ลือชา    แจ่มนิยม
188 นาย วงศกร    เดชโคตร
189 นางสาว วนิดา    เฉ่ือยนอก
190 นาง วรณัน    ปายแสง
191 นาง วรรณทร    แสงโรจน์
192 นาง วรรณา    จันทร์เที่ยง

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 12 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
193 นางสาว วรรณา    สุทธวงค์
194 นางสาว วรรณิภา    ตันติวุฒิ
195 นาย วรวัฒน์    ไชยเสน
196 นางสาว วราภรณ์    ทองปน
197 ว่าที่พันตรี วัชรพงษ์    หมื่นจันทร์
198 นางสาว วัชรินทร์    สุขเกษม
199 นางสาว วัชรินทร์    เหม็นต้นสาย
200 นาย วันเฉลิม    ทัศนา

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 13 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
201 นางสาว วันวิสา    สิทธิเกษร
202 นางสาว วาริน    สิงห์เงิน
203 นาย วิชา    ภิมุข
204 นาย วิฑูรย์    อินตา
205 นาย วิทยา    อรรคเสริญ
206 นาย วินัย    ปางพรม
207 นาง วิภาวี    บุญนาค
208 นาง วิมล    วังศรี
209 นาง วิมลสิริ    วงษ์พล
210 นาย วิโรจน์    ทรัพย์เอนก
211 นาง วิไล    ลาเอ็ด
212 นาย วีรพงษ์    คําวิชัย
213 นาง วีรยา    แสนประสิทธิ์
214 นาย วีระ    ติกาพันธ์
215 นาย วีระพล    ประทัด
216 นาย ศตวรรษ    กาละ
217 นาย ศรายุทธ    บัวคล่ี
218 นาย ศราวุธ    ยิ้มน้อย
219 นาย ศราวุธ    ศรีวะลา
220 นาง ศรีไพร    เพ็ชรไกร

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   5    ลําดับที่    201 - 250
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ลายมือชื่อ



หนาที่ 14 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
221 นางสาว ศศิวิมล    นนขุนทศ
222 นาย ศักรินทร์    ไชยโพธิ์
223 นาย ศิริชัย    ศักด์ิชัยปัญญา
224 นางสาว ศิริพร    เกียงมี
225 นางสาว ศิริภรณ์    พันสอาด
226 นางสาว ศิริรัตน์    บรรจบ
227 นาง ศิริรัตน์    แสงเขิ่ง
228 นาย ศิริโรจน์    ภักดีกลาง
229 นาง ศิริวรรณ    ภูมิจันทึก
230 นางสาว ศุภลักษณ์    สิงห์หลง
231 นางสาว สกุลณา    จันปุ่ม
232 นาง สมจิตต์    นาคะเกตุ
233 นาง สมจิตร์    จันทร์ต้น
234 นาง สมัย    เปรมประโยชน์
235 นาย สรายุทธ    ชื่นจันทร์
236 นาง สังวาลย์    หอมตา
237 นาง สันทนา    ช้างไผ่
238 นาง สัมพันธ์    โพธิ์หนองโคก
239 นาย สากล    โพธิชัย
240 นางสาว สายใจ    ธรฤทธิ์
241 นาง สายใจ    น้อยสอน
242 นาง สายฝน    แก้วมาต

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 15 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
243 นางสาว สาริศา    สิงห์ทอง
244 นาง สาวิตรี    อินนารา
245 นาย สิทธิพงค์    สุ่มมาตย์
246 นางสาว สิริมา    ไชยสิทธิ์
247 นางสาว สีนวล    บุญย่านยาว
248 นางสาว สุกัลย์ชนา    ค้อศุภฤกษ์สกุล
249 นางสาว สุจิตรา    คงปัญญา
250 นางสาว สุทธิกานต์    สินนอก

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 16 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
251 นาย สุทธิศักด์ิ    รอดชื่น
252 นางสาว สุธาสินี    มารศรี
253 นาง สุธิดา    คําวิชัย
254 ว่าที่ร้อยตรี สุนทร    พานอรุโณทัย
255 นางสาว สุนิสา    มะอาจเลิศ
256 นางสาว สุภาพรรณ    บุญพันธ์
257 นาง สุภาวรรณ    จันต๊ะโมกข์
258 นาย สุริยะ    เปรมประโยชน์
259 นาง สุรีรัตน์    กันทะวงค์
260 นาง สุวณี    วัดศรี
261 นางสาว สุวรรณ    ปัตภี
262 นาย สุวิทย์    บัวกอง
263 นางสาว เสาวณี    ศรีโพธิ์
264 นาง เสาวนีย์    นันทะสี
265 นาย อนันถสิทธิ์    ศิลกุล
266 นาย อนิรุทธ์    คํามะขัน
267 นางสาว อมรรัตน์    พันธ์นา
268 นางสาว อมรรัตน์    ระวิชัย
269 นาง อรทัย    ถาแม่วาง
270 นาง อรนุช    แก้วกัน

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   6    ลําดับที่    251 - 300



หนาที่ 17 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
271 นาง อรพิน    ทาใจกาศ
272 นางสาว อรพินท์    อินทร์งาม
273 นางสาว อรวรรณ    กันละนนท์
274 นางสาว อรวรรณ    ฤกษ์ดี
275 นางสาว อริยา    ทิพชัย
276 นาย อลงกรณ์    มะโนธรรม
277 นาง อักษร    สารมะโน
278 นาย อัครเดช    วิเศษนันท์
279 นางสาว อังคณา    เอี่ยมบุญ
280 นาย อังคาร    จันทร์คลาย
281 นางสาว อัศรา    วนาศิริ
282 นาง อารมณ์    ขยัน
283 นาง อาลันธ์    ปารมี
284 นางสาว อํานวย    เพชรเทียนชัย
285 นางสาว อําพรรณ์    โสพรม
286 นาย อิทธิพล    โมคภา
287 นาย อุเทน    บุญตัน
288 นางสาว อุ้มพร    นวนนุกูล
289 นาย เอกชัย    แสงโรจน์
290 นาย เอกลักษณ์    แสงน้อย
291 นาง เอื้อมพร    มุกดาม่วง
292 นางสาว เอื้อเอ็นดู    นันทฟู

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 18 จาก 60

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
293 นาง ฮาวาย    สีไชยภูมิ

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา -

ลําดับ ชือ   นามสกุล
294 นาย กรเอก    ศรีหาญ
295 นาง เครือวัลย์    นาควิโรจน์
296 ร้อยตํารวจโท จริน    กัญจนกาญจน์
297 นาย จักรวรรดิ    พัฒนวิบูลย์
298 นาง จํารัส    จันนา
299 จ่าสิบตรี จิรศักด์ิ    เสถียรขันธ์
300 นางสาว จุฑารัตน์    คิ้ววิลัย

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 19 จาก 60

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา -

ลําดับ ชือ   นามสกุล
301 นาง ชลธิชา    โพธิ์ศรีรัตน์
302 นางสาว โชติกา    สุวรรณหงส์
303 นาย ดนัย    โคตรโยธา
304 นาวาอากาศเอก ทศพล    อินเงินดี
305 นาย ไทยรัตน์    กําเนิดพิลา
306 นางสาว ธัณย์จิรา    วงศ์ฉัตรวัฒนา
307 นางสาว ธัมมาภรณ์    ศรีเคลือบ
308 นาย นที    ดีพลงาม
309 นาง นวลหงษ์    อุทธิสินธ์
310 นาง นุชนาถ    นาคินทร์
311 นาง นุชนารถ    โคตรโยธา
312 นาย ประจวบ    โพธิ์งาม
313 นางสาว ปรียา    ศรีวิไล
314 นาง พยอม    ประยูรคํา
315 นาย พรเทพ    โพธิ์ศรีศาสตร์
316 นางสาว พรนภัทร    วิระทูล
317 ดาบตํารวจ พลวัชร    พลดงนอก
318 นาง ภัทราวดี    ปรีชาชาญ
319 นางสาว มะลิวรรณ    ปรินแคน
320 นาง มาลินี    วรเชษฐ์

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   7    ลําดับที่    301 - 350
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หนาที่ 20 จาก 60

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา -

ลําดับ ชือ   นามสกุล
321 นาย โยธิน    สีสันต์
322 นาย รังสรรค์    สุภารีย์
323 นางสาว รัชฎา    สาตรา
324 นางสาว รัชนีย์    สิทธิศรี
325 นาย วรากร    พุฒิพงศ์พยอม
326 นางสาว วัชราพร    โยชน์เมืองไพร
327 นาย สกล    ชื่นกระโทก
328 นาง สไบแพร    ทศวัฒน์
329 นางสาว สิริกาญจน์    แผละกระโทก
330 นางสาว สุพรรณี    เปรียงพรม
331 นาง สุภารัตน์    ไชยโคตร
332 นาย สุรชัย    ศรีเคลือบ
333 นางสาว สุรารักษ์    ฮาดดา
334 นาง แสงระวี    จินดา
335 นาง อมรรัตน์    อินทรอัมพร
336 นาง อัจฉรา    วงนารี
337 นางสาว อางคนา    รัชวัตร
338 นาย เอกอํานาจ    เรืองศรี

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

ลําดับ ชือ   นามสกุล
339 นางสาว กนกนุช    สินแสนสุข

25-กพ-61
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ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ



หนาที่ 21 จาก 60

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

ลําดับ ชือ   นามสกุล
340 นางสาว กมลทิพย์    สุทธิมูล
341 นาย เกียรติศักด์ิ    ทองใบ
342 นาง จรรยาภรณ์    พิมเพราะ
343 นาย จักรเรศ    หนูนารถ
344 นาง จารุณี    สุภาสถาน
345 นาย ชยุต    เจริญไพฑูรย์
346 นางสาว ชิดชนก    เขียวแก้ว
347 นางสาว ญาณัท    พัชรญาณโชติ
348 นาง ณัฐกฤตา    ตะโกทอง
349 นาย ณัฐนัณท์    เกรียงไกรชัยชนะ
350 สิบเอก ณัฐพงศ์    ชนะพงศ์ฐิติวัสส์

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 22 จาก 60

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

ลําดับ ชือ   นามสกุล
351 นาย ณัฐพันธ์    สหาวัตร
352 นางสาว ดวงใจ    มาหิรัญ
353 นาย ดํารงศักด์ิ    สําราญสุข
354 นาย ดิษฐพงษ์    ทองชิว
355 นาย ทัตพงศ์    สุวรรณฉวี
356 นาย ธงชัย    ไพรี
357 นางสาว นวลชนก    บัวนวน
358 นางสาว นันท์นภัส    จามกลาง
359 นางสาว นิตยา    พลชํานาญ
360 นางสาว นิรมล    ทรัพย์เที่ยง
361 นางสาว เบญจมาศ    ชมภูทวีป
362 นางสาว ปทิตตา    วิรโชติธนัน
363 นาย ประพันธ์    มั่นสุขผล
364 นาง ประภาศรี    ทองใจสด
365 นาง ปริญาธรศ์    ชินขุนทด
366 นางสาว ปาวาร    วชรเสถียร
367 นาย พงค์ศักด์ิ    ทองใจสด
368 นาย พงษ์ศักด์ิ    นาคจํานงค์
369 นางสาว พรรณิกา    พรมโสภา
370 นางสาว พรสุรีย์    ระม่อม

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   8    ลําดับที่    351 - 400
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หนาที่ 23 จาก 60

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

ลําดับ ชือ   นามสกุล
371 นางสาว พัชรวลัย    ปานนิล
372 นาย พิชิต    คุณวงษา
373 นางสาว เพ็ญพรรณ    ฉํ่าสูงเนิน
374 นางสาว ภภรกัญ    สุกสาย
375 สิบเอก ภัทรศักด์ิ    งามชื่น
376 นาย ภูริวัฒน์    ดวงคําน้อย
377 นางสาว มณีรัตน์    สังข์พิชัย
378 นาง มธุรา    อินทรชาธร
379 นางสาว มยุรี    ปูคะทา
380 จ่าสิบตรี ยศพนธ์    ชดขุนทด
381 นาย โยธิน    กุ่ยอ่อง
382 นางสาว รัตนาภรณ์    คุยนา
383 นาย วิชัย    พุฒดี
384 นางสาว วิลาภรณ์    สุทธิชาติ
385 นาย ศราวุธ    พูลพ่ัว
386 นาย ศาสตรา    สีมาสม
387 นาง ศิริชญาภรณ์    พุมมา
388 นางสาว ศิริรัก    กลึงกลางดอน
389 นาย สมจิตต์    กระจ่าง
390 นางสาว สระเกศ    อินสุวรรณ
391 พันจ่าอากาศเอก สาโรช    ประชากุล
392 นาย สุเทพ    คงขํา

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 24 จาก 60

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

ลําดับ ชือ   นามสกุล
393 นางสาว สุนิษา    ล้ิมศิริ
394 นาย สุรัตน์    จันทร์วันเพ็ญ
395 นาง อชิรญา    สอนศรี
396 นาย อดิศวร    สุรทรัพย์
397 นางสาว อนุศยา    บุญพัก
398 นาย อลงกรณ์    นิตุธร
399 นางสาว อาพาภรณ์    ศรีทองเติม
400 นางสาว อําไพ    สุวรรณหงษ์

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 25 จาก 60

ปริญญาบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชา -

ลําดับ ชือ   นามสกุล
401 นางสาว กมลเนตร    จงสูงเนิน
402 นาง เกษสุดาภรณ์    รัตน์สูงเนิน
403 นางสาว เจนจิรา    ภูมิโคกรักษ์
404 นาง ดวงใจ    ลวดลาย
405 นาย ทศพล    สายขุนทด
406 นาย ธีรยุทธ    พิลาดี
407 นางสาว ปราณี    พุทธสติ
408 นาง วาริดา    กองศรี
409 นางสาว ศศิรัศมิ์    รักษ์อัครทวี
410 นาง สมพิศ    เมียกขุนทด
411 นางสาว สุกัญญา    ประเสริฐ
412 นาง สุพรรณี    ทวีสุข
413 นางสาว อจิมา    สียางนอก

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
เกียรตินิยมอันดับ ๑

ลําดับ ชือ   นามสกุล
414 นางสาว ปัทมรินทร์    เดิมขุนทด

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   9    ลําดับที่    401 - 450

25-กพ-61

25-กพ-61



หนาที่ 26 จาก 60

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
415 นางสาว สุภาพร    ทองเอิบ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
416 นางสาว กนกวัลย์    เครื่องจันทร์
417 นางสาว ขวัญฤดี    จัดโพธิ์
418 นาย คําภีร์    จันทะรักษ์
419 นาย เจตรินทร์    ทาบทอง
420 นาย พีระพล    ทะนง
421 นาย ภวินท์    ช่วงสูงเนิน
422 นาย ภัทรชนนท์    ทองสาย
423 นาย ภาณุวัฒน์    หอมสันเทียะ
424 นางสาว ภีมชยา    ภรพิรเมธกูล
425 นาย รัตนพล    อ้นอมร
426 นางสาว รุจิรา    งัดสันเทียะ
427 นางสาว วิภาวดี    คะรุรัมย์
428 นาย ศุภวิชญ์    ภานุมาศ
429 นาย สยมภู    นพคุณ
430 นางสาว สุติมา    โคตา
431 นางสาว สุวนันท์    ปล้ินกระโทก
432 นาย อชิตพล    พรมมากุล

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 27 จาก 60

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
433 นางสาว อรณี    มุกขุนทด
434 นางสาว อริศรา    อรชุน

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
435 จ่าสิบเอก ปริวัตร    จําเริญขวัญ

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
436 นางสาว กานต์กนก    เจริญสุข
437 นาย ธนกร    กรรภิรมย์
438 นางสาว ธนันปภัค    เนขุนทด
439 นาย ธิติ    ฉิมนอก
440 นาย ธีรพงษ์    ศรียอด
441 นางสาว นริศรา    เผื่อนกระโทก
442 นาง นิตยา    มิตรชื่น
443 นาย ประดิษฐ์    ตู้โภค
444 นาย พิพัฒน์    ขันทรักษ์
445 นางสาว วิรัศมิ์ชนก    จิรสาโรจ
446 นาย ศิวะ    สุคันธเสวี
447 นาย ศุภกิจ    จีระวิทยากร

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

25-กพ-61

25-กพ-61



หนาที่ 28 จาก 60

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
448 นาย ศุภมาศ    มณีมงคลทอง
449 นาย สมภพ    สมชมพู
450 นางสาว สําเนียง    ประประโคน

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 29 จาก 60

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
451 นาย อภิวัฒน์    บวรมงคล
452 นางสาว อรชร    ใจสูงเนิน
453 นาง อัญธิญา    สนิทกลาง
454 นาย เอกรินทร์    เตโช

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
455 ร้อยตํารวจเอก คําพันธ์    คําแสวง
456 นางสาว ปาจรีย์    อาวจําปา
457 นาย พงษ์ศักด์ิ    โครงกระโทก
458 นาย วิศาล    ธงศรีนารถ
459 นาย ศุภชาติ    เจริญวิวัฒนพงษ์
460 ร้อยตํารวจโท เอนก    การนา

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ ๑

ลําดับ ชือ   นามสกุล
461 นาย บุญส่ง    กรองมะเริง
462 นาย สมชาติ    สีหมงคล

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

แถวที่   10   ลําดับที่    451 - 500

25-กพ-61

รายชื่อบัณฑิต



หนาที่ 30 จาก 60

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
463 นางสาว ชนันธร    ศิลา
464 นาย ชาญชัย    ศรีวิวัฒน์
465 นาย ชาติชาย    กลินทะ
466 นางสาว ณัชชารีย์กานต์    นุใจกอง
467 นาย ธวัชชัย    ชัยมหาวงค์
468 นาง นงคราญ    ทองบอน
469 นางสาว ปณิตา    วงคําจันทร์
470 นาย ประครอง    โคระถา
471 นางสาว ประภัสสร    วิริยาภิรมย์
472 นางสาว ปวีณา    พัฒนกุลเดช
473 นางสาว รสธร    สิงห์บุดดี
474 นาย วรกฎ    ศรีแก่น
475 นาย วรเดช    เกิดโมลี
476 นาย สมเดช    พรมจันทึก
477 นาย สุริยา    พูลศิริ
478 นาย เสงี่ยม    แว่นไธสง
479 นาย แสง    เพ็งทอง
480 นาย อภิสิทธิ์    โยธิโน

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 31 จาก 60

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
481 นางสาว กษมาภรณ์    ปราบพุดซา
482 นาย กัมพล    วัดสําโรง
483 ร้อยตํารวจเอกหญิง กิรณา    ทองนาค
484 นาย เกรียงยุทธ    โชคชัยรัตนโชติ
485 นาย เกษมสันต์    ศรีเกษม
486 นาง ขวัญใจ    ราโชธร
487 นาย คมสันติ์    ขัดทรายขาว
488 จ่าอากาศโท จิรกฤต    พ่ึงบุญ
489 นาย จิรพัทธ์    หมื่นหล้า
490 นางสาว จิราภรณ์    จารนัย
491 นาง ชฎาณิศ    กิจนอกพุดซา
492 นาง ชลาลัย    พ่ึงบุญ
493 นาย ชัยพัชร์    วิชยโสพณ
494 นาย ชัยวัฒน์    จีบจอหอ
495 นาย ชัยอนันต์    พ่ึงบุญ
496 จ่าสิบเอก ณพล    ต้นสีนนท์
497 พันจ่าอากาศเอก ณราศักด์ิ    แย้มชู
498 นางสาว ณัฏฐ์วรัชญ์    เผ่าผม
499 นาย ณัฐติพงษ์    วันทวี
500 นาย ณัฐวุฒิ    แสงสว่าง

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 32 จาก 60

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
501 นาย ดุสิต    รักษาชาติ
502 นางสาว เดือนเพ็ญ    แก้วเทพ
503 ร้อยตํารวจโท ถนอม    แสนตุ้ย
504 ว่าที่ร้อยตรี ทวีพงษ์    พรมสูงยาง
505 นาย ทองรัตน์    สันทะเมือง
506 นาย ธงชัย    พุฒพิลา
507 สิบเอก ธวัช    เรียงไธสง
508 นาง ธิดาไพ    ผองผาย
509 จ่าอากาศเอก ธีรพงษ์    วีระเทศ
510 นาย นรินทร์    วรรณหนา
511 นาย นัฐวุฒิ    กะมณี
512 นาย ประมูล    มาลาศรี
513 นาย ประเสริฐ    คําลอย
514 นาง ปราณี    ปุริตานัง
515 สิบตรี พงศ์พิสุทธิ์    ภูผานี
516 พันจ่าเอก พงษ์เทพ    พิกุลทอง
517 นาง พรพรรณ    เพชรราม
518 นางสาว พัทธวรรณ    พ่ึงบุญ
519 นาง พิกุล    ภูจอมคา
520 นาย พิชิต    ประมูลศิลป์

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   11   ลําดับที่    501 - 550

25-กพ-61



หนาที่ 33 จาก 60

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
521 นาย พิทักษ์    ยลวิลาศ
522 นางสาว พิมพ์พร    ประมูลศิลป์
523 นางสาว ภัทราพร    ผลจันทร์งาม
524 นาย ภิรมย์    จักรแก้ว
525 นาย ยงยุทธ    ชาวรินทร์
526 สิบโท รณชิต    หงษ์ชุมแพ
527 นางสาว รดามณี    ศรีโท
528 นาย ราชันย์    วะนาพรม
529 นาย ฤกษ์รุต    ดีประวี
530 นางสาว วรรณพร    วัดเวียงคํา
531 นาง วรรณภา    อุ่นอารมณ์
532 สิบเอก วรวุฒิ    ประวันตา
533 นางสาว วรัญญา    นามกระโทก
534 จ่าสิบตรี วรายุทธ    ฆ้องสําโรง
535 นาย วิชิต    ฉัตร์ธนะกุล
536 นาย วิวัฒน์    ธนะแพสย์
537 นาย วิษณุ    เคลื่อนเมืองปัก
538 นาย วีระพัฒน์    เพ็งประสพ
539 สิบเอก ศรัณย์    พรมเกษา
540 นาย ศักด์ิดา    หมิ่งทอง
541 นาง ศิริลักษณ์    พนมเริงศักด์ิ
542 นาย ศุภศิลป์    แซ่โล้ว

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 34 จาก 60

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
543 สิบเอก สงกรานต์    ทิมจะโปะ
544 นาง สมบัติ    บุตรศรี
545 นาย สมบุญ    แซ่โค้ว
546 นาย สมบูลย์    พงษ์สถิตย์
547 นาย สมร    นันทา
548 นาย สันทัด    กลีบกระโทก
549 จ่าสิบเอก สานิตย์    ชาติวิเศษ
550 นาย สิทธิพร    บุญใหม่

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 35 จาก 60

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
551 นาง สุพารัก    สมเสียง
552 จ่าสิบเอก สุฤทธิ์    ราชอาจ
553 นาง สุวรรณี    กลีบกระโทก
554 นาย แสง    ทองห่อ
555 นาย เหรียญทอง    เจียมจิตร
556 นาย อดิศร    ดอกจันทร์
557 นาง อนัญญา    ภาสะเจริญพงศ์
558 นางสาว อรพรรณ    จันทร์เรืองศรี
559 นาย อรุณ    โพธิ์ปัฒสา
560 นาย อัมพร    พนมเริงศักด์ิ
561 นาย อาณัติ    โพธิ์สาจันทร์
562 นาย อาทิตย์    รักสกุล
563 พันจ่าเอกพิเศษ อิทธิกร    สาระธิยากุล

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

ลําดับ ชือ   นามสกุล
564 นาย อิสระ    โตนันต์

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   12   ลําดับที่    551 - 600



หนาที่ 36 จาก 60

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
565 นาย วุฒิพงศ์    น้อยเพ่ิม

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

ลําดับ ชือ   นามสกุล
566 นาย กิตติศักด์ิ    เอกคณาสิงห์
567 นาย จักรกฤษ    พิมพาชาติ
568 นาย เจริญศักด์ิ    เพ็งวิชา
569 นาย เดชากุล    สมหมาย
570 นาย ธีรวัฒน์    ยอดไฟอินทร์
571 นาย พัฒนพงศ์    ปะวันทะกัง
572 นาย พิสิษฐ์ศักด์ิ    ไชยชนะ
573 นาย ยงยุทธ    ยืนยั่ง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
574 นาย วีระพล    สมรรถชัย

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

25-กพ-61

25-กพ-61



หนาที่ 37 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ ๑

ลําดับ ชือ   นามสกุล
575 นางสาว จรรยา    อ่อนสองชั้น
576 นางสาว จิรพรรณ    กระแจะจันทร์
577 นางสาว จิราวรรณ    ภูแผ่นนา
578 นางสาว ดวงดี    แสนบรรเทา
579 นางสาว นิรัทธยา    ดอนมุงคุณ
580 นางสาว พรรณิภา    ปินะเต
581 นางสาว พันธุ์ทิพย์    สุโพธิ์
582 นางสาว ไพรินทร์    สระทองแก้ว
583 นางสาว ลักษณ์คณา    แซ่นก
584 นาย ศรราม    สงภักดี
585 นางสาว สุนันธา    สาวรีย์
586 นางสาว สุปราณี    โสลาด
587 นางสาว สุภาพร    อุตสาหะ
588 นางสาว สุภาวดี    ตะกรุดเที่ยง
589 นางสาว สุรีฉาย    แฟพุดซา
590 นางสาว สุวิมล    ศรีสุด
591 นางสาว อชิราญาฬ์    บุญมี
592 นางสาว อรชร    องอาจ
593 นางสาว อารีนา    บาโด
594 นางสาว ฮันนาน    ดอนิ

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 38 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
595 นางสาว กรองกาญจน์    เพ็ชรเพ็ง
596 นางสาว ขวัญฤทัย    หล่อทอง
597 นางสาว จริยาภรณ์    ผ่อนผัน
598 นางสาว จิตรวรรณ    วงษ์กระนวน
599 นางสาว จิราภรณ์    ศรีภูมิทอง
600 นางสาว ชลดา    ช่อรักษ์

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 39 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
601 นางสาว ชลดา    แสงใส
602 นางสาว ชาลิดา    นาชิต
603 นางสาว ดวงเดือน    ทวีลาภ
604 นาย เดชา    ชาวสวน
605 นางสาว นภาพร    สิทธิกร
606 นางสาว นิภาภรณ์    ปะตังเวสา
607 นางสาว ประวียา    นาบํารุง
608 นางสาว ปวีณา    เรือนแก้ว
609 นางสาว ปาริฉัตร    คางคํา
610 นางสาว พรพิมล    ลอยสายออ
611 นางสาว มุขมณีพรรณ    โกสินทร์
612 นางสาว เยาวลักษณ์    สามี
613 นางสาว รูไซหม๊ะ    แมเราะ
614 นางสาว วรรณวิสา    พลทามูล
615 นางสาว สมหญิง    แข่งกระโทก
616 นางสาว สุภาพร    จันเขียว
617 นางสาว สุมาลี    ทองคํา
618 นางสาว สุรินทร    ลาดลา
619 นางสาว หนึ่งฤทัย    ศรีภิรมย์

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   13   ลําดับที่    601 - 650
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หนาที่ 40 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
620 นางสาว อุไรวรรณ    อ่อนตาโย

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
621 นางสาว กนกพรรณ    ทําดีแท้
622 นางสาว กนกวรรณ    มีคล้าย
623 นางสาว กมลรัตน์    ดวงภมร
624 นางสาว กมลวรรณ์    แก้วดวงเล็ก
625 นางสาว กมลวรรณ    ศรีขวัญ
626 นางสาว กรปรียา    ตุ่มทอง
627 นางสาว กฤตยา    วงศ์ลา
628 นาย กฤษณ์    เพียซ้าย
629 นาย กวีระ    มหิธิธรรมธร
630 นางสาว กษิรา    เบญจกุลวีรณา
631 นางสาว กษิรา    รัชมาศ
632 นางสาว กัญญณัช    หนูหน่าย
633 นางสาว กัญญา    แบ้กระโทก
634 นางสาว กัญญาณัฐ    ช่างกล
635 นางสาว กัญญาพัชร    ช่างกล
636 นาย กัณตพัตฒ์    คําปลิว
637 นางสาว กันตินันท์    สุมังคาฤทธิ์

25-กพ-61

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ



หนาที่ 41 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
638 นางสาว กาญจนา    กรึมสูงเนิน
639 นางสาว กาญจนา    เข็มศรี
640 นางสาว กาญจนุช    พรมสุทธิ
641 นางสาว กิจติยาภรณ์    ซาวหล้า
642 นางสาว กิตติยา    คิดการ
643 นาย กิติภูมิ    น้อยศรี
644 นางสาว เกษสุณี    ทองตะมก
645 นางสาว ขนิษฐา    สิงห์เงอ
646 นางสาว ขวัญภิรมย์    คงนาคา
647 นางสาว ขวัญฤดี    ศรีราจันทร์
648 นางสาว ขวัญฤดี    เสมอโภค
649 นางสาว ขวัญฤทัย    บุญสะอาด
650 นางสาว จรรยา    ดอนกระโทก

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 42 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
651 นาย จักรพงษ์    นามวงค์
652 นาย จักรพันธ์    จันทร์ส่องแสง
653 นาย จักรพันธ์    แซ่แต้
654 นางสาว จารุวรรณ    ภูมิโคกรักษ์
655 นางสาว จิตตา    นาเทเวช
656 นางสาว จิตติมา    ประวัติศรี
657 นางสาว จินต์จุฑา    ฉิมพายัพ
658 นาย จิรยุทธ์    อวยชัยภูมิ
659 นางสาว จิรวดี    อําภาวงศ์
660 นางสาว จิรสุดา    สงวนหงส์
661 นางสาว จิราภรณ์    ก้อนทองดี
662 นางสาว จิราภรณ์    ชํานาญงาม
663 นางสาว จิราภรณ์    สุดศรีดา
664 นางสาว จิราภรณ์    หินชัยภูมิ
665 นางสาว จีรพร    ไชยชนะ
666 นางสาว จีราพร    มาพิพัฒน์
667 นางสาว จุฑามาศ    กองพันธ์
668 นางสาว จุฑารัตน์    ดวงวชิรสวัสด์ิ
669 นางสาว จุรีรัตน์    จิระรัตนอารีย์
670 นางสาว เจียระไน    แก้วใส

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   14   ลําดับที่    651 - 700
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หนาที่ 43 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
671 จ่าเอก ชนสรณ์    ภู่สวัสด์ิ
672 นางสาว ชมพูนุท    เดชป้อง
673 นางสาว ชลธิชา    บรรหาร
674 นางสาว ชลธิชา    เพิ่มพูล
675 นางสาว ชลธิชา    วันดี
676 นางสาว ชลธิยา    สายเนตร
677 นางสาว ชลิตา    ทวีทรัพย์
678 นาย ชาติชาย    ปุ๊กมะดัน
679 นางสาว ชุติมา    สุขรักษ์พันธุ์
680 นางสาว ชุลีกร    แพงไทย
681 นางสาว ณฐันยา    ประไทยสงค์
682 นางสาว ณภัทร    ผิวอ่อนดี
683 นางสาว ณภัทรสร    ยืนยง
684 นางสาว ณัฐธิดา    ชูจันอัด
685 นางสาว ณัฐนิชา    ตะกรุดแจ่ม
686 นางสาว ณิกษา    จิตร์บํารุง
687 นางสาว ดลยา    สกุณี
688 นางสาว ดัชรินทร์    สมดี
689 นางสาว ดุจดาว    ต่ิวกระโทก
690 นาง ตวงจรินทร์    ดํารงสันติธรรม
691 นาย ทวีรัศมี์    ฉัตรสงวนชัย
692 นาย ธนเชษฐ์    ลอยเลื่อน

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 44 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
693 นางสาว ธนัชศิกา    สมบัติไพบูลย์
694 นางสาว ธนาภรณ์    ไชยเมืองชื่น
695 นาย ธนารัตน์    หวังสะเล็บ
696 นาย ธนิศร    เทียมคํา
697 นางสาว ธนิศา    ใจแก้ว
698 นาย ธวัชชัย    ทองบท
699 นางสาว ธัญชนก    ชาลี
700 นางสาว ธัญญา    เครือแวงมล

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 45 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
701 นางสาว ธัญลักษณ์    แก้วเนตร
702 นางสาว ธัญลักษณ์    พลสงฆ์
703 นางสาว ธิปย์พรดาห์    ศรีบุญเพ็ง
704 นางสาว นปภัช    จันทรสาขา
705 นาย นพรัตน์    ฉิมพสุทธิ์
706 นาย นพรัตน์    ยางศรี
707 นาย นพวรรณ    เทียมล้ี
708 นางสาว นฤมล    กล่ินสุมาลี
709 นางสาว นฤมล    บุญคุ้มครอง
710 นางสาว นวพร    สระดี
711 นางสาว นัฐกานต์    นาคทอง
712 นางสาว นัยนา    ผลอินทร์
713 นางสาว น้ําส้ม    พุทธจันทร์
714 นางสาว นิดาวรรณ    ลาเต
715 นางสาว นิธาดา    พลลม
716 นางสาว นิลาวัลย์    ดีเสมอ
717 นางสาว นิโลบล    อินทร์ทอง
718 นางสาว นิอร    ปล้องมะณี
719 นางสาว นูรูลอักมาล    อีแต
720 นางสาว เนตรนภา    พุทธานุ

แถวที่   15   ลําดับที่    701 - 750

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต



หนาที่ 46 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
721 นางสาว บังอร    โลไธสง
722 นาย บุญนะ    ลิมกุล
723 นางสาว บุณฑริกา    แยบกระโทก
724 นางสาว บุณยาพร    ทองคงอ่วม
725 นางสาว บุษบา    โทธรรมพาส
726 นางสาว บุษรัตน์    บุญกุศล
727 นางสาว ปฏิมาพร    กลยณีย์
728 นาย ปณัยกร    แซ่ต้ัง
729 นาง ปณิชา    มาตรโคกสูง
730 นางสาว ปนัดดา    จรบุรมย์
731 นางสาว ปนิดา    สาสูงเนิน
732 นางสาว ประคอง    คิดทํา
733 นางสาว ประภัสสร    นงนุช
734 นางสาว ปรีดานุช    เขตประทุม
735 นาย ปิยะพล    อินมะณี
736 นางสาว ปิยะมาศ    ออทอลาน
737 นางสาว เปรมยุดา    ดีมงคล
738 นางสาว ไปรยา    อินเตชะ
739 นางสาว ผกามาศ    จิแมน
740 นาย พงศกร    ดวงมรกต
741 นางสาว พนิดา    ชื่นชม
742 นางสาว พรทิพย์    วันดี

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 47 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
743 นางสาว พรพรรณ    จิตบรรจง
744 นางสาว พรพิมล    ขินแก้ว
745 นางสาว พรเพ็ญ    ฝากกาย
746 นางสาว พรอุมา    สมานพงษ์
747 นางสาว พัชราภรณ์    ยุบกระโทก
748 นางสาว พัชรินทร์    แถมโฮง
749 นางสาว พัชรี    ไชยเมืองชื่น
750 นางสาว พิมพ์นภา    พันธ์รัมย์

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 48 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
751 นางสาว พิมพ์ผกา    เกศดี
752 นางสาว พิศมัย    ใจดี
753 นาย พีรพัฒน์    มีทรัพย์
754 นางสาว เพ็ญวิภา    ขอนสูงเนิน
755 นางสาว แพรวพรรณ    ปลาดตา
756 นางสาว แพรวไหม    สุคําภา
757 นางสาว ภัณฑิรา    นิลนามะ
758 นางสาว ภัทร์สรรพ์พร    แสงแดง
759 นาย มงคล    บุญสม
760 นางสาว มณฑติา    สายสร้อย
761 นางสาว มณีกาญจน์    ปัทถาพงษ์
762 นางสาว มธุรดา    ศรีชนะวงศ์
763 นางสาว มริศรา    แก้วโสภา
764 นางสาว มาริญา    ธัญญาหาร
765 นางสาว มินตรา    กระฉอดนอก
766 นาย ยุทธพล    นามกูล
767 นางสาว รภัสสรณ์    ทองสุข
768 นางสาว รสสุคนธ์    ดวงมะโน
769 นางสาว รัตนาภรณ์    คําวัง
770 นางสาว รัตนาภรณ์    ดาเดช

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   16   ลําดับที่    751 - 800



หนาที่ 49 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
771 นางสาว รุ่งอรุณ    กําเดช
772 นางสาว ฤทัยทิพย์    กล่ินกัน
773 นางสาว ฤทัยรัตน์    ลือทองหลาง
774 นางสาว ลักขณา    หมื่นวังใน
775 นางสาว ลัดดาวัลย์    บุญใหญ่
776 นางสาว ลัดดาวัลย์    ไมขุนทด
777 นาง วนัสยา    บํารุงเพชร
778 นางสาว วรรณภา    พงอุดทา
779 นางสาว วรรณรุจี    ทรัพย์ชูงาม
780 นางสาว วรรณวิษา    เกรงกลัด
781 นางสาว วรฤทัย    ต่วนกระโทก
782 นางสาว วราพร    ผลจันทร์
783 นางสาว วศินี    นันทะพันธ์
784 นาย วัชระ    โอษะคลัง
785 นางสาว วัชระพร    นิ่มหิรัญวงษ์
786 นาย วัชระพล    เครือจีน
787 นาย วัชราวิทย์    วัชรวราพัชร
788 นางสาว วัชรียา    แก้วกุลณะ
789 นาง วันเพ็ญ    สุขสมบัติ
790 นางสาว วัลญา    ขันพลกรัง
791 นางสาว วัลภา    โคตรแสนเมือง
792 นางสาว วารี    ริดสันเทียะ

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 50 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
793 นางสาว วารีรัตน์    จิตต์สม
794 นางสาว วารุณี    จอกสถิตย์
795 นางสาว วารุณี    หอมชื่น
796 นาย วิทยาธรณ์    แชจอหอ
797 นางสาว วิภา    เทศสวัสด์ิ
798 นางสาว วิภารัตน์    เพาะบุญ
799 นางสาว วิภาวดี    คนาวนิค
800 นางสาว วิลาวรรณ    ห่วงศรี

ลายมือชื่อ
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หนาที่ 51 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
801 นาย วีระพันธุ์    ชินรัมย์
802 นาย ศรณรงค์    แผ่นอก
803 นางสาว ศรีวิภา    แม่นทอง
804 นางสาว ศศิธร    มะปะเข
805 นางสาว ศศิรัศมิ์    การุณย์ชลนที
806 นางสาว ศันสนีย์    อินทะเสน
807 นางสาว ศิริญาพร    พาระหันต์
808 นาย ศิริพงษ์    พานทอง
809 นางสาว ศิริพร    ยิ้มแย้ม
810 นางสาว ศิริรัตน์    ภูตะเวช
811 นาย ศุภกร    ยิ่งยงค์
812 นางสาว สกาว    ตังละแม
813 นางสาว สรินญา    ผลไม้
814 นาย สฤษฏ์    อินทริง
815 นางสาว สังวาลย์    ป้องเขต
816 นางสาว สายฝน    ชํานาญ
817 นาย สิทธิพันธ์    ศูนย์สิทธิ์
818 นางสาว สินีนาฎ    ประเสริฐศรี
819 นางสาว สิรินภา    เขมา
820 นางสาว สุกัญญา    ดีแสง

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   17   ลําดับที่    801 - 850

25-กพ-61



หนาที่ 52 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
821 นางสาว สุกัญญา    นักว่อน
822 นางสาว สุกัญญา    เมตไธสงค์
823 นางสาว สุกัญญา    รวบรวม
824 นางสาว สุจิตรา    คําพระยา
825 นางสาว สุจิตรา    พวงทรัพย์
826 นาย สุจิน    เข็มทรัพย์
827 นางสาว สุชาดา    เหมือนแก้ว
828 นางสาว สุดารัตน์    บุญมา
829 นางสาว สุดารัตน์    ภู่กล่ัน
830 นางสาว สุทธาทิพย์    อุดขาว
831 นาย สุทธิวัฒน์    เพ็ชรแท้
832 นาย สุทิพ    มุมทอง
833 นางสาว สุธาสินี    สมานชาติ
834 นางสาว สุพรรณี    ประทุมเพ็ชร
835 นางสาว สุพรรษา    จันทร์แจ่มศรี
836 นางสาว สุพิน    เพ็งโสภี
837 นางสาว สุภัทรา    ขันทมณี
838 นางสาว สุภาพร    นาคใหม่
839 นางสาว สุภาพร    แสนภักดี
840 นางสาว สุภาสินี    ไชยจอกเกี้ย
841 นางสาว สุมาลี    ปอยมะเริง
842 นางสาว สุมิตรา    ขาวสําอางค์

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 53 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
843 นาย สุรชัย    มัวกระโทก
844 นางสาว สุวรรณหงษ์    อํามะรา
845 นางสาว สุวิภา    อ่อนเอิง
846 นางสาว สุวิมล    มีชิน
847 นางสาว สุวิมล    อรุณเกษร
848 นางสาว เสาวลักษณ์    โคตรสมบัติ
849 นางสาว เสาวลักษณ์    สุวรรณสิงห์
850 นางสาว โสภา    เกิดยินดี

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 54 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
851 นาง หทัยรัตน์    ยุพาพิน
852 นาย อดิศร    เธียรวรรณ์
853 นาย อนุชล    ชลายนนาวิน
854 นาย อภิวัฒน์    ศรีประสิทธิ์
855 นางสาว อมรรัตน์    ประภัสสร
856 นางสาว อรวรรณ    พันชนะ
857 นางสาว อรวรรณ    เพ็ญธิสาร
858 นางสาว อรอนงค์    ไกรบุดดา
859 นางสาว อัจฉราณี    สายพัฒน์
860 นางสาว อัญชลี    พิกุลหอม
861 นางสาว อัญชลี    อาจศึก
862 นางสาว อัสมา    อิสลาม
863 นางสาว อาธิติยา    มิถุนาวงค์
864 นางสาว อารยา    ชื่นบาน
865 นางสาว อาริยา    ฤกษ์สว่าง
866 นางสาว อารีย์    คุ้มทรัพย์
867 นางสาว อารียา    ชีวะพาณิชย์
868 นางสาว อารียา    ศรีจําปา
869 นาย อํานวย    รุ่งอุทัย
870 นางสาว อุษามณี    สายโน

ลายมือชื่อ

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   18   ลําดับที่    851 - 900

25-กพ-61



หนาที่ 55 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลําดับ ชือ   นามสกุล
871 นางสาว ไอลัดดา    สิมมาวงษ์

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกียรตินิยมอันดับ ๑

ลําดับ ชือ   นามสกุล
872 นางสาว นุชรี    ตรวจนอก
873 นางสาว สุคนธ์ทิพย์    เพ็งคําปั้ง
874 นางสาว อวัสดา    ทองศรีนุ่น

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
875 นางสาว ชฎาทิพย์    ยั่งยืน
876 นางสาว ปรียา    ทวิลา
877 นางสาว เมษา    ดอกพะยอม
878 นางสาว รุ้งทิพย์    แก้วแพง
879 นาย ศุภกิจ    ศรีชินเลิศ
880 นางสาว สุพัตรา    พรมสี

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

25-กพ-61

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 56 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ลําดับ ชือ   นามสกุล
881 นางสาว กรรณิการ์    วัยวุฒิ
882 นางสาว คณัชนันทร์พร    พุทละ
883 นางสาว ฐิติมา    บุตรกระโทก
884 นางสาว ฐิติมา    ภูมิคํา
885 นาง ดวงพร    สิทธิสงวนพันธ์
886 นาย ธนาวุฒิ    เป้าชัง
887 นาย นพรัตน์    งามดี
888 นางสาว นันทิศา    ช่างโชติช่วง
889 นาย เนติศาสตร์    ไชยบุตร
890 นาย ปฏิพัทธ์    คงกระโทก
891 นางสาว ปาริฉัตร    สยุมพร
892 นาง พรทิพย์    ไชยพะยวน
893 นาย พิเชษฐ์    ฉัตรกระโทก
894 นางสาว พิมพ์ญาดา    สูบกําปัง
895 นางสาว ภูรีกูณฐ์    ฉัตรปฏิมา
896 นาย รัฐพล    ทานุมา
897 นางสาว วรรณนิศา    คําภูเงิน
898 นางสาว วรรณวิสา    วอสูงเนิน
899 นางสาว วารุณี    จันทร์ภักดี
900 นาย วิทวัส    เปรมปรี

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 57 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ลําดับ ชือ   นามสกุล
901 นาย สนทยา    ช่างการ
902 นาย สมพร    หูตินุ
903 นาย สมาน    บุญเล็ก
904 นาย สาคร    วงค์ศรี
905 นางสาว สาวิตรี    เหวขุนทด
906 นาง สุดาวดี    เกตุพิจิตร
907 นางสาว สุรางค์    สืบสุกใส
908 นาย สุราษฎร์    ส้ินเคราะห์
909 นางสาว อรชร    เหลาผา
910 นางสาว อังคณา    ศรีชุม
911 นางสาว อัญชลี    ดีสุข

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
912 นางสาว ปริษา    แผลงนอก

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

รายชื่อบัณฑิต
แถวที่   19   ลําดับที่    901 - 942



หนาที่ 58 จาก 60

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ลําดับ ชือ   นามสกุล
913 นางสาว พิมพิไล    ชัยสงค์
914 นางสาว ภูริชยา    ต้ังใจ
915 นาย ฤา    พรมนิล
916 นางสาว สร้อยสุดา    ใสแจ่ม

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน
เกียรตินิยมอันดับ ๑

ลําดับ ชือ   นามสกุล
917 นางสาว สุชาดา    หินเพชร
918 นางสาว อภิชญา    ปะราชิโก
919 นาย อัครเดช    แซ่เตียว

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
920 นางสาว วนิดา    ภูผ่าน
921 นาย วรวิทย์    เทพวงษ์

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

25-กพ-61



หนาที่ 59 จาก 60

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน

ลําดับ ชือ   นามสกุล
922 นางสาว ณัฐธิรา    หวานเพลิน
923 นาย ธีรพงค์    สวรรยาวิสุทธ์ิ
924 นางสาว นฤมล    ไสวงาม
925 นางสาว น้ําฝน    เครื่องพาที
926 นางสาว ปราณี    สุขี
927 นางสาว พิมพัสตร์    แสงเทียนประไพ
928 นางสาว สําเนียง    ใจสว่าง
929 นางสาว เสาวลักษณ์    อนาวงศ์
930 นางสาว โสภิดา    บุดดาวงค์

ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
สาขาวิชา -
เกียรตินิยมอันดับ ๑

ลําดับ ชือ   นามสกุล
931 นางสาว กัญศรัศม์    พืชพิสุทธิ์
932 นาย ณรงค์ศักด์ิ    หอยสังข์
933 นางสาว ณัฏฐวรรณ    ชัยวัฒนาวิริยะกิจ
934 นางสาว เสาวภาคย์    เครือวัลย์

ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
สาขาวิชา -
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ลําดับ ชือ   นามสกุล
935 นางสาว ณัฐกฤตา    พุดสาย

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

ลายมือชื่อ

25-กพ-61

25-กพ-61

ลายมือชื่อ



หนาที่ 60 จาก 60

ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
สาขาวิชา -

ลําดับ ชือ   นามสกุล
936 นางสาว ฐานิญา    ภูมิไธสง
937 นางสาว นรรฐพร    ศาตากร
938 นางสาว นุชนาถ    ปัดทาศรี
939 นาย รัฐกร    เขียวนิล
940 นางสาว รัตติกาล    ต๊ะปะแสง
941 นาย ศุภชัย    ภูเด่นใจ
942 นางสาว สาวิตรี    จันสม

ลายมือชื่อ

25-กพ-61


