
 

กลุ่มที่ 1 
บัณฑิต ค.บ.เกียรตินิยม 1 

เลขที่ 1-52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ลําดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่ เฉลี่ย 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นายสกุลเดช เชิงปรอด 3.98 นฐ.130156/2560     

2  นายวุฒินันท์ สมคะเณ 3.97 นฐ.130157/2560     

3  นางสาวรัตนา แก้วดวง 3.96 นฐ.130106/2560     

4  นายจักร ี เหมณี 3.94 นฐ.130066/2560     

5  นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์ 3.94 นฐ.130067/2560     

6  นางสาวรุ่งทิวา พูลสวัสดิ์ 3.90 นฐ.130158/2560     

7  นายทรงพล บุญชัย 3.89 นฐ.130159/2560     

8  นางสาวพิรดา พินิจบรรจง 3.87 นฐ.130013/2560     

9  นางสาวศิริรัตน์ เกษมเทวินทร์ 3.87 นฐ.130014/2560     

10  นางสาวเกษฤทัย ทองบ่อ 3.86 นฐ.130161/2560     

11  นางสาวทิพวรรณ สุวัณนะศิริ 3.86 นฐ.130160/2560     

12  นางสาวนภัสวรรณ ล่องลอย 3.86 นฐ.130124/2560     

13  นางสาวไอริณ บุญเปีย 3.86 นฐ.130100/2560     

14  นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ 3.85 นฐ.130068/2560     

15  นางสาวธนภรณ ์ ป้อมคํา 3.84 นฐ.130015/2560     

16  นางสาวอรกช เกตุประดิษฐ์ 3.84 นฐ.130125/2560     

17  นางสาววาสนา นาคนุช 3.83 นฐ.130029/2560     

18  นางสาวสุกัญญา โชติกเดชาณรงค์ 3.83 นฐ.130162/2560      

19  นางสาวชนากานต์ ยมพุก 3.82 นฐ.130030/2560     

20  นางสาววารินทร์ วันทอง 3.82 นฐ.130163/2560     

21  นายณัฐพล ปิ่นเวหา 3.81 นฐ.130152/2560     

22  นางสาวณีรวัลย์ เกษมสุข 3.81 นฐ.130063/2560     

23  นางสาวจิราภรณ์ นามสอน 3.80 นฐ.130164/2560     

24  นางสาวฉัตรฑริกา ห้วยหงษ์ทอง 3.79 นฐ.130016/2560     

25  นางสาวสุธาสิณี อุปชิต 3.79 นฐ.130165/2560     

26  นางสาวอรนิภา ทับทอง 3.79 นฐ.130126/2560     

27  นางสาวอัญชลี โชคสมกิจ 3.79 นฐ.130107/2560     

28  นางสาวจิตตรา ใจดี 3.77 นฐ.130069/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ลําดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่ เฉลี่ย 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

29  นางสาวบุญนํา มะลินิน 3.77 นฐ.130108/2560     

30  นายสําอางค์ เกิดโภคา 3.77 นฐ.130109/2560     

31  นายอดิสร อริยไพศาลกิจ 3.77 นฐ.130070/2560     

32  นายประณต บุญประเสริฐ 3.76 นฐ.130064/2560     

33  นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะ 3.76 นฐ.130071/2560     

34  นางสาวโสภา ริ้วสุขสันต์ 3.76 นฐ.130127/2560     

35  นางสาวกนกพรรณ ทองคํา 3.75 นฐ.130166/2560     

36  นางสาวปรารถนา เชื้อนิล 3.75 นฐ.130031/2560     

37  นางสาวภาวิณี หล้าสวย 3.75 นฐ.130072/2560     

38  นางสาวรุ่งทิวา ระวังไพร 3.74 นฐ.130128/2560     

39  นายสุริยา ภารไสว 3.74 นฐ.130168/2560     

40  นางสาวอมรรัตน์ คล้ําฉิม 3.74 นฐ.130167/2560     

41  นายกิตติพัฒน์ ภัทราพรพิสิฐ 3.72 นฐ.130129/2560     

42  นางสาวเขมจิรา ใจรื่น 3.72 นฐ.130169/2560     

43  นางสาวชวิศา บุตรศรีด้วง 3.72 นฐ.130131/2560     

44  นางสาวนงลักษณ์ ป๎สสา 3.72 นฐ.130073/2560     

45  นายนพคุณ กาฬภักดี 3.72 นฐ.130153/2560     

46  นางสาวลลิตา พิทักษ์ 3.72 นฐ.130130/2560     

47  นางสาววรรณิศา ฟ๎กช้าง 3.72 นฐ.130032/2560     

48  นายธนวิทย์ ทองกวาว 3.71 นฐ.130074/2560     

49  นายพงศธร ดําครุฑ 3.71 นฐ.130097/2560     

50  นางสาวมินตรา ยินดี 3.71 นฐ.130075/2560     

51  นางสาวเมทิน ี ถาวรวงษ ์ 3.71 นฐ.130034/2560     

52  นางสาววนัสนันท์ ชุ่มกระโทก 3.71 นฐ.130033/2560     
 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 2 

บัณฑิต ค.บ.เกียรตินิยม 1 
เลขที่ 53-96 

บัณฑิต ค.บ.เกียรตินิยม 2 
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โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ลําดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

53  นางสาวอรอนงค์ หอมโปร่ง 3.71 นฐ.130065/2560     

54  นางสาวชุติมา วิริยะวัฒนะ 3.70 นฐ.130133/2560     

55  นางสาวนพวรรณ ปะจันทร์ 3.70 นฐ.130132/2560     

56  นายนันทพล อยู่ยั่งยืน 3.70 นฐ.130076/2560     

57  นางสาวนิรินทร์ยา กลิ่นประทุม 3.70 นฐ.130170/2560     

58  นางสาวพนาวรรณ โตวเจียว 3.70 นฐ.130017/2560     

59  นางสาวสิริประภา อินทคง 3.70 นฐ.130111/2560     

60  นางสาวชาลีรัตน ์ ศรีธรรมรัต 3.69 นฐ.130018/2560     

61  นางสาวพลอยศิริ พุทธรักษา 3.69 นฐ.130154/2560     

62  นางสาววราภรณ์ นาคใหญ่ 3.69 นฐ.130134/2560     

63  นางสาวหทัยชนก ฉิมพุก 3.69 นฐ.130019/2560     

64  นางสาวกนกรัตน์ ศรีสุราษฎร์ 3.68 นฐ.130135/2560     

65  นางสาวกรัลธรัตน์ อ่อนจันทร์งาม 3.68 นฐ.130171/2560     

66  นางสาวจันทนา หงวนบุญมาก 3.68 นฐ.130020/2560     

67  นางสาวกัญญลักษณ์ ฟ๎กทับ 3.67 นฐ.130173/2560     

68  นางสาวฑิฆัมภรณ์ บํารุงเขต 3.67 นฐ.130077/2560     

69  นางสาวณิชารีย์ เทียมเท่าเกิด 3.67 นฐ.130101/2560     

70  นางสาวสมพร นาคทั่ง 3.67 นฐ.130172/2560     

71  นางสาวสุกัญญา สุขกรม 3.67 นฐ.130035/2560     

72  นายธนวัฒน ์ เดชวงษา 3.66 นฐ.130078/2560     

73  นางสาวภานุชนาถ อํานวย 3.66 นฐ.130036/2560     

74  นางสาวยุวดี บุญมี 3.66 นฐ.131027/2560     

75  นายรณชัย สุขใจมุข 3.66 นฐ.130155/2560     

76  นางสาวอุทัยทิพย์ คล้ายบุตร 3.66 นฐ.130112/2560     

77  นางสาวกาญจนา นุชศิริ 3.65 นฐ.130079/2560     

78  นางสาวจงรัก วงษ์เวียน 3.65 นฐ.130037/2560     

79  นางสาวฉวีวรรณ จันแก้ว 3.65 นฐ.130080/2560     

80  นางสาวธิดาทิพย์ กิจสุวรรณสุข 3.65 นฐ.130038/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ลําดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

81  นายนพฤทธิ์ กั้วะห้วยขวาง 3.65 นฐ.130136/2560     

82  นางสาวนัยนา เอ่ียมประเสริฐ 3.65 นฐ.130137/2560     

83  นางสาวจิรนันท์ บุญวิจิตร 3.64 นฐ.130138/2560     

84  นางสาวพรทิพย์ เปรมปรีชา 3.64 นฐ.130039/2560     

85  นางสาวสุนิต้า คูราเน 3.64 นฐ.130040/2560     

86  นางสาวสุวิมล นาคปาน 3.64 นฐ.130042/2560     

87  นางสาวเสาวลักษณ์ พ่วงเกิด 3.64 นฐ.130041/2560     

88  นางสาวนฤมล จึงสมานุกูล 3.63 นฐ.130021/2560     

89  นางสาวชานัตตา จําปาทอง 3.62 นฐ.130174/2560     

90  นางสาวณัฐธิดา ใช้ช่ําชอง 3.62 นฐ.130043/2560     

91  นางสาวธิดารัตน์ กุณพรม 3.62 นฐ.130023/2560     

92  นางสาวเสาวลักษณ์ กล่ําเถื่อน 3.62 นฐ.130113/2560     

93  นางสาวอลิษา มีศรี 3.62 นฐ.130022/2560     

94  นางสาวกนกวรรณ ช้อยสามนาค 3.61 นฐ.130081/2560     

95  นางสาวอักษราวลี ม่วงแก้ว 3.61 นฐ.130114/2560     

96  นางสาวอมรรัตน์ เอ่ียมจินดา 3.60 นฐ.130115/2560     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวขนิษฐา แซ่อ๊ึง 3.59 นฐ.130024/2560     

2  นางสาววัชร ี แดงอุทัย 3.59 นฐ.130044/2560     

3  นางสาวชรัญญา สุนทรวุฒิศิลป์ 3.58 นฐ.130139/2560     

4  นายธีรวัต เตี้ยทอง 3.58 นฐ.130025/2560     

5  นางสาวปริศนา กมลมาลย์ 3.58 นฐ.130082/2560     

6  นางสาวพิชชามณฑ์ ใจซื่อตรง 3.58 นฐ.130175/2560     

7  นางสาวเพ็ญนภา ประนอมอนุรักษ์ 3.58 นฐ.130045/2560     

8  นางสาวจิรัฌชา มังน้อย 3.57 นฐ.130046/2560     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 3 

บัณฑิต ค.บ.เกียรตินิยม 2 
เลขที่ 9-60 

 
 
 

 

 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

9  นางสาวดิศราพร อภิสกุลโรจน์ 3.57 นฐ.131058/2560     

10  นายธนานพ เปี่ยมท่าน 3.57 นฐ.130102/2560     

11  นางสาวรัตนาภรณ์ สนลอย 3.57 นฐ.130047/2560     

12  นางสาวแอนนา สงเคราะห์สุข 3.57 นฐ.130048/2560     

13  นางสาวสุดารัตน์ เสริมศรี 3.56 นฐ.130083/2560     

14  นางสาวสุรีย์วัลย ์ ม่วงชุ่ม 3.56 นฐ.130049/2560     

15  นายธีรพงษ์ พันธ์จันทร์ 3.55 นฐ.130178/2560     

16  นายปิยะศักดิ์ จิตตั้งสกุล 3.55 นฐ.130084/2560     

17  นางสาวสุภาวด ี บุญลือพันธุ์ 3.55 นฐ.130177/2560     

18  นางสาวไอรดา พวงชมพู 3.55 นฐ.130176/2560      

19  นางสาวธันย์ชนก จูเจียม 3.54 นฐ.130179/2560     

20  นางสาวบุญทิวา วงษ์เสือ 3.54 นฐ.130026/2560     

21  นางสาวพัชชา มามาตร 3.53 นฐ.130140/2560     

22  นางสาวกนกวรรณ อ่ิมรัง 3.52 นฐ.130085/2560     

23  นางสาวขวัญกมล แก้วสระแสน 3.51 นฐ.130180/2560     

24  นางสาวจันทร์ศิริ ด้วงสโมสร 3.51 นฐ.130181/2560     

25  นายป๎ญญา เลขภัสร์ 3.51 นฐ.130086/2560     

26  นางสาวภาสิน ี สิงห์เทพ 3.51 นฐ.130051/2560     

27  นางสาววาสนา สุขใส 3.51 นฐ.130182/2560     

28  นางสาวสุภานัน อดเหนียว 3.51 นฐ.130141/2560     

29  นางสาวอภิสรา ธัญญากุลวงศ์ 3.51 นฐ.130050/2560     

30  นางสาวกนกวรรณ ธรรมดา 3.50 นฐ.130087/2560     

31  นางสาวเกศรา เพชรออด 3.50 นฐ.130052/2560     

32  นายจิรศักดิ์ พิมพ์พันธ์ 3.50 นฐ.130183/2560     

33  นางสาวเบญจพร จ้อยจินดา 3.50 นฐ.130116/2560     

34  นางสาวเพ็ญพิชชา พลัวตระกูล 3.50 นฐ.131059/2560     

35  นางสาวกนกภรณ์ ดอนอินทร์ 3.49 นฐ.130184/2560     
 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

36  นางสาวกมลวรรณ จับใจ 3.49 นฐ.130053/2560     

37  นางสาวจีรนันท์ จูพงษ์เศรษฐ 3.49 นฐ.130054/2560     

38  นางสาวดุษฎี พวงไทย 3.49 นฐ.130027/2560     

39  นางสาวนวพร พิมพกันต์ 3.49 นฐ.130055/2560     

40  นางสาววชิราภรณ ์ เผดิมรอด 3.49 นฐ.130103/2560     

41  นางสาวพรรณทิพย์ ทรัพย์ผุด 3.48 นฐ.130056/2560     

42  นางสาววนิดา งามยิ่ง 3.48 นฐ.130185/2560     

43  นางสาวชาริตา พลายละหาร 3.47 นฐ.130142/2560     

44  นางสาวเพียงตะวัน อ้าวเจริญ 3.47 นฐ.130028/2560     

45  นางสาวกาญจนา หนูสุข 3.46 นฐ.130118/2560     

46  นายณัฐพล กังวานไกล 3.46 นฐ.130088/2560     

47  นางสาวรัตนา ทูก้าว 3.46 นฐ.130187/2560     

48  นางสาวศุภลักษณ์ พ่ึงกริม 3.46 นฐ.130117/2560     

49  นางสาวอังคณา เกิดมณี 3.46 นฐ.130186/2560     

50  นางสาวกมลวรรณ กันตะเพ็ง 3.45 นฐ.130058/2560     

51  นายฐิติคมน์ วงศ์ยะรา 3.45 นฐ.130098/2560     

52  นางสาวภัทราพร ปราบสุธา 3.45 นฐ.130057/2560     

53  นางสาวสุจิตตรา ชัยจํารัส 3.45 นฐ.130145/2560     

54  นางสาวอมรรัตน์ สุขแสงทอง 3.45 นฐ.130143/2560     

55  นางสาวอุดมรัตน์ จันทร์เสวก 3.45 นฐ.130144/2560     

56  นายกฤษฎา สิมบุตร 3.44 นฐ.130099/2560     

57  นายไกรสิทธิ์ น้ําใจดี 3.44 นฐ.130104/2560     

58  นางสาวณัฐมน ฉิมมณี 3.44 นฐ.130059/2560     

59  นางสาวปินันทา ศรีอุทัย 3.44 นฐ.130188/2560     

60  นางสาวธมลวรรณ ศรีพรรณทอง 3.43 นฐ.130091/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 4 

บัณฑิต ค.บ.เกียรตินิยม 2 
เลขที่ 61-89 

บัณฑิต ค.บ.เลขที่ 1-24 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

61  นางสาวธรรมจรรยา เรือนทองดี 3.43 นฐ.130090/2560     

62  นางสาวเสาวลักษณ์ หงษ์ทอง 3.43 นฐ.130089/2560     

63  นายณัทกฤช ศิริวารี 3.42 นฐ.130105/2560     

64  นางสาวดาวพระศุกร์ วิชัยวงค์ 3.42 นฐ.130146/2560     

65  นางสาวนารีรัตน์ อินทุขหิต 3.42 นฐ.130092/2560     

66  นางสาวนารีรัตน์ มหารัชมงคล 3.41 นฐ.130189/2560     

67  นายวรพล รอดพ่วง 3.41 นฐ.130093/2560     

68  นางสาวเนตรนภา ยิ้มยวน 3.40 นฐ.130147/2560     

69  นางสาวป๎ทมา กาฬภักดี 3.40 นฐ.130119/2560     

70  นางสาวมาริตตา จําปาหอม 3.40 นฐ.130060/2560     

71  นางสาวกิดากานต์ เดชโหมด 3.38 นฐ.130061/2560     

72  นางสาวนีรนุช สุทธิประภา 3.38 นฐ.130190/2560     

73  นางสาวนวรัตน ์ สุขหทัยธรรม 3.37 นฐ.131060/2560     

74  นางสาวอัจฉรา ปรีชาพันธ์ 3.37 นฐ.130191/2560     

75  นางสาวกัณท์ธารัตน์ แตงอ่อน 3.36 นฐ.130062/2560     

76  นางสาวชนัญญา ศรีชัย 3.36 นฐ.130148/2560     

77  นางสาวภัคพร โพธิ์โชต ิ 3.36 นฐ.130101/2559     

78  นางสาวอัญธิกา วัฒถากุล 3.36 นฐ.131061/2560     

79  นางสาวเจนจิรา นรสิงห์ 3.35 นฐ.130095/2560     

80  นางสาวบุษรา ปานมี 3.35 นฐ.130094/2560     

81  นางสาวณิชนันทน์ ธีรศรัณยานนท์ 3.34 นฐ.130149/2560     

82  นายอัษฎายุว์ เฉิดฉันท์พิพัฒน ์ 3.33 นฐ.130096/2560     

83  นายณรงค์ศักดิ์ อมรลักษณ์ปรีชา 3.32 นฐ.130121/2560     

84  นางสาวบุปผา เพียงลิ้ม 3.32 นฐ.130120/2560     

85  นางสาววรรณภา ใจเย็น 3.31 นฐ.130122/2560     

86  นางสาวสุกัญธิพา พรมจันทร์ 3.30 นฐ.130150/2560     

87  นางสาวนฤมล เพ็งแจ่ม 3.29 นฐ.130192/2560     

88  นางสาวจุฑามาศ เพ่ิมพูล 3.26 นฐ.130123/2560     

89  นางสาวพรพรรณ จันทร์เสวก 3.25 นฐ.130151/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวกชพร ชมชื่น นฐ.131119/2560     

2  นางสาวกชพรรณ จันทร์สร้อยงาม นฐ.130355/2560     

3  นางสาวกนกกร ขุ่ยจิ้ม นฐ.130574/2560     

4  นางสาวกนกวรรณ ทองดาดาษ นฐ.131057/2560     

5  นางสาวกนกวรรณ เสร็จกิจ นฐ.130798/2560     

6  นางสาวกนกวรรณ อุยนันทพิทักษ์ นฐ.131055/2560     

7  นางสาวกนกอร หลีล้วน นฐ.130785/2560     

8  นางสาวกนิษฐา บุญมีขาว นฐ.130193/2560     

9  นางสาวกนิษฐา บุมี นฐ.130282/2560     

10  นางสาวกมลชนก ลัดดากุลย์ นฐ.130914/2560     

11  นายกมลภพ วัชรเสว ี นฐ.130489/2560     

12  นางสาวกมลรัตน์ จันทชาติ นฐ.130544/2560     

13  นางสาวกมลรัตน์ ชาวป่า นฐ.130879/2560     

14  นางสาวกมลวรรณ บุญถนอม นฐ.130799/2560     

15  นางสาวกมลวรรณ มะลินิล นฐ.130602/2560     

16  นางสาวกมลวรรณ วรรณรังษี นฐ.130675/2560     

17  นางสาวกรกนก แจ้งกลั่น นฐ.131240/2560     

18  นายกรมงคล ชัยสนาม นฐ.130575/2560      

19  นางสาวกรรณภิรมย์ กิจจานุลักษ์ นฐ.131227/2560     

20  นางสาวกรรณิกา ผิวละมัย นฐ.130315/2560     

21  นางสาวกรรณิการ์ กานต์วรัญํู นฐ.131176/2560     

22  นางสาวกรรณิการ์ ช้างโก นฐ.130800/2560     

23  นายกฤชณรงศ์ ปานเพชร นฐ.131093/2560     

24  นางสาวกฤติกา โสงขุนทด นฐ.130676/2560     
 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 5 

บัณฑิต ค.บ. 
เลขที่ 25-77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

25  นางสาวกฤติยา ระดมกิจ นฐ.130935/2560     

26  นางสาวกฤติยา สุริวงษ์ นฐ.130712/2560     

27  นายกฤษณะ เนียมใย นฐ.130361/2560     

28  นางสาวกฤษณา ดอนทันเนือง นฐ.130356/2560     

29  นางสาวกฤษณา อุ่นเมือง นฐ.130357/2560     

30  นายกฤษดา ไวอําภี นฐ.131094/2560     

31  นายกฤษดา สุภาพุฒ นฐ.130490/2560     

32  นายกฤษตริน รัตตกุล นฐ.130518/2560     

33  นางสาวกวินนา สืบสาย นฐ.130358/2560     

34  นางสาวกัญญา เณรกอวัง นฐ.130239/2560     

35  นางสาวกัญญาณัฐ ยอดดําเนิน นฐ.130997/2560     

36  นางสาวกัญญารัตน ์ ผลประเสริฐ นฐ.130367/2559     

37  นางสาวกัณญาภัค สิทธิน้อย นฐ.131158/2560     

38  นายกันตณัฐ บุญประเสริฐ นฐ.130961/2560     

39  นางสาวกันต์ฤทัย พลเสน นฐ.130677/2560     

40  นางสาวกัลยรัตน์ เกตุมณี นฐ.130915/2560     

41  นางสาวกัลยรัตน์ เผดิมวัฒนกุล นฐ.130713/2560     

42  นางสาวกัลยรัตน์ สามงามพุ่ม นฐ.131066/2560     

43  นางสาวกัลยา เสือส่าน นฐ.131144/2560     

44  นางสาวกัลยา อ่วมคํา นฐ.130217/2560     

45  นางสาวกาญจนา น้อยม่วง นฐ.131062/2560     

46  นางสาวกาญจนา เพ็งน้อย นฐ.130854/2560     

47  นางสาวกาญจนา อินรอดวงศ์ นฐ.130359/2560     

48  นางสาวกานต์ธิดา จันทร์บูรณ์ นฐ.130194/2560     

49  นางสาวกานต์ธิดา สอนสอาด นฐ.130936/2560     

50  นางสาวกานติมา ขุมทอง นฐ.130519/2560     

51  นางสาวกานติมา คงแสงงาม นฐ.130316/2560     

52  นางสาวกานติมา ชาวนาห้วยตะโก นฐ.130195/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

53  นางสาวก้านพลู คุ้มเจริญ นฐ.130880/2560     

54  นางสาวกิ่งกาญจน์ หินเพ็ชร นฐ.130264/2560     

55  นายกิจจา เฉิดฉันท์พิพัฒน์ นฐ.131108/2560     

56  นายกิตติชัย จิวมงคลชัย นฐ.131075/2560     

57  นายกิตติธัช เจริญใจ นฐ.130624/2560     

58  นายกิตติพงษ์ จงดี นฐ.130678/2560     

59  นายกิตติพจน์ เม่นมงกุฎ นฐ.130937/2560     

60  นายกิตติพันธ์ อาจคงหาญ นฐ.130335/2560     

61  นางสาวกิตติยา แก้วปาน นฐ.131095/2560     

62  นางสาวกิตติยากร โพธิ์รุณ นฐ.131076/2560     

63  นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง นฐ.131092/2560     

64  นายกิตติศักดิ์ เต็กจินดา นฐ.130317/2560     

65  นายกิตติศักดิ์ สิงห์วิไล นฐ.130493/2560     

66  นายกีรติ พูดเพราะ นฐ.131148/2560     

67  นางสาวกุลวดี หอมทวนลม นฐ.130679/2560     

68  นางสาวกุลสินี ธัญลักษณ์เดโช นฐ.130938/2560     

69  นางสาวกุสุมา รามภาพ นฐ.130963/2560     

70  นางสาวกุสุมา วงษา นฐ.130714/2560     

71  นางสาวเกตุวดี เยสูงเนิน นฐ.130998/2560     

72  นางสาวเกตุสิรินทร์ พยัคฆวงค์ นฐ.131134/2560     

73  นายเกริกเกียรติ เงินทิม นฐ.130545/2560     

74  นางสาวเกศรินทร์ ภูมีศิลป์ นฐ.130346/2559     

75  นางสาวเกศศิณี สุตะมุข นฐ.130784/2560     

76  นางสาวเกศสุดา แซ่ตั้ง นฐ.130881/2560     

77  นางสาวเกศหงษ์ พุฒิแสงจันทร์ นฐ.130786/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 6 

บัณฑิต ค.บ. 
เลขที่ 78-130 

 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

8  นายเกียรติศักดิ์ จังพานิช นฐ.130473/2560     

79  นายเกียรติศักดิ์ รักษี นฐ.130318/2560     

80  นายเกียรติศักดิ์ ศิลปพงษ์ นฐ.131102/2560     

81  นายเกียรติศักดิ์ หนูหอม นฐ.130405/2560     

82  นางสาวแก้วกาญจน์ โพธิ์ศรีทอง นฐ.131184/2560     

83  นางสาวแก้วเก้า มีจ่าย นฐ.131160/2560     

84  นายไกรวุฒิ แสงจันทร์ นฐ.130625/2560     

85  นายขจรพงษ์ คําขํา นฐ.130916/2560     

86  นางสาวขนิษฐา ใจอดทน นฐ.130406/2560     

87  นางสาวขนิษฐา เผ่าพัฒน์ นฐ.130828/2560     

88  นางสาวขนิษฐา สะราคํา นฐ.130451/2560     

89  นางสาวขวัญใจ ทองแสง นฐ.130336/2560     

90  นางสาวขวัญภิรมย์ ฮ่ัวจั่น นฐ.130319/2560     

91  นางสาวขวัญมนัส ขันนาค นฐ.130626/2560     

92  นางสาวเขมจิรา ชัยภัทรนิธ ิ นฐ.130283/2560     

93  นางสาวคนึงนิตย์ จงชาณสิทโธ นฐ.130680/2560     

94  นายคมสัน ธรรมมา นฐ.130360/2560     

95  นายคมสัน บุตรดี นฐ.130497/2560     

96  นางสาวจตุพร ฉุยฉาย นฐ.130596/2560     

97  นางสาวจรรญา กัลยา นฐ.130855/2560     

98  นางสาวจรรญาภรณ์ คงยิ่ง นฐ.131050/2560     

99  นางสาวจรรยพร นาคทัพ นฐ.130218/2560     

100  นางสาวจริญา พรมประสิทธิ์ นฐ.130681/2560     

101  นางสาวจริยา ฉายอรุณ นฐ.131056/2560     

102  นางสาวจริยา ชูกลิ่น นฐ.130407/2560     

103  นางสาวจริยา สระทองอ๋ัน นฐ.130829/2560     

104  นางสาวจริยา อินทร์ดา นฐ.130431/2560     

105  นางสาวจริวรรณ สุวรรณ นฐ.130964/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

106  นางสาวจรียา สุดสาคร นฐ.131157/2560     

107  นางสาวจอมขวัญ ตาบสกุล นฐ.131198/2560     

108  นางสาวจอมขวัญ เพ็ญสกุล นฐ.130801/2560     

109  นายจักรกฤษ บุตตา นฐ.130546/2560     

110  นายจักรพงศ์ เทพพันธุ์ นฐ.130320/2560     

111  นายจักรพงศ์ วังกุ่ม นฐ.131090/2560     

112  นายจักรพงษ์ สุทธิประภา นฐ.130787/2560     

113  นายจักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ นฐ.130654/2560     

114  นางสาวจันจิรา ชนะเลิศ นฐ.130939/2560     

115  นางสาวจันทร์จิรา โพธิเกียว นฐ.130768/2560     

116  นางสาวจันทิมา เลขยัน นฐ.130882/2560     

117  นางสาวจันทิมา ห้วยหงษ์ทอง นฐ.131218/2560     

118  นางสาวจารุวรรณ ปทุมสูติ นฐ.130337/2560     

119  นางสาวจารุวรรณ เปรมพวง นฐ.130830/2560     

120  นางสาวจารุวรรณ วงษ์วรนุช นฐ.130265/2560     

121  นายจิณพรต พูลทวี นฐ.131096/2560     

122  นางสาวจิดาภา มาคํา นฐ.131165/2560     

123  นางสาวจิตติมา เพ็ญบูรณสันติ นฐ.130802/2560     

124  นางสาวจินดาวรรณ สว่างจิตต์ นฐ.130940/2560     

125  นางสาวจินตนา ภิรมย์นก นฐ.130284/2560     

126  นางสาวจินตนา ภูษณะพงษ์ นฐ.131128/2560     

127  นางสาวจินตนา มูลคําแสน นฐ.130627/2560     

128  นางสาวจิรนันท์ เฉยเกิด นฐ.131067/2560     

129  นางสาวจิรนันท์ เฮงจู นฐ.130965/2560     

130  นางสาวจิรภัทร์ ชิดเชื้อ นฐ.131249/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 7 

บัณฑิต ค.บ. 
เลขที่ 131-183 

 
 
 

 

 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

131  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล นฐ.131029/2560     

132  นางสาวจิรภา หอมคง นฐ.130966/2560     

133  นางสาวจิระนันท์ โกสินทร นฐ.131250/2560     

134  นางสาวจิระภา คีรีเรืองทรัพย์ นฐ.130883/2560     

135  นายจิรัฏฐ ์ กุศลิน นฐ.130377/2560     

136  นางสาวจิราพร มังคะละ นฐ.130999/2560     

137  นางสาวจิราพร สอนคลัง นฐ.130285/2560     

138  นางสาวจิราพร สังข์ชโลทร นฐ.131232/2560     

139  นางสาวจิราพร อระเอ่ียม นฐ.130603/2560     

140  นางสาวจิราพรรณ แต่แดงเพชร นฐ.130196/2560     

141  นางสาวจิราภรณ์ ชูจิตร นฐ.130286/2560     

142  นางสาวจิราภรณ์ พวงมาลี นฐ.130655/2560     

143  นางสาวจิราภรณ์ พากเพียร นฐ.131000/2560     

144  นางสาวจิราภรณ์ เอ่ียมสอาด นฐ.130967/2560     

145  นางสาวจิรายุ พุทธแขก นฐ.131253/2560     

146  นายจิรายุทธ เกิดแดง นฐ.130303/2560     

147  นายจิรายุทธ์ เทียนวรรณ์ นฐ.130520/2560     

148  นางสาวจิราวดี ชุนเกษา นฐ.131234/2560     

149  นางสาวจิราวรรณ จิตรบรรจง นฐ.130362/2560     

150  นางสาวจีรนันท์ กันภัย นฐ.130917/2560     

151  นางสาวจีรนันท์ จันทบุตร นฐ.130968/2560     

152  นางสาวจีรนันท์ วงษ์ท่าข้าม นฐ.130803/2560     

153  นายจีระ เงินแก้ว นฐ.130474/2560     

154  นางสาวจีรัญญา บุญพิทักษ์ นฐ.131130/2560     

155  นางสาวจีรายุ ติชะพันธ์ นฐ.130240/2560     

156  นายจุฑา นัยชิต นฐ.130521/2560     

157  นางสาวจุฑาทิพย์ โต๊ะฉิม นฐ.131042/2560     

158  นางสาวจุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี นฐ.130941/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

159  นางสาวจุฑาทิพย์ โอ้โลม นฐ.131245/2560     

160  นางสาวจุฑามาศ บุญเสถียร นฐ.130804/2560     

161  นางสาวจุฑามาศ เปรมปรีดิ์ นฐ.130740/2560     

162  นางสาวจุฑามาศ พรหมบุญสุข นฐ.130884/2560     

163  นางสาวจุฑามาศ มาลัย นฐ.131040/2560     

164  นางสาวจุฑามาส สีดา นฐ.130805/2560     

165  นางสาวจุฑารัตน์ โกสุมสถาพร นฐ.130806/2560     

166  นางสาวจุฑารัตน์ เข็มเงิน นฐ.130338/2560     

167  นางสาวจุฑาวรรณ เซี่ยงโหล นฐ.131223/2560     

168  นางสาวจุไรรัตน์ อํ่าพุทรา นฐ.130682/2560     

169  นางสาวจุฬาทิพย์ พลรู้ นฐ.130856/2560     

170  นางสาวเจนจิรา ปสันนาการ นฐ.130219/2560     

171  นางสาวเจนจิรา ป๎ญญาไว นฐ.130408/2560     

172  นางสาวเจนจิรา ปานไธสง นฐ.131254/2560     

173  นางสาวเจนจิรา อยู่บํารุง นฐ.130522/2560     

174  นายเจนณรงค์ สุวรรณรัศมี นฐ.131097/2560     

175  นายเจนภพ ดวงสุวรรณ นฐ.130576/2560     

176  นายเจริญพงษ์ เสือน้อย นฐ.130577/2560     

177  นายเจษฎา ถ้ําแก้ว นฐ.130741/2560     

178  นางสาวฉวีวรรณ ช้างแก้ว นฐ.130628/2560     

179  นายฉัตรชัย ขาวประทุม นฐ.130378/2560     

180  นายฉัตรชัย สามขํานิล นฐ.130452/2560     

181  นางสาวฉัตรฑริกา โสภา นฐ.131235/2560     

182  นางสาวฉัตรรดา ประเสริฐศรี นฐ.130742/2560     

183  นางสาวฉัตรฤดี ลาดนาจันทร์ นฐ.131159/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 8 

บัณฑิต ค.บ. 
เลขที่ 184-236 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

184  นางสาวฉัตรสุดา สอนจันทร์ นฐ.130710/2560     

185  นายเฉลิมชัย กระแหน่ นฐ.130683/2560     

186  นายเฉลิมชัย โพสี นฐ.130796/2560     

187  นายเฉลิมพร แตงโสภา นฐ.130363/2560     

188  นางสาวชฎาพร นิลเขียว นฐ.130807/2560     

189  นางสาวชฎาพร พิชัยสวัสดิ์ นฐ.131127/2560     

190  นางสาวชฎาพร หงษ์พงษ์ นฐ.130831/2560     

191  นางสาวชนนิกานต์ พละสิทธิ์ นฐ.130797/2560     

192  นางสาวชนัญญา ขําอุดม นฐ.130197/2560     

193  นางสาวชนันนัทธ ์ เตี้ยเสมอเชื้อ นฐ.130198/2560     

194  นายชนาธร กาฬภักดี นฐ.130808/2560     

195  นายชนานันต์ พัฒนศรี นฐ.130432/2560     

196  นางสาวชนิภรณ ์ แย้มปลื้ม นฐ.130743/2560     

197  นางสาวชนิภรณ ์ สระศรีสม นฐ.131068/2560     

198  นางสาวชมพูนุช มากทรัพย์ นฐ.130604/2560     

199  นางสาวชลธิชา กุงนอก นฐ.131001/2560     

200  นางสาวชลธิชา วะสาร นฐ.130684/2560     

201  นางสาวชลธิชา เหล็กเพชร์ นฐ.130969/2560     

202  นางสาวชลิตา จ้อยร่อย นฐ.131063/2560     

203  นางสาวช่อผกา งามขํา นฐ.131204/2560     

204  นางสาวชัชชาร ี ปานเรือง นฐ.130266/2560     

205  นายชัชวาล คําปก นฐ.131149/2560     

206  นายชัชวาล เพ็งเจริญ นฐ.130547/2560     

207  นายชัชวาลย ์ รองสุพรรณ์ นฐ.131185/2560     

208  นายชัชศรัณย์ อุดมฐานพันธุ์ นฐ.131103/2560     

209  นางสาวชัญญานุช แสไพศาล นฐ.130685/2560     

210  นายชัยวัฒน ์ ลิ้มคาง นฐ.131104/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

211  นายชาคร บุญส่งดี นฐ.130827/2560     

212  นายชาญศักดิ์ อยู่ประเสริฐ นฐ.130832/2560     

213  นายชานนท์ นาคะนิวิษฐ์ นฐ.131002/2560     

214  นางสาวชิดชนก อยู่เอี่ยม นฐ.130498/2560     

215  นางสาวชินตา อรกุล นฐ.131030/2560     

216  นางสาวชุติกาญจน์ โชติมุณี นฐ.130409/2560     

217  นางสาวชุติภา จันทร์พ่วง นฐ.130629/2560     

218  นางสาวชุติภา พุทธา นฐ.131046/2560     

219  นางสาวชุติมน สั่งยัง นฐ.130287/2560     

220  นางสาวชุติมา เคหะนาค นฐ.131120/2560     

221  นางสาวชุติมา น้อยนาท นฐ.130410/2560     

222  นางสาวชุติมา มากเพชร นฐ.130006/2560     

223  นางสาวชุติมา ศรีคําทา นฐ.130744/2560     

224  นางสาวชุลีพร สุขพรหม นฐ.130686/2560     

225  นายโชคชัย เอ่ียมมงคล นฐ.131153/2560     

226  นางสาวญาธิดา ทิพรัตน์ นฐ.131003/2560     

227  นางสาวฐานมาศ ใจยะสุ นฐ.130630/2560     

228  นางสาวฐาปนีย์ เอ่ียมละออ นฐ.130687/2560     

229  นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน นฐ.130745/2560     

230  นางสาวฐิตาภา แก้วคํา นฐ.130304/2560     

231  นางสาวฐิตารีย์ ไทรทับทิม นฐ.130631/2560     

232  นางสาวฐิติณัฐเบญญา  แห้วเพ็ชร นฐ.130885/2560     

233  นางสาวฐิตินันท์ ภัทราพรพิสิฐ นฐ.130886/2560     

234  นายฐิติพงศ์ ฐิตะวรรณ นฐ.131052/2560     

235  นางสาวฐิติพร สารสุวรรณ นฐ.130970/2560     

236  นางสาวฐิติมา ขุนวิเศษ นฐ.130688/2560     
 

 



 
กลุ่มที่ 9 

บัณฑิต ค.บ. 
เลขที่ 237-289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

237  นางสาวฐิติมา จินดาวงษ ์ นฐ.131004/2560     

238  นางสาวฐิติมา เปรมปรีดิ์ นฐ.130411/2560     

239  นายฐิติวุฒ ิ จันทร์อ่อน นฐ.130578/2560     

240  นางสาวฑิมพิกา พันธ์ดี นฐ.130918/2560     

241  นางสาวณกฤตรา ม่วงพูล นฐ.130468/2560     

242  นางสาวณฐมน วรปิติโชต ิ นฐ.130008/2560     

243  นายณรงกรณ์ กรึงไกร นฐ.130579/2560     

244  นายณรงค์ชัย จันหลั่ง นฐ.130887/2560     

245  นายณรงค์ฤทธิ์ กองพาลี นฐ.130379/2560     

246  นายณรงค์ศักดิ์ ดุริยปราณีต นฐ.131121/2560     

247  นางสาวณัชชา  ชาวบางงาม นฐ.130656/2560     

248  นางสาวณัชชา ใสไหม นฐ.131233/2560     

249  นางสาวณัฎฐณิชา เจริญจิตต์ นฐ.130267/2560     

250  นางสาวณัฏฐนิช นัดกลิ่น นฐ.130746/2560     

251  นายณัฏฐพล พรมทอง นฐ.130523/2560     

252  นางสาวณัฏฐ์ภัสสร ปฐมดิลกกุล นฐ.130737/2560     

253  นางสาวณัฏฐิดา ศรีเดช นฐ.130888/2560     

254  นางสาวณัฐกมล ดียิ่ง นฐ.131028/2560     

255  นางสาวณัฐกานต์ กฤษวงษ์ นฐ.130857/2560     

256  นางสาวณัฐกานต์ เทพบํารุง นฐ.131214/2560     

257  นายณัฐกานต์ เนตรนัตตา นฐ.130833/2560     

258  นางสาวณัฐจิตรา พวงทิพ นฐ.130657/2560     

259  นายณัฐชกร อินทร์สังข์ นฐ.130580/2560     

260  นางสาวณัฐชยา หงษ์เวียงจันทร์ นฐ.130889/2560     

261  นายณัฐชัย ฮะมณี นฐ.131224/2560     

262  นางสาวณัฐฐา น้อยทับทิม นฐ.130548/2560     

263  นางสาวณัฐณิชา ใจสุทธิ์ นฐ.130689/2560     

264  นายณัฐดนัย บุตรพุ่ม นฐ.131105/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

265  นายณัฐดนัย มูลเมือง นฐ.130321/2560     

266  นายณัฐตนัย อุ่นเรือน นฐ.130499/2560     

267  นางสาวณัฐติญา สุขภักดี นฐ.130919/2560     

268  นางสาวณัฐธยาน์ เวรุวรรณ นฐ.130305/2560     

269  นายณัฐพงษ์ แซ่คู นฐ.130412/2560     

270  นายณัฐพล ต่ายจันทร์ นฐ.130524/2560     

271  นายณัฐพล รัตนศรีเมธา นฐ.130690/2560     

272  นายณัฐพล สาระยิ่ง นฐ.130339/2560     

273  นายณัฐพล อุตรโส นฐ.131213/2560     

274  นางสาวณัฐยา พันธวงษ์ นฐ.130433/2560     

275  นางสาวณัฐวดี โชคกล้า นฐ.130971/2560     

276  นางสาวณัฐวดี ทองขาว นฐ.130306/2560     

277  นางสาวณัฐวรรณ รอดสําราญ นฐ.130658/2560     

278  นายณัฐวุฒิ คล้ายขํา นฐ.130475/2560     

279  นายณัฐวุฒิ เย็นทรวง นฐ.130322/2560     

280  นายณัฐศักดิ์ โชสนับ นฐ.130809/2560     

281  นางสาวณัฐสุดา ก๋าดี นฐ.130597/2560     

282  นางสาวณีรนุช ภิรมย์ นฐ.131246/2560     

283  นางสาวดวงกมล แสงธรรมนาถ นฐ.130920/2560     

284  นางสาวดวงดาว แก้วโต นฐ.130972/2560     

285  นางสาวดารกา บูชา นฐ.130973/2560     

286  นางสาวดารณ ี ใจดี นฐ.130834/2560     

287  นางสาวดารารัตน์ จุฬาพันธ์ นฐ.130500/2560     

288  นางสาวดาริกา แต่แดงเพชร นฐ.130581/2560     

289  นางสาวดาริณ ี กลิ่นคําหอม นฐ.130605/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 10 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 290-342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

290  นายดํารงค์ศักดิ์ โสภณ นฐ.130434/2560     

291  นางสาวดุษฎี รุ่งโรจน์ นฐ.130691/2560     

292  นายเดชณรงค์ คงกําป๎่น นฐ.131189/2560     

293  นายเดชา เพชรทอง นฐ.131098/2560     

294  นายเดชา โพธิ์ศรีแก้ว นฐ.130435/2560     

295  นายเดชา สําเนียงสูง นฐ.130501/2560     

296  นางสาวเดือนเพ็ญ หอมกระจุย นฐ.130380/2560     

297  นางสาวตติยา ชงกรานต์ทอง นฐ.130974/2560     

298  นายตรีเพชร มานะเจริญทรัพย์ นฐ.131100/2560     

299  นายตะวัน ส่องแสง นฐ.131072/2560     

300  นางสาวติววด ี นาคหลิม นฐ.130288/2560     

301  นางสาวเตือนใจ แก่นไม้อ่อน นฐ.130692/2560     

302  นายถิรพัฒน์ หล้าเตียง นฐ.130606/2560     

303  นายทรงพล แพทย์รอบรู้ นฐ.131005/2560     

304  นายทรงพล แสงจันทร์ นฐ.130487/2560     

305  นายทวีศักดิ์ อยู่ญาติมาก นฐ.130632/2560     

306  นายทศพล โครพ นฐ.130476/2560     

307  นายทศพล พวงทองทับ นฐ.130858/2560     

308  นายทักษ์ดนัย แสงแก้วเขียว นฐ.130582/2560     

309  นางสาวทักษพร รอดเจริญพันธุ์ นฐ.130289/2560     

310  นายทักษิณ เจริญสุข นฐ.131202/2560     

311  นายทัตเทพ นานิล นฐ.131231/2560     

312  นายทัศน์พล เทียนดํา นฐ.130364/2560     

313  นางสาวทิพย์ธิดา รื่นนุสาน นฐ.130782/2560     

314  นางสาวทิพย์ศิริ บัวจูม นฐ.130975/2560     

315  นางสาวทิพวรรณ จันทร นฐ.130241/2560     

316  นางสาวทิพวรรณ ใจตรง นฐ.131035/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

317  นางสาวทิพวรรณ เหลืองสมานกุล นฐ.130268/2560     

318  นางสาวทิพวัลย์ ยอดแก้ว นฐ.130340/2560     

319  นางสาวทิพวารี คําแดง นฐ.130220/2560     

320  นางสาวทิวา แก้วสวรรค์ นฐ.131178/2560     

321  นายธงชัย บัวทอง นฐ.131216/2560     

322  นายธนกร แก้วภิรมย์ นฐ.130549/2560     

323  นางสาวธนภรณ ์ แต่งวัด นฐ.130573/2560     

324  นางสาวธนภรณ ์ รอดบางยาง นฐ.130783/2560     

325  นายธนวัฒน ์ เพ็ชรศรี นฐ.130365/2560     

326  นายธนวิน อมรกุล นฐ.130517/2560     

327  นางสาวธนัฎฐา อินทร์ศรี นฐ.131043/2560     

328  นายธนากร ชมเชย นฐ.130674/2560     

329  นายธนากร ซงอ้วน นฐ.130525/2560     

330  นายธนากร อ่ินอ้าย นฐ.130491/2560     

331  นายธนากิจ ตั้งสมบูรณ์ นฐ.130502/2560     

332  นางสาวธนาวด ี คล้ายเอี่ยม นฐ.130769/2560     

333  นายธนาวัตร ใจตรง นฐ.130921/2560     

334  นายธนาวุฒ ิ แก้วพันเดิม นฐ.130659/2560     

335  นายธนาวุฒ ิ ใจทน นฐ.131203/2560     

336  นายธเนศ กลิ่นสาคร นฐ.130922/2560     

337  นางสาวธมนวรรณ ศาลยาชีวิน นฐ.131125/2560     

338  นายธวัชชัย โพธิ์พิจิตร นฐ.130526/2560     

339  นางสาวธัญกมล เจริญสุข นฐ.130810/2560     

340  นางสาวธัญญลักษณ์ หนูปราง นฐ.131155/2560     

341  นางสาวธัญญาภรณ์ จันทร นฐ.130009/2560     

342  นางสาวธัญญารัตน์ นาทะชัย นฐ.130923/2560     
 

 



 
กลุ่มที่ 11 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 343-395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

343  นางสาวธัญพร จุรีรัตน์ลาภิน นฐ.131247/2560     

344  นางสาวธัญพร สอนจันสี นฐ.130693/2560     

345  นางสาวธัญวรรณ คงกินเก นฐ.130221/2560     

346  นางสาวธัญวรัตน ์ สวนสรา นฐ.130242/2560     

347  นางสาวธัญวรัตม์ ไตรรัตนานาถ นฐ.130770/2560     

348  นางสาวธันยรัศม์ิ นิสยันต์ นฐ.130711/2560     

349  นายธันวา คําชํานาญ นฐ.131106/2560     

350  นายธันวา เหมือนอ่วม นฐ.130503/2560     

351  นางสาวธารารัตน์ เซี่ยงหว่อง นฐ.131126/2560     

352  นางสาวธารารัตน์ ทองสุข นฐ.130281/2560     

353  นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี นฐ.130859/2560     

354  นางสาวธิดารัตน์ ทองปาน นฐ.131228/2560     

355  นางสาวธิดารัตน์ ปิ่นเนตร นฐ.130835/2560     

356  นางสาวธิดารัตน์ อ้นบํารุง นฐ.130747/2560     

357  นายธีรชัย แย้มทับ นฐ.130836/2560     

358  นายธีรชัยวัฒน ์ วิชานงค์ นฐ.130323/2560     

359  นายธีรเดช วงษ์ศรีแก้ว นฐ.131136/2560     

360  นายธีรพงศ์ ผ่องใส นฐ.131168/2560     

361  นายธีรพงศ์ เพ็งเพ่งพิศ นฐ.130453/2560     

362  นายธีรวัฒน ์ อ่อนแย้ม นฐ.131037/2560     

363  นายธีระพงษ์ กล่ําสระน้อย นฐ.130504/2560     

364  นายธีระพล แสนหาญ นฐ.131089/2560     

365  นางสาวนงนภัส เพ็งสุทธิ์ นฐ.131091/2560     

366  นางสาวนงรัตน์ ศรีแจ่มแจ้ง นฐ.131205/2560     

367  นายนพดล กระแหน่ นฐ.130527/2560     

368  นายนพดล ศรีเหรา นฐ.130528/2560     

369  นายนพดล   สามสาย นฐ.130890/2560     

370  นายนพพร ตนสารี นฐ.130381/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

371  นางสาวนพรัตน์ หมื่นสายญาติ นฐ.131031/2560     

372  นางสาวนพวรรณ คงคา นฐ.131173/2560     

373  นายนภัทร อัครธนารักษ์ นฐ.130376/2560     

374  นางสาวนภัสนันท์ วรสุทธิ์พิศาล นฐ.130861/2560     

375  นางสาวนภัสสร บุญรินทร์ นฐ.131006/2560     

376  นางสาวนภัสสร พะนิจรัมย์ นฐ.130290/2560     

377  นางสาวนภาพร นุชพูล นฐ.130454/2560     

378  นางสาวนภาพร ศรีวิเชียร นฐ.130976/2560     

379  นางสาวนภาภรณ์ สุริฉาย นฐ.130436/2560     

380  นางสาวนราภรณ์ วิเศษสิงห์ นฐ.131044/2560     

381  นายนราวุฒิ ยอดจันทร์ นฐ.130529/2560     

382  นายนริศ จีรบวร นฐ.130492/2560     

383  นางสาวนริศรา คําซ้าย นฐ.130607/2560     

384  นางสาวนริศรา ปฏิการ นฐ.130715/2560     

385  นายนเรศ เผื่อนปฐม นฐ.130530/2560     

386  นางสาวนฤมล แข็งฤทธิ์ นฐ.130977/2560     

387  นางสาวนฤมล เจนอักษรชัย นฐ.130583/2560     

388  นางสาวนฤมล เอกจิต นฐ.131007/2560     

389  นางสาวนลินี ปลื้มมีชัย นฐ.130633/2560     

390  นางสาวนวพร จันทร์ประเสริฐ นฐ.130716/2560     

391  นางสาวนวลนภา ภูฆัง นฐ.131192/2559     

392  นายนวินธร ทองคํา นฐ.130608/2560     

393  นางสาวนัฐฐา คําหอมกุล นฐ.130891/2560     

394  นางสาวนัฐฐา ไพสิฐสวัสดิ์ นฐ.130216/2560     

395  นางสาวนันตญา อ่อนนุ่ม นฐ.131117/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 12 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 396-448 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

396  นางสาวนันท์นลิน ดีสมุทร นฐ.130413/2560     

397  นายนันทภพ เชื้อรุ่ง นฐ.130532/2560     

398  นางสาวนันทวัน ฉิมวัย นฐ.131206/2560     

399  นางสาวนันทิยา เชื้อหอม นฐ.130634/2560     

400  นางสาวนาราภัทร รัตนะหงสา นฐ.131163/2560     

401  นายนาวี รักอู่ นฐ.130477/2560     

402  นางสาวน้ําทิพย์ มาตรวงษ์ นฐ.130978/2560     

403  นางสาวน้ําผึ้ง ติดยงค์ นฐ.130307/2560     

404  นางสาวน้ําผึ้ง ทันเขิม นฐ.130243/2560     

405  นางสาวน้ําฝน เจียมภูเขียว นฐ.130222/2560     

406  นางสาวน้ําฝน รอดทิม นฐ.131186/2560     

407  นางสาวน้ําเพชร ครองระวะ นฐ.130717/2560     

408  นางสาวน้ําอรุณ ธรรมพิทักษ์ นฐ.130748/2560     

409  นางสาวนิกานดา สุคนธมณี นฐ.130771/2560     

410  นางสาวนิดาภา แสงแก้วพะเนาว์ นฐ.130584/2560     

411  นางสาวนิตยา จอดเกาะ นฐ.130005/2560     

412  นางสาวนิตยา มอญงาม นฐ.130837/2560     

413  นางสาวนิตยา สําเภาอินทร์ นฐ.130694/2560     

414  นางสาวนิภาพร นิลบุตร นฐ.130269/2560     

415  นางสาวนิภาพร สนนารี นฐ.130979/2560     

416  นางสาวนิภารัตน์ แก่นจันทร์ นฐ.130211/2559     

417  นางสาวนิรมล แท่นดี นฐ.130270/2560     

418  นางสาวนิลาวรรณ สอนเวียง นฐ.130635/2560     

419  นางสาวนิโลบล แก้วคนฑา นฐ.130244/2560     

420  นางสาวนิศาชล ดิษฐ์กระจัน นฐ.130749/2560     

421  นางสาวนิศารัตน์ ล่ําสัน นฐ.130860/2560     

422  นางสาวนิสาชล มีเท นฐ.130366/2560     

423  นางสาวนิสาชล เสตสิงห์ นฐ.130695/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

424  นางสาวนีรนุช เฮ้าพรม นฐ.130609/2560     

425  นางสาวนุชจร ี คิ้วสกุลกาญจน์ นฐ.130838/2560     

426  นางสาวนุชจร ี เชิดโกทา นฐ.131166/2560     

427  นางสาวนุชจิรา ผลเกิด นฐ.131008/2560     

428  นางสาวนุชนาฏ ไหลงาม นฐ.130324/2560     

429  นางสาวนุชนารถ จันทร์แก้ว นฐ.130980/2560     

430  นางสาวนุชนารถ ปรางทอง นฐ.131009/2560     

431  นายนุชา เก้าลิ้ม นฐ.130636/2560     

432  นางสาวเนตรนภา วงษ์ไว นฐ.130414/2560     

433  นางสาวเนติมา ป๎ทมพันธุ์ นฐ.130341/2560     

434  นางสาวบงกช ตันละมัยงาม นฐ.131010/2560     

435  นางสาวบงกช เอมทอง นฐ.131011/2560     

436  นายบรรจง แต้มพวก นฐ.130892/2560     

437  นายบัญชา แก้วนวนสี นฐ.130709/2560     

438  นายบุญพา อ่อนเฉียบ นฐ.130912/2560     

439  นางสาวบุษราคัม ภูมรินทร์ นฐ.130750/2560     

440  นางสาวเบญจมาศ พยัคฆวงศ์ นฐ.130772/2560     

441  นางสาวเบญจมาศ มากระจัน นฐ.130455/2560     

442  นางสาวเบญจมาศ อัศวภูมิ นฐ.131131/2560     

443  นายเบญจรงค์ นุ่มวัฒนะ นฐ.130773/2560     

444  นางสาวเบญจรัตน์ ทับทิมใส นฐ.130718/2560     

445  นางสาวเบญจวรรณ มามีสุข นฐ.130223/2560     

446  นางสาวเบญจวรรณ สุนทรชื่น นฐ.130271/2560     

447  นางสาวเบญจศีล บัวสาย นฐ.130382/2560     

448  นางสาวเบญจาพร เพชรมีดี นฐ.130383/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 13 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 449-501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

449  นางสาวเบญญทิพย์ คําสิม นฐ.130531/2560     

450  นางสาวเบ็ญญาทิพย์ นิลรอด นฐ.131132/2560     

451  นายแบงค์ชาติ เรือนทองคํา นฐ.130308/2560     

452  นายปกป้อง สารบรรณ นฐ.130342/2560     

453  นายปฏิพล อยู่ดี นฐ.130456/2560     

454  นางสาวปฏิมากร ลาลุน นฐ.130437/2560     

455  นายปฐมพงษ์ เหลืองวรวัฒนา นฐ.131154/2560     

456  นางสาวปทุมมาศ บริสุทธิ์ นฐ.130719/2560     

457  นางสาวปภัสรา จิราภิญโญ นฐ.130415/2560     

458  นางสาวปภัสรา ใจซื่อ นฐ.130438/2560     

459  นางสาวปภัสสร ปลีฟ๎ก นฐ.130788/2560     

460  นางสาวประณยา ห้าวเหิม นฐ.130962/2560     

461  นางสาวประดับดาว ชาวท่าโขรง นฐ.131077/2560     

462  นางสาวประดับดาว อินทร์อ่อน นฐ.130367/2560     

463  นายประทีป ทิพย์สุข นฐ.130839/2560     

464  นายประภพ กิจไพบูลย์ชัย นฐ.130696/2560     

465  นางสาวประภัสสร สุพรรณโมก นฐ.131036/2560     

466  นางสาวประภาทิพย์ สกุลมา นฐ.131172/2560     

467  นางสาวประภาพร อุตทะเสน นฐ.130325/2560     

468  นายประสิทธิ์ ทองดี นฐ.130893/2560     

469  นายปราโมทย ์ ภูษาทพ นฐ.130384/2560     

470  นางสาวปรารถนา มะลิทอง นฐ.130697/2560     

471  นางสาวปริฉัตร สกนธ์รวีนาท นฐ.130343/2560     

472  นางสาวปริญา สวนน้อย นฐ.131012/2560     

473  นางสาวปริดา เจริญศรี นฐ.131207/2560     

474  นางสาวปริมประภา โสทน นฐ.131073/2560     

475  นายปริวรรต ครองระวะ นฐ.130488/2560     

476  นางสาวปรีชญา ซุ่นใช้ นฐ.130291/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

477  นางสาวปรีดาวรรณ ตรงเที่ยง นฐ.131162/2560     

478  นางสาวปรีดาวรรณ นัทธีทอง นฐ.130368/2560     

479  นางสาวปรียา แก้วระย้า นฐ.131069/2560     

480  นางสาวปรียา รามจุล นฐ.130457/2560     

481  นางสาวปรียานุช ทรัพย์จอเพชร นฐ.130840/2560     

482  นางสาวปรียาภรณ์ คล้ายเจ๊ก นฐ.130458/2560     

483  นางสาวปรียาวรรณ เสือแป้น นฐ.131255/2560     

484  นางสาวปวิตรา สอนส้ม นฐ.130698/2560     

485  นางสาวปวีณา เกตุรัตน์ นฐ.130326/2560     

486  นางสาวปวีณา โมราสุท นฐ.131034/2560     

487  นางสาวปสุตา เจียมจํารัส นฐ.130811/2560     

488  นางสาวปอนุช เกลี้ยงทองคํา นฐ.131013/2560     

489  นางสาวป๎ญชล ี ศรีเมือง นฐ.130894/2560     

490  นายป๎ญญา ทองแคล้ว นฐ.131217/2560     

491  นางสาวป๎ทมวรรณ พลอยแสง นฐ.130416/2560     

492  นางสาวป๎ทมา ปานอําพันธ์ นฐ.130459/2560     

493  นางสาวป๎ทมาภรณ์ พินิจ นฐ.130292/2560     

494  นางสาวปาริชาติ คําป้อม นฐ.130812/2560     

495  นางสาวปาริชาติ พุทธจันทร์ นฐ.130610/2560     

496  นายปิตินันท์ ศรีประเสริฐ นฐ.130369/2560     

497  นายปิติพงษ์ เพชรนิล นฐ.130327/2560     

498  นายปิติพันธุ์ แขกเมือง นฐ.130505/2560     

499  นางสาวปิยธิดา วริกูล นฐ.130328/2560     

500  นางสาวปิยเนตร ทําดี นฐ.130981/2560     

501  นายปิยพงษ์ มณีอินทร์ นฐ.131192/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 14 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 502-554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

502  นางสาวปิยพร นนทภา นฐ.130439/2560     

503  นายปิยะ มณีแสง นฐ.130598/2560     

504  นายปิยะณัฐ แฮพฤกษ์ นฐ.130550/2560     

505  นางสาวปิยะทิพย์ มะลิทอง นฐ.130913/2560     

506  นางสาวปิยะนาถ รัตนพงศ์ นฐ.130506/2560     

507  นางสาวปิยะภา จงเจริญ นฐ.130789/2560     

508  นางสาวปิยะวรรณ วิมานประทานพร นฐ.131199/2560     

509  นางสาวเปรมสุดา ลากุล นฐ.130344/2560     

510  นางสาวเปลแก้ว แก้วเณร นฐ.131045/2560     

511  นางสาวผกามาส อินโต นฐ.130199/2560     

512  นางสาวผาณิตา ด้วงประสิทธิ์ นฐ.130942/2560     

513  นางสาวผึ้งหวาน คูเจริญทรัพย์ นฐ.130790/2560     

514  นายพงศกร ทิพรัตน์ นฐ.130478/2560     

515  นายพงศธร สุขพิบูลย์ นฐ.131151/2560     

516  นายพงศ์ปณต อินทร์ป๎ญญา นฐ.131078/2560     

517  นายพงษ์เทพ พรามอนงค์ นฐ.131256/2560     

518  นายพงษ์ศิร ิ คชศิลา นฐ.130551/2560     

519  นางสาวพจนาท สีดา นฐ.131167/2560     

520  นางสาวพนิดา อํ่าอ่อน นฐ.130720/2560     

521  นางสาวพนิตฐา วงษ์เพชร นฐ.130385/2560     

522  นางสาวพรจันทร์ เปรี้ยวหวาน นฐ.130272/2560     

523  นางสาวพรชนก เฉยพินิจ นฐ.130767/2560     

524  นางสาวพรทิพย์ บูชา นฐ.131208/2560     

525  นางสาวพรทิพย์ ประทาน นฐ.130699/2560     

526  นางสาวพรทิพย์ อ่วมประทุม นฐ.130791/2560     

527  นายพรเทพ นกทอง นฐ.131107/2560     

528  นายพรเทพ บุญนิ่ม นฐ.130552/2560     

529  นายพรเทพ สามคุ้มทิม นฐ.131109/2560     

530  นางสาวพรนิภา เทพบุตร นฐ.130460/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

531  นางสาวพรนิภา ปลีพุ่ม นฐ.131014/2560     

532  นางสาวพรพรรณ โสภา นฐ.130660/2560     

533  นางสาวพรพิมล รองทอง นฐ.131180/2560     

534  นางสาวพรพิมล รักแตง นฐ.130813/2560     

535  นางสาวพรรณสิริ เจนสุขสถิตไพศาล นฐ.130293/2560     

536  นางสาวพรรษา บุญพรหม นฐ.130302/2560     

537  นางสาวพรวิภา ทองดี นฐ.130200/2560     

538  นางสาวพรศิริ ป๎ชชา นฐ.130943/2560     

539  นางสาวพรสวรรค์ สังข์ทอง นฐ.130611/2560     

540  นายพระนนท์ เกตุแก้ว นฐ.130612/2560     

541  นางสาวพวงเพชร แสงสุข นฐ.131111/2560     

542  นายพสุ ไก่แก้ว นฐ.130461/2560     

543  นางสาวพัชชา ศรีสวาท นฐ.130944/2560     

544  นายพัชรพล สุขาบูรณ์ นฐ.130386/2560     

545  นางสาวพัชราพร นักฟ้อน นฐ.131241/2560     

546  นางสาวพัชริดา ทองอยู่ นฐ.130637/2560     

547  นางสาวพัชรินทร์ กิ่งมิ่งแฮ นฐ.130721/2560     

548  นางสาวพัชรินทร์ อุดมศรี นฐ.130329/2560     

549  นางสาวพัชรี ใจดีเฉย นฐ.131015/2560     

550  นางสาวพัชรี ชานพะนา นฐ.130895/2560     

551  นางสาวพัชรี เพียงเสมอ นฐ.131164/2560     

552  นางสาวพัชรี วิมลศรี นฐ.130982/2560     

553  นางสาวพัชรีญา ร่วมดี นฐ.130774/2560     

554  นายพันธจันทร์ เกตุสิงห์น้อย นฐ.131016/2560     
 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 15 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 555-607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

555  นายพันลวัฒน์ แก้วเณร นฐ.130638/2560     

556  นางสาวพิจิตรา วงษ์ศรีเผือก นฐ.130553/2560     

557  นางสาวพิชญา ทองนาค นฐ.130924/2560     

558  นางสาวพิชญานันท์ อินทร์รักษ์ นฐ.130469/2560     

559  นายพิชนนท์ ศรีเมือง นฐ.131187/2560     

560  นายพิชาภพ การสมสิน นฐ.130945/2560     

561  นางสาวพิม หาญพุฒ นฐ.130554/2560     

562  นางสาวพิมผกา คุ้มประคอง นฐ.130245/2560     

563  นางสาวพิมผกา อ่ิมวิไลวรรณ นฐ.130246/2560     

564  นางสาวพิมพ์ชนก พันธุ์เทียน นฐ.131133/2560     

565  นางสาวพิมพ์ชนก ลาสัมพันธ์ นฐ.130224/2560     

566  นางสาวพิมพ์ไท กิจประเสริฐ นฐ.130247/2560     

567  นางสาวพิมพ์ภิดี พรมมา นฐ.131183/2560     

568  นางสาวพิมฤดี แก้วทินกร นฐ.130661/2560     

569  นางสาวพิมศิริ ประวิงวงศ์ นฐ.130814/2560     

570  นายพิรพันธ์ เจียมอนุสรณ์ นฐ.130585/2560     

571  นายพิรุณ ด่านคอนสกุล นฐ.130479/2560     

572  นายพิรุฬห์ กุลธวัชศิริ นฐ.131209/2560     

573  นางสาวพิไลวรรณ คําหมั่น นฐ.130639/2560     

574  นายพิศิทธิ์พงศ์ พลไกร นฐ.130722/2560     

575  นางสาวพุทธรักษา จันทรังษี นฐ.130470/2560     

576  นายพูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์ นฐ.131210/2560     

577  นางสาวเพชรหทัย ฉิมฉลอง นฐ.130613/2560     

578  นางสาวเพ็ญผกา ธัญญเจริญ นฐ.130896/2560     

579  นางสาวเพ็ญพักตร์ จงชานสิทโธ นฐ.130507/2560     

580  นายเพ็ญเพชร โสขุมา นฐ.130862/2560     

581  นางสาวเพ็ญลักษณ์ ศรีเล็ก นฐ.130201/2560     

582  นางสาวเพ็ญสุดา ยืนชนม์ นฐ.130640/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

583  นายเพิ่มทรัพย์ แก้วพิจิตร นฐ.131169/2560     

584  นางสาวแพรไหม บุญเต็ม นฐ.130387/2560     

585  นางสาวไพริน สูบเต็ง นฐ.131122/2560     

586  นางสาวไพลิน ธัญญเจริญ นฐ.130309/2560     

587  นางสาวเฟ่ืองฝน หลักเพชร นฐ.130751/2560     

588  นางสาวภคพร ลีสุขสาม นฐ.130462/2560     

589  นางสาวภณิดา ระย้าทอง นฐ.130897/2560     

590  นางสาวภรกนก สายชล นฐ.130723/2560     

591  นางสาวภักสุดา แจ่มจํารัส นฐ.131161/2560     

592  นางสาวภัคพิมล มั่นแก่น นฐ.130983/2560     

593  นางสาวภัชรานันต ์ เพริศแก้ว นฐ.130310/2560     

594  นางสาวภัชราภรณ ์ ขุนสงคราม นฐ.130330/2560     

595  นางสาวภัทรพรรณ ปิ่นวิถี นฐ.130248/2560     

596  นายภัทรพล วงศ์สามี นฐ.130841/2560     

597  นายภัทรพล โสดดี นฐ.130815/2560     

598  นางสาวภัทรภร พ่ึงทรัพย์ นฐ.130641/2560     

599  นางสาวภัทรวด ี หนุนน้อย นฐ.131236/2560     

600  นายภัทรวุฒ ิ ผ่องดี นฐ.131229/2560     

601  นางสาวภัทรา จําปาทอง นฐ.130388/2560     

602  นางสาวภัทรา ใจบุญ นฐ.130863/2560     

603  นางสาวภัทราภรณ์ ดําคํา นฐ.130864/2560     

604  นางสาวภัทริยา ปานเชียงวงษ์ นฐ.131237/2560     

605  นางสาวภัสราภรณ ์ เขียวแก้ว นฐ.130816/2560     

606  นางสาวภาณ ี ขุนทอง นฐ.130752/2560     

607  นายภาณุวัฒน์ มิ่งขวัญ นฐ.130946/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 16 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 608-660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

608  นายภานุ แสงทองย้อย นฐ.130417/2560     

609  นายภานุกูล ชาวเขาดิน นฐ.130947/2560     

610  นายภานุพงศ์ นาสมจิตร นฐ.130480/2560     

611  นายภานุพงษ์ ทองสงัด นฐ.130481/2560     

612  นางสาวภาวิณี รวดเร็ว นฐ.130215/2560     

613  นางสาวภาวิณี สุทธิสน นฐ.131177/2560     

614  นางสาวภิชญกัญญ เรือนทองดี นฐ.130724/2560     

615  นางสาวภิญญารัตน์ จันทะคัด นฐ.130948/2560     

616  นางสาวภิรญา พุมาเกลียว นฐ.130555/2560     

617  นายภุฐฒิชัย มีนิลดี นฐ.131222/2560     

618  นายภูรินทร์ อินทร์รักษ์ นฐ.131048/2560     

619  นางสาวมณฑิรา พานทอง นฐ.130294/2560     

620  นางสาวมณีมุก บุญประเสริฐ นฐ.130599/2560     

621  นางสาวมณีรัตน์ คงคาหลวง นฐ.130662/2560     

622  นางสาวมณีรัตน์ จิตนิยม นฐ.131190/2560     

623  นางสาวมนัญยา อินทมอน นฐ.130543/2560     

624  นายมนัส น่วมทนง นฐ.130370/2560     

625  นางสาวมลธิตรา อินทร์แสง นฐ.130273/2560     

626  นางสาวมานิตา เขาแก้ว นฐ.130725/2560     

627  นางสาวมาราตรี เสถียรพรทรัพย์ นฐ.130225/2560     

628  นางสาวมาริษา ใจขาน นฐ.130726/2560     

629  นางสาวมาริสา ด้วงสิงห์ นฐ.130984/2560     

630  นายมารุต สุขจิต นฐ.130311/2560     

631  นางสาวมินญาพร จูงใจ นฐ.130249/2560     

632  นางสาวมินตรา โก้เครือ นฐ.131070/2560     

633  นางสาวมินตา พุฒิเอก นฐ.130985/2560     

634  นางสาวมิลวรรณ พวงไทย นฐ.130753/2560     

635  นางสาวเมธาพร วรวงษ์ นฐ.130925/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

636  นางสาวเมธินี ท่าดีสม นฐ.131129/2560     

637  นางสาวเมธินี พันธุ์รู้ดี นฐ.130700/2560     

638  นายเมธี จันหอม นฐ.131079/2560     

639  นายเมธี อัครอุดมชัย นฐ.131080/2560     

640  นางสาวเมธีรา แก้วมณี นฐ.131248/2560     

641  นางสาวเมษรา ธิบดี นฐ.130792/2560     

642  นางสาวยลดา หนูประภา นฐ.130418/2560     

643  นายยศพงศ์ โพธิ์สุข นฐ.130482/2560     

644  นายยุทธทวี กองอินทร์ นฐ.130556/2560     

645  นายยุทธนา พงษ์ชัยภูมิ นฐ.130949/2560     

646  นางสาวยุพา สังข์แก้ว นฐ.130642/2560     

647  นางสาวยุพาวรรณ สอนใจ นฐ.131081/2560     

648  นางสาวยุภาพร แตงกําเนิด นฐ.130495/2560     

649  นายรภัทกร มิตรเจริญรัตน์ นฐ.130483/2560     

650  นางสาวรมิดา ชวนใช ้ นฐ.131082/2560     

651  นางสาวรวิวรรณ เกตุเรืองโรจน์ นฐ.130986/2560     

652  นายรวีวิชญ ์ เทพสถิตย์ นฐ.131219/2560     

653  นางสาวรสจรินทร์ จันหอม นฐ.131113/2560     

654  นางสาวรสริน เกตุอํ่า นฐ.131101/2560     

655  นางสาวรสริน สุจินดาวัฒน์ นฐ.130202/2560     

656  นายระพีพัฒน์ นิลโสพันธ ์ นฐ.130440/2560     

657  นางสาวรักษกร บุญชื่น นฐ.130842/2560     

658  นางสาวรักษ์สุดา พันหอม นฐ.130727/2560     

659  นางสาวรักส์ษนี ลําไยสุจิ นฐ.131053/2560     

660  นายรังษ ี เฮงกิจเจริญ นฐ.130419/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 17 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 661-713 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

661  นางสาวรัชดาภรณ์ วิชัยนราพงศ์ นฐ.130354/2560     

662  นายรัชนัย ไทยทวี นฐ.130643/2560     

663  นางสาวรัชน ู ไทรสังขชวาลพร นฐ.130557/2560     

664  นายรัฐพงศ์ สิทธิการ นฐ.131074/2560     

665  นายรัฐพล ทีคํา นฐ.130933/2560     

666  นางสาวรัตนมณี วัดจินดา นฐ.131170/2560     

667  นางสาวรัตนา ทรายทอง นฐ.130926/2560     

668  นางสาวรัตนา มาพันธ์ นฐ.131188/2560     

669  นางสาวรัตนา ลาลุน นฐ.130226/2560     

670  นางสาวรัตนาพร แจ่มแจ้ง นฐ.130950/2560     

671  นางสาวรัตนาภรณ์ พยัคศรี นฐ.131071/2560     

672  นางสาวรัตนาภรณ์ ยอดเจริญชัย นฐ.130389/2560     

673  นางสาวรัตนาภรณ์ ลาภเพ่ิมพูลยิ่ง นฐ.130754/2560     

674  นางสาวรัตนาภรณ์ สุขชัยศรี นฐ.130843/2560     

675  นางสาวราตรี ภูชิน นฐ.131215/2560     

676  นางสาวรุ่งทิวา คล้ายทอง นฐ.130728/2560     

677  นางสาวรุ่งนภา พัฒนพฤกษชาติ นฐ.130227/2560     

678  นางสาวรุ่งวิมล ครคง นฐ.130312/2560     

679  นางสาวรุ่งอรุณ พวงดอกไม้ นฐ.130817/2560     

680  นางสาวเรณู ไทรศรีคํา นฐ.130390/2560     

681  นางสาวเรวดี อินทนะ นฐ.130345/2560     

682  นายเรวัตร ดวงประทีป นฐ.131017/2560     

683  นางสาวเรวิกา อนุกูล นฐ.130793/2560     

684  นางสาวลภัสนันท ์ ธนพัตหิรัณย์ นฐ.130646/2560     

685  นางสาวลลิตา แช่มละออ นฐ.130441/2560     

686  นางสาวลลิตา วิมูลชาติ นฐ.130644/2560     

687  นางสาวลลิตา โหตะรัตน์ นฐ.130250/2560     

688  นางสาวละอองดาว กระแสเทพ นฐ.130766/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

689  นางสาวลักขณา โพธิ์ศรีทอง นฐ.130645/2560     

690  นางสาวลักขณี บุญเรืองรอด นฐ.131146/2560     

691  นางสาวลักษณา ปีบกระโทก นฐ.130228/2560     

692  นางสาวลัดดา สุขสุมิตร นฐ.131118/2560     

693  นางสาวลานา บัวขม นฐ.130775/2560     

694  นายวงศกร พ่อค้า นฐ.130776/2560     

695  นางสาววงศ์เกศพัฒน์ ทองนพคุณ นฐ.131242/2560     

696  นางสาววงศ์วธ ู เฮงประเสริฐ นฐ.130777/2560     

697  นายวชิรวิทย ์ ลิ้มนิยมธรรม นฐ.130558/2560     

698  นางสาววทันยา สร้อยสังวาลย์ นฐ.131484/2559     

699  นางสาววนาล ี ใกล้ชิด นฐ.130818/2560     

700  นางสาววนิดา ไชยะวงษ์ นฐ.130559/2560     

701  นางสาววนิดา บัวขาว นฐ.130586/2560     

702  นางสาววนิดา วัดพุ่มพวง นฐ.130229/2560     

703  นางสาววนิดา สรนุวัตร นฐ.130391/2560     

704  นายวรกฤต เด่นจารุกูล นฐ.130442/2560     

705  นายวรชนต ์ ทองเปราะ นฐ.130508/2560     

706  นางสาววรนุช เทพบุตร นฐ.130622/2560     

707  นางสาววรนุช มาลัย นฐ.130951/2560     

708  นางสาววรรณพร ระย้าทอง นฐ.130701/2560     

709  นางสาววรรณพิมล แป้นคง นฐ.131193/2560     

710  นางสาววรรณภา รัชตะนาวิน นฐ.131083/2560     

711  นางสาววรรณวิสา พุ่มบางแก้ว นฐ.130614/2560     

712  นางสาววรรณวิสาข์ รัตนพันธ์ นฐ.130865/2560     

713  นางสาววรรณิภา กาฬษร นฐ.130615/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 18 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 714-766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

714  นางสาววรรณิศา สว่างศรี นฐ.130203/2560     

715  นางสาววรรณี ไพรภูธร นฐ.130702/2560     

716  นางสาววรลักษณ์ นําประเสริฐ นฐ.130420/2560     

717  นายวรวัฒน ์ กุนาง นฐ.130595/2560     

718  นางสาววรัญญา ฉุนพวง นฐ.131114/2560     

719  นางสาววรัญญา วงษ์เสมา นฐ.130866/2560     

720  นายวรากร จินดาเจี่ย นฐ.131084/2560     

721  นางสาววรางคณา ศรีคํา นฐ.130952/2560     

722  นางสาววรางคณา   ภีระบุณานนท์ นฐ.130755/2560     

723  นางสาววราภรณ์ ฉ่ําเกตุ นฐ.131200/2560     

724  นางสาววราภรณ์ บํารุง นฐ.130729/2560     

725  นางสาววราภรณ์ เม่นทองคํา นฐ.130867/2560     

726  นางสาววรินทิพย์ แดงสาย นฐ.131137/2560     

727  นางสาววรินทิพย์ วงค์มุสิก นฐ.131201/2560     

728  นางสาววริศรา ศิริไทย นฐ.130331/2560     

729  นางสาววริษฐา พูลสวัสดิ์ นฐ.130647/2560     

730  นางสาววรุณยุพา กลิ่นอุบล นฐ.130346/2560     

731  นายวสันต์ นิลดํา นฐ.130756/2560     

732  นางสาววสุมดี ศิริชาติ นฐ.130274/2560     

733  นายวัชรวิชช ์ คลองน้อย นฐ.130421/2560     

734  นายวัชรากร ด้วงเดช นฐ.130533/2560     

735  นางสาววัชร ี สาลีผล นฐ.130868/2560     

736  นายวัฒนา เดชมา นฐ.130011/2560     

737  นางสาววัฒนีย ์ อุทุมพร นฐ.130443/2560     

738  นายวันเฉลิม เกษรบัว นฐ.130587/2560     

739  นายวันเฉลิม หงษ์แก้ว นฐ.130534/2560     

740  นายวันชัย สอนแก้ว นฐ.130560/2560     

741  นายวันชัย สอนสุวรรณ์ นฐ.130463/2560     

742  นางสาววันดี พันธุ์โท นฐ.131047/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

743  นางสาววันดี ลีไธสง นฐ.130663/2560     

744  นางสาววันดี วงศ์ษา นฐ.130464/2560     

745  นางสาววันทนา หนูแดง นฐ.131065/2560     

746  นางสาววันธนา โพธิ์ศรีทอง นฐ.130703/2560     

747  นางสาววันเพ็ญ แสงสว่าง นฐ.130664/2560     

748  นางสาววันวิสา เขียวสวาท นฐ.130251/2560     

749  นางสาววันวิสา ศิริศิลป์ นฐ.130730/2560     

750  นางสาววัลย์ทิพย์ โพธิ์เจริญ นฐ.131041/2560     

751  นายวัลลภ โพธิ์ไทย นฐ.130794/2560     

752  นายวัลลภ หมุดสีด้วง นฐ.130516/2560     

753  นางสาววัลลภา ศรีสวย นฐ.130371/2560     

754  นางสาววัลวิภา พ่ึงผัน นฐ.130953/2560     

755  นางสาววาทินี พวงมาลัย นฐ.130252/2560     

756  นางสาววาสนา กาฬภักดี นฐ.130819/2560     

757  นางสาววาสนา ดอกมะงั่ว นฐ.130422/2560     

758  นางสาววาสนา ภาสดา นฐ.130275/2560     

759  นายวิชาญ ลังกาแกม นฐ.130954/2560     

760  นางสาววิชุดา ฉุยประเสริฐสุข นฐ.131110/2560     

761  นางสาววิชุดา แซ่ล้อ นฐ.131194/2560     

762  นางสาววิชุดา บูรณะสุวรรณ นฐ.130665/2560     

763  นายวิฑูรย์ สมจิตร นฐ.130561/2560     

764  นายวิทวัส ป๎้นนุ่ม นฐ.130423/2560     

765  นางสาววิภาดา พานดี นฐ.130588/2560     

766  นางสาววิภารัตน ์ แสงวรราช นฐ.131141/2560     
 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 19 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 767-819 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

767  นางสาววิภาวด ี โพธิ์ศรีทอง นฐ.130616/2560     

768  นางสาววิภาวรรณ ลิ้มประเสริฐ นฐ.130869/2560     

769  นางสาววิภาวรรณ วงษ์ป๎ญญา นฐ.130820/2560     

770  นางสาววิภาวรรณ ศรีสุข นฐ.131191/2560     

771  นางสาววิภาสิร ิ ทองเชื้อ นฐ.130424/2560     

772  นางสาววิมลรัตน์ วัดลิบ นฐ.131181/2560     

773  นายวิรัฐพงษ ์ อิสโม นฐ.130562/2560     

774  นางสาววิลาวัณย ์ รอดประสิทธิ์ นฐ.130253/2560     

775  นางสาววิลาวัลย ์ นิติชัยจงวัตร นฐ.130821/2560     

776  นางสาววิไลวรรณ คลุ้มกระโทก นฐ.130276/2560     

777  นางสาววิไลวรรณ อินทร์ถนอม นฐ.130509/2560     

778  นายวิวัฒน ์ สิงห์พิทักษ์ นฐ.131051/2560     

779  นายวิษณุ อุดมลาภ นฐ.130372/2560     

780  นายวีรพล เม่าแพ้ว นฐ.130510/2560     

781  นายวีรพล แย้มทรัพย์ นฐ.130484/2560     

782  นายวีรยุทธ เขียวไพฑูรย์ นฐ.130471/2560     

783  นายวีรยุทธ บุญจีน นฐ.131018/2560     

784  นางสาววีร์สุดา พลเสน นฐ.130373/2560     

785  นายวีระยุทธ ศาลา นฐ.130927/2560     

786  นายวีระยุทธ อินเหี้ยน นฐ.131019/2560     

787  นายวุฒิชัย เหมือนหงษ์ นฐ.130589/2560     

788  นางสาวศกลรัตน์ แก่นท้าว นฐ.130392/2560     

789  นางสาวศจ ี แตงโสภา นฐ.131020/2560     

790  นายศรัณย์ ปานเจริญ นฐ.130757/2560     

791  นายศราวุฒิ น่วมศรีนวล นฐ.131135/2560     

792  นางสาวศรินยา แสงสําเรือง นฐ.130003/2560     

793  นางสาวศลีพร ประยูรไทย นฐ.130844/2560     

794  นางสาวศศิธร หมวดป๎ดมา นฐ.131171/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

795  นางสาวศศิมาพร อาทิตย์ตั้ง นฐ.130731/2560     

796  นางสาวศศิรัญญา สีสะอาด นฐ.130648/2560     

797  นางสาวศศิวิมล เป่าทุย นฐ.130277/2560     

798  นายศาตรา จันอุไร นฐ.130347/2560     

799  นางสาวศิรกานต์ จิรภัทรการณ์กุล นฐ.131049/2560     

800  นางสาวศิรภัสสร ถิราภินันท์ นฐ.131225/2560     

801  นายศิรวิทย์ ศรีสุข นฐ.131257/2560     

802  นางสาวศิริกาญจน์ ขุนบํารุง นฐ.130306/2559     

803  นางสาวศิริกาญจน์ หลากสุขถม นฐ.130898/2560     

804  นางสาวศิริกุล เขียวนิล นฐ.130295/2560     

805  นางสาวศิริขวัญ พูลพร้าว นฐ.130899/2560     

806  นางสาวศิรินญา พานสกุล นฐ.130230/2560     

807  นางสาวศิรินทรา ศิริมังคโล นฐ.130666/2560     

808  นางสาวศิรินทิพย์ คนกลาง นฐ.130296/2560     

809  นางสาวศิรินภา แซ่ตั๊ง นฐ.130900/2560     

810  นางสาวศิริประภา มีถาวร นฐ.131021/2560     

811  นางสาวศิริพร แย้มหงษ์ นฐ.131211/2560     

812  นางสาวศิริพร สินพรม นฐ.130623/2560     

813  นางสาวศิริพร เสนทา นฐ.130987/2560     

814  นางสาวศิริเพ็ญ อยู่ศรี นฐ.130822/2560     

815  นายศิริรัตน์ ขาวสอาด นฐ.131212/2560     

816  นางสาวศิริรัตน์ ครายานนท์ นฐ.130231/2560     

817  นางสาวศิริรัตน์ จันทร นฐ.130758/2560     

818  นางสาวศิริรัตน์ รุ่งเรือง นฐ.130511/2560     

819  นางสาวศิริลักษณ์ สระทองพรม นฐ.130704/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 20 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 820-872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

820  นางสาวศิริลักษณ์ เอมคล้า นฐ.130928/2560     

821  นางสาวศิริวรรณ แก้วศรีงาม นฐ.131039/2560     

822  นางสาวศิริวรรณ ทองแดง นฐ.130845/2560     

823  นางสาวศิริวรรณ มั่นเหมาะ นฐ.130204/2560     

824  นายศิวรักษ์ โตเลี้ยง นฐ.130732/2560     

825  นางสาวศุภนิดา น่วมใจด ี นฐ.131022/2560     

826  นายศุภภัฒ ใดจิ๋ว นฐ.131147/2560     

827  นางสาวศุภมาส จันทร์หอม นฐ.130901/2560     

828  นางสาวศุภรัตน์ แคน้อย นฐ.130988/2560     

829  นายศุภฤกษ์ เหลืองสุดใจชื้น นฐ.130778/2560     

830  นางสาวศุภัชญา เหมือนเทียน นฐ.130989/2560     

831  นางสาวศุภานันท์ เป็นสุข นฐ.131252/2560     

832  นางสาวสกาว กุหลาบแก้ว นฐ.130232/2560     

833  นายสงวนศักดิ์ เพชรคนชม นฐ.130590/2560     

834  นายสถาพร หอมอุดม นฐ.130496/2560     

835  นางสาวสพัชญ์ชน อมรจรรยารัตน์ นฐ.130004/2560     

836  นายสมเกียรติ บุญเทียน นฐ.130444/2560     

837  นายสมโชค สําราญมาก นฐ.130563/2560     

838  นางสาวสมพร อ่อนสําราญ นฐ.130374/2560     

839  นายสมโภชน ์ ชัยวีรวัฒน ์ นฐ.130472/2560     

840  นางสาวสมฤด ี บุญมี นฐ.130393/2560     

841  นางสาวสมฤด ี สมศรีแสง นฐ.130759/2560     

842  นางสาวสมฤทัย ศิลาลักษณ์ นฐ.130394/2560     

843  นางสาวสมสมร ไผ่ล้อม นฐ.130233/2560     

844  นายสยาม แขยินดี นฐ.130572/2560     

845  นายสรวิชญ ์ แสงพยับ นฐ.130512/2560     

846  นายสรศักดิ์ ทารักษา นฐ.130564/2560     

847  นางสาวสร้อยสุดา นิยมศิลป์ นฐ.130395/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

848  นางสาวสรัตวด ี เทียนลาย นฐ.130396/2560     

849  นายสราวุธ จันทนะจุลพงศ์ นฐ.131038/2560     

850  นางสาวสโรชา ขอค้า นฐ.130205/2560     

851  นายสันติ จันทวงษ์ นฐ.130565/2560     

852  นายสันติ บุญชะม้อย นฐ.130485/2560     

853  นายสามารถ ทรัพย์เย็น นฐ.131124/2560     

854  นางสาวสายชล หอมสุข นฐ.130254/2560     

855  นางสาวสายฝน ธุระแพง นฐ.131085/2560     

856  นางสาวสาริณ ี ไทรสังขสิริพงศ์ นฐ.130846/2560     

857  นายสาโรจน ์ ธนทวีชัยพงศ์ นฐ.130535/2560     

858  นางสาวสาลิน ี สารี นฐ.131195/2560     

859  นางสาวสาวิตร ี ดอนเจดีย์ นฐ.131142/2560     

860  นางสาวสาวิตร ี ทับเณร นฐ.130397/2560     

861  นางสาวสาวิตร ี แย้มชื่น นฐ.130591/2560     

862  นายสิชล ชัยโชค นฐ.130990/2560     

863  นางสาวสิณี น้ําใจตรง นฐ.130870/2560     

864  นางสาวสิทธาทิพย์ อุดมผล นฐ.130795/2560     

865  นายสิริชล สดใส นฐ.130425/2560     

866  นางสาวสิริประภา ทองคํา นฐ.130878/2560     

867  นางสาวสิริพร เชิดชู นฐ.130445/2560     

868  นางสาวสิริพร สุขประเสริฐ นฐ.130871/2560     

869  นางสาวสิริมา บัวคํา นฐ.131023/2560     

870  นางสาวสิริลักษณ์ พลอาภา นฐ.130705/2560     

871  นางสาวสิริวรรณ มุสิกวัตร นฐ.130847/2560     

872  นางสาวสิริวิมล ชยากรวิกรม นฐ.130652/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 21 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 873-925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

873  นางสาวสิริวิมล สังขสุจิต นฐ.131054/2560     

874  นางสาวสีน้ํา เซี่ยงอ๋ึง นฐ.130649/2560     

875  นางสาวสุกฤตา สยุมพร นฐ.130848/2560     

876  นางสาวสุกัญญา มากระจันทร์ นฐ.130667/2560     

877  นางสาวสุกัญญา ยิ้มน้อย นฐ.131024/2560     

878  นางสาวสุกานดา นิ่มแย้ม นฐ.130902/2560     

879  นางสาวสุกุลมาศ จําปาทอง นฐ.130278/2560     

880  นางสาวสุขุมาลย์ สําราญรื่น นฐ.130733/2560     

881  นางสาวสุจิตรา ขําจริง นฐ.130673/2560     

882  นางสาวสุจิตรา อุทก นฐ.130110/2560     

883  นางสาวสุชาดา สาหร่าย นฐ.130234/2560     

884  นายสุชาติ ทองคํา นฐ.131099/2560     

885  นางสาวสุชานันท์ เหมือนนามแก้ว นฐ.130955/2560     

886  นางสาวสุณิสา กุมกัน นฐ.130235/2560     

887  นางสาวสุดาพร ขวัญเพชร นฐ.130256/2560     

888  นางสาวสุดารัตน์ ทรงฉวี นฐ.130297/2560     

889  นางสาวสุดารัตน์ นาคแท้ นฐ.130348/2560     

890  นางสาวสุดารัตน์ ศรีทับทิม นฐ.130617/2560     

891  นางสาวสุดารัตน์ สมบุญ นฐ.130298/2560     

892  นางสาวสุดารัตน์ สํารวยบุญทรัพย์ นฐ.130956/2560     

893  นางสาวสุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ นฐ.130760/2560     

894  นางสาวสุตาภัทร คล้ายพอง นฐ.130849/2560     

895  นายสุทธิเกียรติ์ เร่บ้านเกาะ นฐ.130668/2560     

896  นางสาวสุทินา อินทะนิน นฐ.130299/2560     

897  นางสาวสุธาศิณี ปทุมสูติ นฐ.130929/2560     

898  นางสาวสุธิดา คงสมบัติ นฐ.130991/2560     

899  นางสาวสุธิดา พันธเสน นฐ.130257/2560     

900  นางสาวสุธิดา มั่นเสม นฐ.131138/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

901  นางสาวสุนทรี เชื้อรื่น นฐ.130779/2560     

902  นางสาวสุนันทา นาเวช นฐ.130426/2560     

903  นางสาวสุนันทา แสงอุทัย นฐ.130349/2560     

904  นางสาวสุนิษา ใกล้ชิด นฐ.131251/2560     

905  นางสาวสุนิษา อาจคงหาญ นฐ.130903/2560     

906  นางสาวสุนิสา เกษประทุม นฐ.130872/2560     

907  นางสาวสุนิสา พุทธกัญญา นฐ.130777/2559     

908  นางสาวสุนิสา โพธิ์ทอง นฐ.130427/2560     

909  นางสาวสุนิสา มาเม่น นฐ.130761/2560     

910  นางสาวสุนิสา สุรัตนะ นฐ.130398/2560     

911  นายสุพจน์ ทวีชัย นฐ.131226/2560     

912  นางสาวสุพรรณษา หาญสมัย นฐ.130536/2560     

913  นางสาวสุพรรษา พูลสําราญ นฐ.130592/2560     

914  นายสุพัฒน์ กิจวีรวุฒิ นฐ.131032/2560     

915  นางสาวสุพัฒน์ตา รุผักชี นฐ.130566/2560     

916  นางสาวสุพัตทา สุขใส นฐ.130236/2560     

917  นางสาวสุพัตรา ธัญญเจริญ นฐ.130258/2560     

918  นางสาวสุพัตรา มินกร นฐ.130313/2560     

919  นางสาวสุพัตรา รักอู่ นฐ.131243/2560     

920  นางสาวสุพิชชา จ้อยเจริญ นฐ.130762/2560     

921  นายสุเพชร โถทอง นฐ.130428/2560     

922  นายสุภพร พรหมศักดิ์ นฐ.130429/2560     

923  นางสาวสุภัทรา แตงโสภา นฐ.130765/2560     

924  นางสาวสุภัทรา วีระธรรม นฐ.130934/2560     

925  นางสาวสุภัทร ี ติชะพันธ์ นฐ.130593/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 22 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 926-978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

926  นางสาวสุภัสสร อ่ิมรัง นฐ.130850/2560     

927  นางสาวสุภาณ ี ปุ้ยทองดี นฐ.130992/2560     

928  นางสาวสุภานัน เบญจมังคลารักษ์ นฐ.130957/2560     

929  นางสาวสุภาพร กล่ําพระบุตร นฐ.131220/2560     

930  นางสาวสุภาพร แย้มอาษา นฐ.131025/2560     

931  นางสาวสุภาพร รุ่งเรือง นฐ.130279/2560     

932  นางสาวสุภาพร วรรณะ นฐ.130300/2560     

933  นางสาวสุภาพร อนันตุ่ย นฐ.130513/2560     

934  นางสาวสุภาภรณ ์ เขียวชอุ่ม นฐ.130993/2560     

935  นางสาวสุภาภรณ ์ อยู่ท่าทราย นฐ.130904/2560     

936  นางสาวสุภาภรณ ์ อุ่นใจ นฐ.130905/2560     

937  นางสาวสุภารัตน ์ กาฬภักดี นฐ.131196/2560     

938  นางสาวสุภารัตน ์ ใคร่ครวญ นฐ.130780/2560     

939  นางสาวสุภารัตน ์ ภู่ห้อย นฐ.130259/2560     

940  นางสาวสุภาวด ี บัลลังก์ นฐ.131086/2560     

941  นางสาวสุภิญญา ชลประเสริฐ นฐ.130350/2560     

942  นางสาวสุมัจฉา เจียนแจ้ง นฐ.130906/2560     

943  นางสาวสุมาลี ปรางทอง นฐ.131156/2560     

944  นางสาวสุมิตตรา วิชัยวงษ์ นฐ.130600/2560     

945  นายสุมิตร เหพูลอย นฐ.130618/2560     

946  นางสาวสุมิตรา ก้านเหลือง นฐ.130446/2560     

947  นางสาวสุมิตรา แตงโต นฐ.130260/2560     

948  นางสาวสุมิตรา บุญช่วย นฐ.131123/2560     

949  นายสุเมธ พรมมา นฐ.130567/2560     

950  นายสุรชาติ แดงดี นฐ.131150/2560     

951  นายสุรเดช จันทร์อร่าม นฐ.131152/2560     

952  นายสุรเดช ธัญญเจริญ นฐ.130447/2560     

953  นายสุรศักดิ์ ประกอบกสิกรณ์ นฐ.130465/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

954  นางสาวสุรารักษ์ โฉมกอง นฐ.130351/2560     

955  นายสุริยา กุนาวงค์ นฐ.130823/2560     

956  นายสุริยา ประทุมวัน นฐ.130466/2560     

957  นายสุริยา อ้นปรารมย์ นฐ.130486/2560     

958  นางสาวสุริศา ศรีธรรมวง นฐ.130907/2560     

959  นางสาวสุริสา นวมนาม นฐ.130708/2560     

960  นางสาวสุรีย์พร ศรีฟ้าวัฒนา นฐ.130853/2560     

961  นางสาวสุรีรัตน์ พลเสน นฐ.130669/2560     

962  นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสุข นฐ.131182/2560     

963  นางสาวสุลักขณา วิมูลชาติ นฐ.130001/2560     

964  นางสาวสุวนันท์ นุชพูล นฐ.130994/2560     

965  นางสาวสุวรรญา ขวัญกลาง นฐ.130824/2560     

966  นางสาวสุวรรณา นาคอ่วมค้า นฐ.130399/2560     

967  นางสาวสุวรรณา น้ําเงินดี นฐ.130002/2560     

968  นางสาวสุวิมล คําดี นฐ.131115/2560     

969  นางสาวสุวิมล หลักเพชร นฐ.130255/2560     

970  นายเสกศิลป์ รัตนา นฐ.130594/2560     

971  นายเสฎฐวุฒ ิ แก้วมณี นฐ.130568/2560     

972  นายเสนา เหมือนหงส์ นฐ.130619/2560     

973  นางสาวเสาวนิต แก้วกระจ่าง นฐ.131026/2560     

974  นางสาวเสาวภา สืบดี นฐ.130467/2560     

975  นางสาวเสาวรักษ์ แสงป๎ญญา นฐ.130514/2560     

976  นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วคล้ํา นฐ.130706/2560     

977  นางสาวเสาวลักษณ์ คําเพ็ง นฐ.130670/2560     

978  นางสาวเสาวลักษณ์ ชินวงษ์ นฐ.130332/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 23 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 979-1031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

979  นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองศรี นฐ.130261/2560     

980  นางสาวแสงดาว เกตุทอง นฐ.130448/2560     

981  นางสาวแสงเดือน ลําใยเจริญ นฐ.130851/2560     

982  นางสาวแสงระวี เทพรักษ์ นฐ.131258/2560     

983  นางสาวแสงระวี ผิวอ่อน นฐ.131422/2559     

984  นางสาวโสภา มั่นเรือง นฐ.130449/2560     

985  นางสาวโสภิณ จันทร์กระจ่าง นฐ.130671/2560     

986  นางสาวโสรยา ไพโรจน์กัลยา นฐ.130237/2560     

987  นางสาวหทัยกาญจน์ รุ่งศิริมงคลชัย นฐ.130314/2560     

988  นางสาวหทัยภัทร์ บู่สามสาย นฐ.131116/2560     

989  นางสาวหทัยรัตน์ เนียมหอม นฐ.130930/2560     

990  นางสาวหนึ่งดาว เผ่าพงษ์ศา นฐ.130262/2560     

991  นายหรัณย์ เหลาโชต ิ นฐ.130430/2560     

992  นางสาวหัทยา พลอยขาว นฐ.131145/2560     

993  นางสาวเหมสุดา ศรีอุทัย นฐ.131174/2560     

994  นางสาวองอร วิริยะกิจ นฐ.131175/2560     

995  นายอติชาติ อู่สุวรรณ นฐ.130537/2560     

996  นางสาวอทิตยา สุนทรวิภาต นฐ.130852/2560     

997  นางสาวอทิตยา แสงพันธ์ นฐ.130206/2560     

998  นายอนันต์ ใยเพชร นฐ.130207/2560     

999  นางสาวอนิตยา หงษ์รุ่งเรืองชัย นฐ.130908/2560     

1000  นางสาวอนิสา แก่นจันทร์ นฐ.130208/2560     

1001  นายอนุชา ประเสริฐสัง นฐ.130734/2560     

1002  นายอนุวัฒน์ พุกเปลี่ยน นฐ.130873/2560     

1003  นายอนุวัฒน์ สว่างศรี นฐ.130375/2560     

1004  นางสาวอนุสรา มลคล้ํา นฐ.131087/2560     

1005  นางสาวอภัสรา คล้ายสุวรรณ นฐ.130931/2560     

1006  นางสาวอภิชญา เบ็ญพาด นฐ.131244/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1007  นางสาวอภิญญา ปานธรรม นฐ.131139/2560     

1008  นายอภินันท์ ฉิมย้อย นฐ.130958/2560     

1009  นายอภิลักษณ์ บัวศรี นฐ.130400/2560     

1010  นายอภิวัฒน์ ยี่สุ่นแก้ว นฐ.130401/2560     

1011  นางสาวอภิสมัย เนียมแก้ว นฐ.130735/2560     

1012  นายอภิสิทธิ์ อินทรพล นฐ.130874/2560     

1013  นางสาวอมรรัตน์ เฟ่ืองฟุ้ง นฐ.130650/2560     

1014  นางสาวอมรรัตน์ สระหงษ์ทอง นฐ.130280/2560     

1015  นางสาวอมรรัตน์ เอ่ียมแสง นฐ.130620/2560     

1016  นางสาวอรณิชา เกตุแก้ว นฐ.130301/2560     

1017  นางสาวอรทัย นรดี นฐ.130826/2560     

1018  นางสาวอรพรรณ นนท์ช้าง นฐ.130736/2560     

1019  นางสาวอรพิน ดอกชะเอม นฐ.131140/2560     

1020  นายอรรถพล ธป๎ญญา นฐ.130402/2560     

1021  นายอรรถวัฒน์ อโณทัย นฐ.130538/2560     

1022  นางสาวอรวรรณ ผาสุขขี นฐ.130539/2560     

1023  นางสาวอรอนงค์ พร้อมอุดม นฐ.130209/2560     

1024  นางสาวอรอนงค์ รื่นเริงใจ นฐ.130995/2560     

1025  นางสาวอรอนงค์ สีมา นฐ.130210/2560     

1026  นางสาวอรัทยา ปิ่นเวหา นฐ.130211/2560     

1027  นายอริญชัย น้ําใจตรง นฐ.130540/2560     

1028  นางสาวอริศรา เมฆฉาย นฐ.130352/2560     

1029  นางสาวอริสา พรหมชนะ นฐ.130875/2560     

1030  นางสาวอรุณี ปรางเทศ นฐ.131143/2560     

1031  นางสาวอโรชา อินทรศักดิ์ นฐ.130738/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 24 
บัณฑิต ค.บ. 

เลขที่ 1032-1082 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1032  นางสาวอลิสา เกษโกวิทย์ นฐ.130763/2560     

1033  นางสาวอลิสา จ้อยร่อย นฐ.131064/2560     

1034  นางสาวอักษรสิริ พรหมพิพัฒน์สิริ นฐ.130781/2560     

1035  นายอัครภณ ป๎้นประดับ นฐ.131221/2560     

1036  นางสาวอัครมณี จาวสุวรรณวงษ์ นฐ.131088/2560     

1037  นางสาวอังคณา เจริญทรัพย์สันติ นฐ.130876/2560     

1038  นางสาวอังคนา แก้วประเสริฐ นฐ.130909/2560     

1039  นางสาวอัจฉรา เกิดเนียม นฐ.130621/2560     

1040  นางสาวอัจฉรา แสงเพ็ชร นฐ.130932/2560     

1041  นางสาวอัญชนา แสนทวีสุข นฐ.130333/2560     

1042  นางสาวอัญชลี ต้นศรี นฐ.130541/2560     

1043  นางสาวอัญชลี ทองคํา นฐ.131179/2560     

1044  นางสาวอัญชลี โลเชียงสาย นฐ.130877/2560     

1045  นางสาวอัญชลีพร เข็มเพชร นฐ.130651/2560     

1046  นางสาวอัญชิษฐา เดชรุ่ง นฐ.130707/2560     

1047  นางสาวอัญญารัตน์ ภู่ทอง นฐ.130672/2560     

1048  นางสาวอัญศิริภา จันทเดช นฐ.130010/2560     

1049  นางสาวอัมพร พัฒอินทร์ นฐ.130403/2560     

1050  นางสาวอัมพร แสงแพร นฐ.131112/2560     

1051  นางสาวอัมพา พลิคง นฐ.130601/2560     

1052  นางสาวอัมรา บุญคุ้ม นฐ.130825/2560     

1053  นางสาวอาชิรญาดา โชคประกอบบุญ นฐ.131239/2560     

1054  นายอาทิตย์ จรเข้ นฐ.130515/2560     

1055  นางสาวอาภัสรา ชาวทํานา นฐ.130212/2560     

1056  นางสาวอารญา นะวะศรี นฐ.130012/2560     

1057  นางสาวอารีรัตน์ โคกจันทร์ นฐ.130213/2560     

1058  นางสาวอารีรัตน์ แซ่ลี้ นฐ.130450/2560     

1059  นางสาวอารีรัตน์ แร่มี นฐ.130404/2560     

1060  นางสาวอารีวงษ์ มณีวงษ์ นฐ.130910/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่  4,5 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ลําดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1061  นายอํานวย ป้อมคํา นฐ.130214/2560     

1062  นายอํานาจ รสเครือ นฐ.131033/2560     

1063  นางสาวอินทุอร กิมจือ นฐ.130238/2560     

1064  นางสาวอิสริยา โหยกระโทก นฐ.130353/2560     

1065  นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีพิมานวัฒน นฐ.130334/2560     

1066  นายอุดมศักดิ์ เอกจีน นฐ.130569/2560     

1067  นางสาวอุดมสิน ฤทธิ์สมบูรณ์ นฐ.130653/2560     

1068  นายอุทัย วงศ์วิศาล นฐ.130542/2560     

1069  นางสาวอุบลรัตน์ อินทร์ยงค์ นฐ.130764/2560     

1070  นางสาวอุมาพร ทองน้อย นฐ.130739/2560     

1071  นางสาวอุมาภรณ์ ดอกชะเอม นฐ.130996/2560     

1072  นางสาวอุมาภรณ์ สมบุญรอด นฐ.131238/2560     

1073  นางสาวอุไรทิพย์ แสนสุข นฐ.130959/2560     

1074  นางสาวอุไรวรรณ เปี่ยมอินทร์ นฐ.130007/2560     

1075  นางสาวอุษา เถื่อนถ้ํา นฐ.130911/2560     

1076  นางสาวอุสุมา พุ่มพวง นฐ.130263/2560     

1077  นางสาวอุสุมา อิสระภักดีธรรม นฐ.130570/2560     

1078  นายเอกภพ สระทองจุด นฐ.131197/2560     

1079  นายเอกภักดิ์ แสงเขียว นฐ.130571/2560     

1080  นายเอกสิทธิ์ บํารุงเขต นฐ.130494/2560     

1081  นายเอกอนันต์ เกตุรัตน์ นฐ.131230/2560     

1082  นางสาวไอรดา ดาปาน นฐ.130960/2560     
 

 

 


