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โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน 

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นายอานันท๑ มากบัวแก๎ว 3.94 นฐ.230201/2560     

2  นางสาวพิไลวรรณ บุตรน้ าเพ็ชร 3.78 นฐ.230198/2560     

3  นางสาวญาณ ี ด ารงกมลทิพย๑ 3.77 นฐ.230001/2560     

4  นางสาวณัฐฐินันท๑ ใจดี 3.75 นฐ.230199/2560     

5  นางสาวปนัดดา เหลําสิม 3.75 นฐ.230086/2560     

6  นายสุทัศน๑ สุขศีลล้ าเลิศ 3.75 นฐ.230192/2560     

7  นางสาววจีพร มณีโชติ 3.73 นฐ.230193/2560     

8  นางสาวกนกวรรณ พลดี 3.72 นฐ.230087/2560     

9  นางสาวสุจิตรา เมฆอินทร๑ 3.70 นฐ.230088/2560     

10  นายประวิทย๑ พบสุภาพ 3.68 นฐ.230202/2560     

11  นางสาววัลนิภา กันใจ 3.67 นฐ.230089/2560     

12  นางสาวจริยา อินสวําง 3.66 นฐ.230194/2560     

13  นางสาวชญาภัส คุ๎มเจริญ 3.66 นฐ.230090/2560     

14  นางสาวประภาพร สิงโท 3.64 นฐ.230091/2560     

15  นางสาวสุฑามาศ สุวรรณสิทธิ์ 3.64 นฐ.230092/2560     

16  นางสาวสุชาดา บุญสํง 3.63 นฐ.230203/2560     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน 

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นายปิยวัตร๑ พํุมพวง 3.59 นฐ.230002/2560     

2  นางสาวสุภาพร สอนอินต๏ะ 3.56 นฐ.230195/2560     

3  นางสาวณัฐณิชา ชมอ่ิม 3.55 นฐ.230093/2560     

4  นางสาวพรพิมล จงประเสริฐ 3.55 นฐ.230200/2560     

5  นายนฤดม ขุนรอง 3.54 นฐ.230003/2560     

6  นางสาวสุภาวิตา แซํโง๎ว 3.54 นฐ.230197/2560     

7  นางสาวพุธิตา ยอดรักษ๑ 3.51 นฐ.230208/2560     

8  นายชัยวัฒน๑ พิรุณมาศ 3.50 นฐ.230204/2560     

9  นางสาววนิชชา ผํองพูลใส 3.47 นฐ.230209/2560     

10  นางสาวจิตรกัญญา เล๎าโสภณเจริญกุล 3.43 นฐ.230205/2560     

11  นางสาวสิรินภา ใจเปี่ยม 3.42 นฐ.230094/2560     

12  นางสาวพรพิมล ใจกล๎า 3.38 นฐ.230095/2560     

13  นายวีรพงศ๑ ยั่งยืน 3.29 นฐ.230004/2560     

14  นายกิตติศักดิ์ ลาโภ 3.28 นฐ.230206/2560     

15  นายจิตวัต ชาวสวนงาม 3.26 นฐ.230207/2560     

16  นายคุณากร สีหนู 3.25 นฐ.230196/2560     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวกนกพร คงมี นฐ.230119/2560     

2  นางสาวกนกพร เหลืองรัตน๑วัฒนะ นฐ.230385/2560     

3  นายกนกฤต สะอาดเอ่ียม นฐ.230108/2560     

4  นางสาวกนกวรรณ เกตุวงษ๑ นฐ.230428/2560     

5  นางสาวกมลฉัตร แสงอรุณ นฐ.230447/2560     

6  นางสาวกมลชนก สุทธิเชษฐ๑ นฐ.230114/2560     

7  นางสาวกมลทิพย๑ ดาสาลี นฐ.230120/2560     

8  นางสาวกมลวรรณ เทพสิทธิ์ นฐ.230162/2560     

9  นางสาวกมลวรรณ หนูวัฒนา นฐ.230121/2560     

10  นางสาวกรกต จรเข๎ นฐ.230163/2560     

11  นางสาวกรกนก เตชะดี นฐ.230122/2560     

12  นางสาวกรพร ลายไม๎ นฐ.230410/2560     

13  นางสาวกรรณิกา แสงทอง นฐ.230312/2560     

14  นางสาวกรรัตน๑ พรไพรัช นฐ.230018/2560     

15  นายกฤษฎา รถมณี นฐ.230365/2560     

16  นายกฤษณะ จูจินดา นฐ.230393/2560     

17  นายกฤษณะ พรามเสนํห๑ นฐ.230016/2560     

18  นายกฤษณะ สุวรรณประเสริฐ นฐ.230273/2560     

19  นายกฤษดา ขวาภักด ี นฐ.230123/2560     

20  นายกฤษราม รถมณี นฐ.230366/2560     

21  นางสาวกสิณา บุญสม นฐ.230285/2560     
 

 

 

 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 26 

บัณฑิต วท.บ. 
เลขที่ 22-74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

22  นายกอบศักดิ์ ปืนฮวน นฐ.230368/2560     

23  นางสาวกัญจน๑นิกา เกิดแก๎ว นฐ.230359/2560     

24  นางสาวกัญญารัตน๑ พูลหนองรี นฐ.230386/2560     

25  นางสาวกันต๑กนิษฐ๑ อรุณบรรเจิดกุล นฐ.230372/2560     

26  นางสาวกัลยานี อ้ันอยูํ นฐ.230331/2560     

27  นางสาวกาญจนา แก๎วเนตร นฐ.230443/2560     

28  นางสาวกาญจนา ถาวอน นฐ.230260/2560     

29  นางสาวกาญจนา มอญเกิ้ง นฐ.230360/2560     

30  นางสาวกานติมา สมคิด นฐ.230429/2560     

31  นางสาวการันตี ประเสริฐสรชัย นฐ.230026/2560     

32  นายก๎าวหน๎า ชัยศรี นฐ.230286/2560     

33  นายกิจธิพจน๑ ภักดีดินแดน นฐ.230454/2560     

34  นายกิตติคุณ เกตุมณี นฐ.230294/2560     

35  นายกิตติ์ธเนศ ประยงค๑ทรัพย๑ นฐ.230231/2560     

36  นายกิตติธัช ไตรยศักดา นฐ.230421/2560     

37  นายกิตติพันธ๑ พันธ๑สุข นฐ.230247/2560     

38  นายกิติศักดิ์ แย๎มประยูร นฐ.230019/2560     

39  นางสาวกุลวรี แก๎วนารายณ๑ นฐ.230124/2560     

40  นางสาวกุสุมา ชูชื่น นฐ.230054/2560     

41  นายเกียรติชัยพัฒน๑ รักษาอยูํ นฐ.230423/2560     

42  นางสาวเกื้อกูล อยูํถนอม นฐ.230125/2560     

43  นางสาวขนิษฐา ใจชื่น นฐ.230391/2560     

44  นางสาวขวัญจิรา สักขุนทด นฐ.230055/2560     

45  นายขวัญชัย เย็นจิต นฐ.230408/2560     

46  นางสาวขวัญฤทัย ทองมูลเนือง นฐ.230164/2560     

47  นางสาวขวัญฤทัย สระแก๎ว นฐ.230126/2560     

48  นางสาวเขมณัฏฐ๑ นิ่มนวล นฐ.230332/2560     

49  นางสาวคชาภรณ๑ นาคอํอน นฐ.230287/2560     

50  นายคฑา จารุมงคลกุล นฐ.230274/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

51  นายคณิน ศรีประโคน นฐ.230027/2560     

52  นายคมกฤช พรประชานุวัฒน๑ นฐ.230109/2560     

53  นางสาวจริยา อ๎นอ าพร นฐ.230313/2560     

54  นายจักรพงษ๑ บุญวิเซ็นต๑ นฐ.230023/2560     

55  นายจักริน ทองสุข นฐ.230438/2560     

56  นางสาวจันทนิภา ไพรชาติ นฐ.230210/2560     

57  นางสาวจันทรา นนทารักษ๑ นฐ.230295/2560     

58  นางสาวจันทรา แสงสุริยาอุทัย นฐ.230127/2560     

59  นางสาวจารุชา เต็มธนากุล นฐ.230044/2560     

60  นางสาวจารุพรรณ เอ่ียมข า นฐ.230348/2560     

61  นางสาวจารุวรรณ รุ๎งงาม นฐ.230211/2560     

62  นางสาวจิตมณี กลิ่นบุบผา นฐ.230165/2560     

63  นายจิรสันติ์ เกิดโภคา นฐ.230041/2560     

64  นายจิระพงค๑ เกษณียบุตร นฐ.230232/2560     

65  นางสาวจิราพร สุวรรณประภา นฐ.230258/2560     

66  นางสาวจีรนันท๑ เมืองรามัญ นฐ.230045/2560     

67  นางสาวจุฑาทิพย๑ คงเปี่ยม นฐ.230056/2560     

68  นางสาวจุฑาทิพย๑ โดยค าดี นฐ.230301/2560     

69  นางสาวจุฑามาศ ชํางเสียง นฐ.230128/2560     

70  นางสาวจุฑามาศ สืบแย๎ม นฐ.230166/2560     

71  นางสาวจุฑารัตน๑ พ่ึงแผน นฐ.230057/2560     

72  นายจุมพล ก๎อนแก๎ว นฐ.230129/2560     

73  นางสาวจุลดาวรรณ ภูฆัง นฐ.230355/2560     

74  นางสาวเจนจิรา ขวัญอํอน นฐ.230219/2560     
 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 27 

บัณฑิต วท.บ. 
เลขที่ 75-127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

75  นายเจริญกรุง นามบุญชู นฐ.230445/2560     

76  นายเจษฎา แผนสมบูรณ๑ นฐ.230430/2560     

77  นางสาวฉัตรพร เยขจร นฐ.230037/2560     

78  นางสาวฉัตรวรดา พนาพรสกุล นฐ.230067/2560     

79  นางสาวชนาภา สะอาดชูชม นฐ.230130/2560     

80  นางสาวชมพูนุช ลํานาลาว นฐ.230024/2560     

81  นางสาวชไมพร คงศรี นฐ.230356/2560     

82  นายชยากร ทรัพย๑ประดิษฐ๑ นฐ.230250/2560     

83  นางสาวชยุตรา ละม๎ายศรี นฐ.230113/2560     

84  นางสาวชลธิชา ข าเพ็ง นฐ.230220/2560     

85  นางสาวชลัดดา ชุมจิตต๑ นฐ.230131/2560     

86  นายชวลิต สุขจาด นฐ.230448/2560     

87  นายชัชวาลย๑ อุดมจิตติรัตน๑ นฐ.230291/2560     

88  นายชัยธวัช สันติเอกชุน นฐ.230251/2560     

89  นายชัยวัฒน๑ ทรัพย๑สิน นฐ.230046/2560     

90  นายชัยวัฒน๑ เสลาฤทธิ์ นฐ.230262/2560     

91  นายชาญณรงค๑ นงค๑ทอง นฐ.230259/2560     

92  นายชาญวิชญ๑ สบายยิ่ง นฐ.230400/2560     

93  นายชานนท๑ ขาวเหลือง นฐ.230376/2560     

94  นายชานนท๑ มหัทธโน นฐ.230378/2560     

95  นายชิตพล ค าพล นฐ.230319/2560     

96  นายชิรายุ ศิลปพงษ๑ นฐ.230058/2560     

97  นางสาวชื่นกมล เกิดทอง นฐ.230333/2560     

98  นางสาวชุติกาญจน๑ วิสุวรรณ นฐ.230264/2560     

99  นายชุติชัย ศศิธรรมกิจ นฐ.230367/2560     

100  นางสาวเชษฐ๑ธิดา ล าไยเสาวรส นฐ.230132/2560     

101  พันจําอากาศตรี ไชยันต๑  จ ารัส นฐ.230043/2560     

102  นายฐาปกรณ๑ ภูํทวี นฐ.230269/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

103  นายฐิติพงศ๑ ศรีวัฒนตระกูล นฐ.230349/2560     

104  นางสาวฐิติมา ภูํระหงษ๑ นฐ.230306/2560     

105  นางสาวณฐมน ตันฑวัฒนะศิริ นฐ.230329/2560     

106  นายณรงศ๑ฤทธิ์ จันทร๑สวาท นฐ.230334/2560     

107  นายณัฏฐพงษ๑ พงศ๑พิริยะกาญจน๑ นฐ.230102/2560     

108  นายณัฐกฤษณ๑ เส็งดอนไพร นฐ.230012/2560     

109  นายณัฐดนัย หงษ๑ทอง นฐ.230020/2560     

110  นางสาวณัฐนันท๑ อยูํตระกูล นฐ.230059/2560     

111  นายณัฐพงษ๑ กุลครอง นฐ.230013/2560     

112  นางสาวณัฐพร วงจันทร๑หล๎า นฐ.230133/2560     

113  นายณัฐพล ฉิมวัย นฐ.230233/2560     

114  นายณัฐพล พระเวก นฐ.230240/2560     

115  นายณัฐพล พวงมณี นฐ.230117/2560     

116  นางสาวณัฐวดี พัฒนะพิชัย นฐ.230357/2560     

117  นางสาวณัฐวรรณ ผํองสวัสดิ์ นฐ.230134/2560     

118  นายณัฐวุฒิ กลั่นบุศย๑ นฐ.230373/2560     

119  นายณัฐวุฒิ แย๎มอํุม นฐ.230275/2560     

120  นางสาวดวงกมล บุญรอด นฐ.230135/2560     

121  นางสาวดวงตา เอนก นฐ.230060/2560     

122  นางสาวดาริกา ทองดี นฐ.230028/2560     

123  นายตระการ เกื้อกูล นฐ.230136/2560     

124  วําที่ร๎อยตรี ตํอศักดิ์ อํวมสะอาด นฐ.230422/2560     

125  นายตะวัน จ าปาทอง นฐ.230320/2560     

126  นายถนอมศักดิ์ เอ่ียมอนงค๑ นฐ.230411/2560     

127  นายทนงศักดิ์ คุณพันธ๑ นฐ.230439/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 28 

บัณฑิต วท.บ. 
เลขที่ 128-180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

128  นายทรงวุฒิ ป้องกัน นฐ.230099/2560     

129  นายทวีพงษ๑ ปานดียิ่ง นฐ.230396/2560     

130  นายทศพร ไทยสนธิ นฐ.230374/2560     

131  นายทักศิลป์ จงเทพ นฐ.230029/2560     

132  นางสาวทักษพร เรืองศรี นฐ.230221/2560     

133  นายทัศนัย ต๎นปาน นฐ.230419/2560     

134  นางสาวทัศนียา ปู่ช๎าง นฐ.230167/2560     

135  นายทัศวัฒน๑ นาเมือง นฐ.230007/2560     

136  นายทินกร ปทุมสูติ นฐ.230030/2560     

137  นายธนกร รุํงเรือง นฐ.230040/2560     

138  นายธนกฤต อินมิทิน นฐ.230381/2560     

139  นางสาวธนกาญจน๑ ปินเปีย นฐ.230031/2560     

140  นางสาวธนธรณ๑ อ่ิมทน นฐ.230137/2560     

141  นางสาวธนพรรณ นาคโขนง นฐ.230450/2560     

142  นายธนพล หนูจันทร๑ นฐ.230276/2560     

143  นางสาวธนภร แก๎วคงคา นฐ.230047/2560     

144  นายธนสาร ดวงพระคลัง นฐ.230110/2560     

145  นายธนากร ดวงพระคลัง นฐ.230111/2560     

146  นายธนาวุธ นักรู๎ นฐ.230097/2560     

147  นายธเนศ ห๎วยหงษ๑ทอง นฐ.230014/2560     

148  นายธวัชชัย ภาวโน นฐ.230229/2560     

149  นายธวัชชัย สังขคีรี นฐ.230168/2560     

150  นางสาวธัญญ๑นรี งามยิ่งยวด นฐ.230379/2560     

151  นางสาวธัญญลักษณ๑ บริบูรณ๑ นฐ.230138/2560     

152  นายธัญญวรรษ บุษบา นฐ.230241/2560     

153  นายธาราเทพ กอรุํงรัตน๑ นฐ.230169/2560     

154  นางสาวธิชา มาโสมพันธ๑ นฐ.230139/2560     

155  นางสาวธิตินันท๑ เหลืองทอง นฐ.230061/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

156  นายธีรพงษ๑ ทุมวงษ๑ นฐ.230096/2560     

157  นายธีรพล จูเมฆา นฐ.230431/2560     

158  นายธีรพล บุญทอง นฐ.230397/2560     

159  นายธีระพงษ๑ ตั้งแก๎ว นฐ.230375/2560     

160  นายนคร ใจน๎อม นฐ.230383/2560     

161  นายนที อเนกพิชญ๑สิทธิ์ นฐ.230277/2560     

162  นายนพดล ฟองแก๎ว นฐ.230416/2560     

163  นายนพพล แทํนทรัพย๑ นฐ.230062/2560     

164  นางสาวนพรัตน๑ บัวอุไร นฐ.230413/2559     

165  นายนพฤทธิ์ อํอนวิมล นฐ.230032/2560     

166  นางสาวนภัสวรรณ นาคะเวช นฐ.230063/2560     

167  นางสาวนฤมล ชั้นเจริญศรี นฐ.230064/2560     

168  นางสาวนฤมล ใช๎บางยาง นฐ.230388/2560     

169  นางสาวนฤมล ติดตํอ นฐ.230065/2560     

170  นางสาวนวพร ศรีวรานนท๑ นฐ.230170/2560     

171  นายนวรินทร๑ จันทร๑ประเสริฐ นฐ.230237/2560     

172  นางสาวนัชนันท๑ นันทะใจ นฐ.230394/2560     

173  นายนัทพล เงํอเนิด นฐ.230008/2560     

174  นางสาวนัทศิมา พรหมสวัสดิ์ นฐ.230335/2560     

175  นางสาวนันธิญา อํอนเที่ยง นฐ.230302/2560     

176  นางสาวนัยนา แหยมสุขสวัสดิ์ นฐ.230212/2560     

177  นางสาวนารถวลี ชาวเกาะใหมํ นฐ.230191/2560     

178  นายนาวี นิติเศรษฐ๑ นฐ.230432/2560     

179  นางสาวน้ าฝน แซํอ้ึง นฐ.230252/2560     

180  นางสาวน้ าฝน เลําปิวรรณ นฐ.230171/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 29 

บัณฑิต วท.บ. 
เลขที่ 181-233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

181  นางสาวน้ ามนต๑ สามงามมี นฐ.230336/2560     

182  นางสาวนิชนันท๑ แก๎วบุญมา นฐ.230388/2559     

183  นางสาวนิตติยา แก๎วบัวขาว นฐ.230354/2560     

184  นางสาวนิตยาวรรณ สีแตงสุก นฐ.230066/2560     

185  นายนิติพันธ๑ มัณยัษเฐียร นฐ.230112/2560     

186  นายนิพนธุ๑ มหาสินธุ๑ นฐ.230290/2560     

187  นายนิพัฒน๑ บุญรัตนานันท๑ นฐ.230172/2560     

188  นางสาวนิสาชล ประจ าเมือง นฐ.230337/2560     

189  นางสาวนุทิตา นาคเส็ง นฐ.230433/2560     

190  นางสาวนุสรา สายแก๎ว นฐ.230140/2560     

191  นายบดินทร๑ มากสอน นฐ.230278/2560     

192  นายบรรจง หลิ่มเกลื้อ นฐ.230033/2560     

193  นายบวร โรจน๑บวรวิทยา นฐ.230440/2560     

194  นางสาวบัณฑิญา ผดุงขวัญ นฐ.230068/2560     

195  นางสาวบุญฑริกา ผลคง นฐ.230321/2560     

196  นายบุญสงํา สวัสดิ์พิพัฒพงศ๑ นฐ.230279/2560     

197  นางสาวบุษยา ปิ่นทอง นฐ.230069/2560     

198  นางสาวบุษรินทร๑ จิตต๑อํอนน๎อม นฐ.230022/2560     

199  นางสาวเบญจมาศ ศาลาทอง นฐ.230039/2560     

200  นายปกรณ๑ จูเอี่ยม นฐ.230369/2560     

201  นายปฐว ี มงคลศรี นฐ.230280/2560     

202  นายประณิธาน รวีเดชด ารง นฐ.230292/2560     

203  นายประพาก นุชพันธ๑ นฐ.230434/2560     

204  นางสาวประภัสรา หลักทอง นฐ.230307/2560     

205  นายปรัชญา   การะยะ นฐ.230137/2559     

206  นางสาวปริชาติ คุ๎มวงษ๑ นฐ.230403/2560     

207  นางสาวปริชาติ น๎อยหลํอ นฐ.230392/2560     

208  นางสาวปรียานุช สุขวานิช นฐ.230070/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

209  นางสาวปรียาภรณ๑ เรืองมัจฉา นฐ.230100/2560     

210  นายปวร ชัยนันท๑วิวัฒน๑ นฐ.230015/2560     

211  นางสาวปวริศา เนียมหลาง นฐ.230361/2560     

212  นางสาวป๓ทมา เทศเดช นฐ.230071/2560     

213  นางสาวป๓ทมาศ พรหมดวง นฐ.230141/2560     

214  นางสาวปานนุท พวงประดูํ นฐ.230253/2560     

215  นางสาวปานฝ๓น ลูกฟ๓ก นฐ.230072/2560     

216  นางสาวปาริฉัตร กระตํายทอง นฐ.230173/2560     

217  นางสาวปาริชาติ เงินเต็มเปี่ยม นฐ.230174/2560     

218  นางสาวปารีดา บุญชัย นฐ.230338/2560     

219  นางสาวปาลิตา ธูปบูชา นฐ.230281/2560     

220  นางสาวปิยจิตร๑ ปทุมสูติ นฐ.230303/2560     

221  นางสาวปิยมาศ ศรีอ าภัย นฐ.230213/2560     

222  นางสาวผกาวรรณ สุขสวัสดิ์ นฐ.230142/2560     

223  นายผดุงศักดิ์ ชัยศรี นฐ.230105/2560     

224  นายพงษ๑พัฒน๑ พิทักษ๑ไอศูรย๑ นฐ.230270/2560     

225  นายพงษ๑ศิร ิ ทวีสุข นฐ.230318/2560     

226  นางสาวพนิดา คนเที่ยง นฐ.230406/2560     

227  นางสาวพนิดา อารีย๑ นฐ.230073/2560     

228  นางสาวพรทิพย๑ บุญพิทักษ๑ นฐ.230322/2560     

229  นางสาวพรนภา มั่งทอง นฐ.230005/2560     

230  นายพรนฤทธิ์ ใบพัด นฐ.230314/2560     

231  นางสาวพรพิมล จิตอ๎าย นฐ.230404/2560     

232  นางสาวพรพิมล แตงโม นฐ.230401/2560     

233  นายพลวัต หลวนเกียว นฐ.230271/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 30 

บัณฑิต วท.บ. 
เลขที่ 234-286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

234  นายพลางกูร กลิ่นพุฒซ๎อน นฐ.230009/2560     

235  นางสาวพาขวัญ ชอบใจชน นฐ.230143/2560     

236  นางสาวพิกุล สูญสันเทียะ นฐ.230323/2560     

237  นางสาวพิจิตรา หมื่นจร นฐ.230175/2560     

238  นางสาวพิชญาภา ปทุมาสูตร นฐ.230144/2560     

239  นายพิเชษฐ๑ ชูจิตต๑ นฐ.230350/2560     

240  นางสาวพิมทิพย๑ สกุลงาม นฐ.230176/2560     

241  นางสาวพิมพ๑ชนก ไกรทอง นฐ.230145/2560     

242  นายพิษณุ ยิ้มกริ่ม นฐ.230074/2560     

243  นางสาวเพลงร าไพ ไกรแก๎ว นฐ.230048/2560     

244  นายไพบูลย๑ ห๎วยหงษ๑ทอง นฐ.230339/2560     

245  นางสาวไพริน สุวรรณไตร นฐ.230146/2560     

246  นางสาวภคพร แพรกสมุทร นฐ.230340/2560     

247  นางสาวภวาสิน ี กลับดี นฐ.230424/2560     

248  นางสาวภัทรลดา ไหมศรี นฐ.230075/2560     

249  นางสาวภัทรา บัวหลวง นฐ.230261/2560     

250  นางสาวภัทรา ป๓ญญาไว นฐ.230380/2560     

251  นางสาวภัทราภรณ๑ บุญขจาย นฐ.230147/2560     

252  นายภาณุเดช เกตุกุ นฐ.230441/2560     

253  นายภุชงค๑ เพาะทรัพย๑ นฐ.230427/2560     

254  นายภุชงค๑ วงษ๑วันดี นฐ.230389/2559     

255  นายภูมินทร๑ สุขพรหม นฐ.230242/2560     

256  นายภูริพัฒน๑ ขวัญสมคิด นฐ.230085/2560     

257  นางสาวมณีกาญจน๑ พลทวี นฐ.230254/2560     

258  นางสาวมรรทนภร มงคลเบญจโชค นฐ.230243/2560     

259  นางสาวมาริสา สังกรณีย๑ นฐ.230049/2560     

260  นางสาวมาลิสา ทับแพ นฐ.230341/2560     

 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

261  นางสาวมาลีวัลย๑ ศศิวิทยา นฐ.230148/2560     

262  นางสาวมีนา น๎อยทิม นฐ.230342/2560     

263  นางสาวมุฐิตามพร ไชยนาท นฐ.230315/2560     

264  นายเมธา มาศิริ นฐ.230371/2560     

265  นางสาวเมธาวี แซํอ้ึง นฐ.230222/2560     

266  นายเมธาสิทธิ์ วนิชกุลพิทักษ๑ นฐ.230297/2560     

267  นายยศวัต วาทีตรง นฐ.230255/2560     

268  นายยุทธนา โฉมจ าปา นฐ.230244/2560     

269  นางสาวยุพิน จันทร๑ค าทรัพย๑ นฐ.230407/2560     

270  นางสาวยุวดี ไขํเอ่ียม นฐ.230190/2560     

271  นางสาวยุวดี แฝงสีค า นฐ.230214/2560     

272  นางสาวยุวธิดา เกตกูล นฐ.230050/2560     

273  นางสาวรจนา รอดภัย นฐ.230177/2560     

274  นางสาวรติบดี เทียนทอง นฐ.230435/2560     

275  นางสาวรติมา บุญรอด นฐ.230412/2560     

276  นางสาวรสริน อุตมา นฐ.230324/2560     

277  นายรังสรรค๑ ทองดอนน๎อย นฐ.230351/2560     

278  นายรังสรรค๑ มาปิยะพันธ๑ นฐ.230234/2560     

279  นางสาวรัชนก เอมโอฐ นฐ.230387/2560     

280  นายรัฐพร บุญญฤทธิ์ นฐ.230115/2560     

281  นางสาวรัตน๑ณลินท๑ จงประจันต๑ นฐ.230183/2560     

282  นางสาวรัตนาภรณ๑ สุทธิบุตร นฐ.230025/2560     

283  นางสาวรัตสุดา พันธ๑นุช นฐ.230436/2560     

284  นางสาวรุํงทิวา ธนปุณยปรีดา นฐ.230451/2560     

285  นางสาวรุํงรัตน๑ แซํโก นฐ.230282/2560     

286  นายรุํงวิวัฒน๑ กิจเจริญ นฐ.230414/2560     
 

 



 
กลุ่มที่ 31 

บัณฑิต วท.บ. 
เลขที่ 287-339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

287  นางสาวเรืองรอง แหํวเนือน นฐ.230149/2560     

288  นางสาวฤทัย ฉิมมังกรทอง นฐ.230437/2560     

289  นางสาวละไมพร เรืองราย นฐ.230098/2560     

290  นางสาวลัดดา มาลัย นฐ.230215/2560     

291  นางสาวลัดดาวรรณ บัวมาศ นฐ.230118/2560     

292  นายวงศกร เต็มนาที นฐ.230304/2560     

293  นางสาววนิดา พันธุ๑เจริญ นฐ.230077/2560     

294  นายวรรณวรรษ ทองหลอม นฐ.230106/2560     

295  นางสาววรรณวิภา ข าวงษ๑ นฐ.230150/2560     

296  นางสาววรรณา ตํายนอน นฐ.230178/2560     

297  นางสาววรรณิดา มาโต นฐ.230034/2560     

298  นางสาววรวรรณ รุจิรคุณากร นฐ.230325/2560     

299  นายวรวุฒ ิ โชคดี นฐ.230384/2560     

300  นายวรสิทธิ ์ ทรัพย๑แสนดี นฐ.230308/2560     

301  นางสาววราพร ศรีสุข นฐ.230021/2560     

302  นางสาววราภรณ๑ หุํนคล๎าย นฐ.230216/2560     

303  นางสาววราล ี นิลทับ นฐ.230228/2560     

304  นายวราวัฒน๑ สุรันนา นฐ.230103/2560     

305  นางสาววรินทร๑ลดา สายชลประสิทธิ์ นฐ.230298/2560     

306  นายวศิน ภรินทนันท๑ นฐ.230446/2560     

307  นายวสันต๑ สามร๎อยงาม นฐ.230245/2560     

308  นายวัจน๑กร สันติภาพพงศ๑ นฐ.230116/2560     

309  นายวัชระ ไชยลังการ นฐ.230309/2560     

310  นายวัชระ ศรีโสภณ นฐ.230265/2560     

311  นายวัชรินทร๑ ลูกฟ๓ก นฐ.230076/2560     

312  นางสาววันวิสาข๑ พระแทํน นฐ.230151/2560     

313  นางสาววารุณี ชูฝ่ายคลอง นฐ.230152/2560     

314  นางสาววาสนา พรมมาศร นฐ.230410/2559     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

315  นางสาววาสนา แพงโสภา นฐ.230035/2560     

316  นางสาววาสนา สดชื่น นฐ.230051/2560     

317  นางสาววิภา บุญพิทักษ๑ นฐ.230078/2560     

318  นางสาววิภาพร กลั่นศรีนวล นฐ.230179/2560     

319  นางสาววิราภรณ๑ หงษ๑ทอง นฐ.230006/2560     

320  นางสาววิลาสิน ี สิงห๑ทอง นฐ.230283/2560     

321  นายวิษณุ เกตุทิม นฐ.230107/2560     

322  นายวีรพงษ๑ สาระศาลิน นฐ.230418/2560     

323  นางสาววีรยา ชิวปรีชา นฐ.230235/2560     

324  นายวีรยุทธ โตรอด นฐ.230101/2560     

325  นายวีระศักดิ์ นิถารมย๑ นฐ.230352/2560     

326  นางสาวศรินณา ไทรโรจน๑รุํง นฐ.230052/2560     

327  นางสาวศศิธร รักอํู นฐ.230256/2560     

328  นางสาวศศิธร สาหรําย นฐ.230453/2560     

329  นายศักราช รอดภัย นฐ.230239/2560     

330  นางสาวศิรินทิพย๑ ศรีสวัสดิ์ นฐ.230079/2560     

331  นางสาวศิรินันท๑ อุบลราช นฐ.230180/2560     

332  นางสาวศิริมาศ ศรีบัวดก นฐ.230217/2560     

333  นางสาวศิริวรรณ สุขเกิด นฐ.230370/2560     

334  นางสาวศิริวรรณ อภิญญารุํงพิทยา นฐ.230389/2560     

335  นายศุภกร นุํนลอย นฐ.230181/2560     

336  นายศุภชัย แก๎วใส นฐ.230036/2560     

337  นางสาวศุภิสรา ชื่นเจริญ นฐ.230223/2560     

338  นายเศรษฐวุฒิ วิศิษฎ๑ป๓ญญา นฐ.230442/2560     

339  นางสาวโศภิน พูลเกษม นฐ.230153/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 32 

บัณฑิต วท.บ. 
เลขที่ 340-392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

340  นางสาวสมถวิล มูลทองเนียม นฐ.230182/2560 
 

  

341  นายสมรักษ๑ บุญยอง นฐ.230363/2560 
 

  

342  นางสาวสมฤทัย ทองนุํม นฐ.230080/2560 
 

  

343  นายสรภพ ชาติเชิดศักดิ์ นฐ.230353/2560 
 

  

344  นางสาวสรวรรณ พุฒพันมาต นฐ.230362/2560 
 

  

345  นางสาวสรัญญา วงษ๑เพ็ง นฐ.230343/2560 
 

  

346  นายสัญชัย จิตต๑อารีย๑ นฐ.230398/2560 
 

  

347  นายสันติสุข ประดิษฐ นฐ.230299/2560 
 

  

348  นายสาธิต ป๓้นเพชร นฐ.230364/2560 
 

  

349  นายสาโรจน๑ เที่ยงวงษ๑ นฐ.230081/2560 
 

  

350  นางสาวสาลิตา วันอยูํ นฐ.230154/2560 
 

  

351  นายสิทธิพงษ๑ สุขสันติสกุลชัย นฐ.230417/2560 
 

  

352  นางสาวสิรินยา มุขพริ้ม นฐ.230155/2560 
 

  

353  นางสาวสิริภัสสร คุปตวัช นฐ.230344/2560 
 

  

354  นายสีหราช ปรัตคจริยา นฐ.230377/2560 
 

  

355  นางสาวสุกัญญา แย๎มยินดี นฐ.230456/2560 
 

  

356  นางสาวสุจีรัตน๑ สุขศรีสวัสดิ์ นฐ.230395/2560 
 

  

357  นางสาวสุณารินทร๑ ค ากองแก๎ว นฐ.230218/2560 
 

  

358  นางสาวสุดารัตน๑ บุญพรม นฐ.230156/2560 
 

  

359  นางสาวสุทธิดา ศิริพงษ๑ นฐ.230184/2560 
 

  

360  นายสุทธินันท๑ ดาโอภา นฐ.230010/2560 
 

  

361  นางสาวสุธิตา ศรีแสงฤทธิ์ นฐ.230185/2560 
 

  

362  นายสุนทร ประสิทธิ์เวช นฐ.230382/2560 
 

  

363  นางสาวสุนันทา พร๎อมศิลปพร นฐ.230452/2560 
 

  

364  นางสาวสุนารี กลมเกลี้ยง นฐ.230345/2560 
 

  

365  นางสาวสุนิษา สีนิล นฐ.230330/2560 
 

  

366  นางสาวสุนิสา นิสัยดี นฐ.230316/2560 
 

  

367  นางสาวสุนีย๑ ยอดเพ็ชร นฐ.230157/2560 
 

  

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

368  นางสาวสุประภา ช๎างโต นฐ.230186/2560 
 

  

369  นายสุพจน๑ จ๎อยรํอย นฐ.230425/2560 
 

  

370  นายสุพรรณ ตันติอ านวย นฐ.230288/2560 
 

  

371  นางสาวสุพัตรา เฟสูงเนิน นฐ.230358/2560 
 

  

372  นางสาวสุพัตรา วงษ๑สงํา นฐ.230426/2560 
 

  

373  นางสาวสุพัตรา วิเศษสุวรรณวัต นฐ.230158/2560 
 

  

374  นางสาวสุพัตรา สินธุ๑นอง นฐ.230266/2560 
 

  

375  นางสาวสุภาพร โยธา นฐ.230272/2560 
 

  

376  นางสาวสุภาพรรณ น้ าใจสุข นฐ.230357/2559 
 

  

377  นางสาวสุภาภรณ๑ สวัสด ี นฐ.230011/2560 
 

  

378  นางสาวสุภาวด ี กัลวงษ๑ นฐ.230326/2560 
 

  

379  นายสุมนัส รื่นนุสาร นฐ.230248/2560 
 

  

380  นายสุรศักดิ์ สุขใส นฐ.230420/2560 
 

  

381  นายสุริยะ รักแตง นฐ.230399/2560 
 

  

382  นางสาวสุริยาพร หอมเขียน นฐ.230405/2560 
 

  

383  นางสาวสุรีรัตน๑ ถมทรัพย๑ นฐ.230053/2560 
 

  

384  นางสาวสุรีรัตน๑ มะนาวหวาน นฐ.230224/2560 
 

  

385  นางสาวสุวนันท๑ สถาปิตานนท๑ นฐ.230225/2560 
 

  

386  นายสุวิทย๑ ธนกิจเรืองรอง นฐ.230346/2560 
 

  

387  นายสุวิทย๑ ภัทรสิริวงศ๑ นฐ.230227/2560 
 

  

388  นายเสฏฐวุฒ ิ ศรีเลิศวุฒิ นฐ.230238/2560 
 

  

389  นางสาวเสาวลักษณ๑ เบ็ญพาด นฐ.230159/2560 
 

  

390  นางสาวเสาวลักษณ๑ ผิวอํอนดี นฐ.230187/2560 
 

  

391  นางสาวโสภิตา เข็มทอง นฐ.230347/2560 
 

  

392  นางสาวหัสยา สระหงษ๑ทอง นฐ.230226/2560 
 

  
 

 

 



 
กลุ่มที่ 33 

บัณฑิต วท.บ.เลขที่393-430 
และ 

บัณฑิต วศ.บ.เลขที่ 1-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

393  นายเหมวัฒน๑ ประกอบสุข นฐ.230317/2560     

394  นางสาวอทิตตา พิกุลทอง นฐ.230284/2560     

395  นายอธิป อุดมปลั่ง นฐ.230017/2560     

396  นายอธิวัฒน๑ สระทองข๎อ นฐ.230082/2560     

397  นายอนันต๑ มาปิยะพันธ๑ นฐ.230257/2560     

398  นายอนันตชัย กุลสอน นฐ.230246/2560     

399  นายอนุพล นกตํอ นฐ.230293/2560     

400  นายอนุภาษ พํุมเขียว นฐ.230083/2560     

401  นายอนุวัฒน๑ วิชัยเมือง นฐ.230327/2560     

402  นายอนุสรณ๑ ซุ๎นเจริญ นฐ.230263/2560     

403  นางสาวอภัสนันท๑ ประชุมเงิน นฐ.230042/2560     

404  นายอภิเชษฐ๑ จันทรพงษ๑ นฐ.230305/2560     

405  นายอภิเษก ตอบไชสง นฐ.230230/2560     

406  นายอมรเทพ บูรณโพธิ์ทอง นฐ.230310/2560     

407  นางสาวอมรรัตน๑ เทียนชัย นฐ.230328/2560     

408  นางสาวอมิตา เพชรจั่น นฐ.230311/2560     

409  นายอรรถพล เลี้ยงอ านวย นฐ.230104/2560     

410  นางสาวอรวรรณ เทพารักษ๑ นฐ.230084/2560     

411  นางสาวอรอุมา ดาปาน นฐ.230296/2560     

412  นายอลงกรณ๑ รุผักชี นฐ.230300/2560     

413  นายอลงกรณ๑ สินธุ๑ประสพชัย นฐ.230415/2560     

414  นายอลงกรต สุขศรี นฐ.230267/2560     

415  นายอ๏อด ธีรภาดา นฐ.230249/2560     

416  นางสาวอังศุมาลี สิงห๑สถิตย๑สุข นฐ.230268/2560     

417  นางสาวอัจฉรา เสสังข๑งาม นฐ.230188/2560     

418  นางสาวอัจฉราพร หงษ๑ลอยฟ้า นฐ.230402/2560     

419  นางสาวอัญชิษฐา พานทอง นฐ.230455/2560     

420  นางสาวอัปสร เที่ยงกระโทก นฐ.230038/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

421  นางสาวอัมพิกา บุตรเพชร นฐ.230390/2560     

422  นายอานนท๑ พํวงศิริ นฐ.230409/2560     

423  นางสาวอาภรณ๑ อํุนพา นฐ.230160/2560     

424  นางสาวอาริญา ใครํครวญ นฐ.230189/2560     

425  นางสาวอารียา แซํเจี่ย นฐ.230413/2560     

426  นางสาวอารียา ดํานน๎อย นฐ.230444/2560     

427  นายอ านาจ โชติไชยชีวิน นฐ.230289/2560     

428  นางสาวอิสรีย๑ บุญตาม นฐ.230161/2560     

429  นางสาวเอมย๑วิกา พุทธรักษา นฐ.230236/2560     

430  นายโอภาส หงษ๑ทอง นฐ.230449/2560     
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที ่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
1  นายกมล กระแหนํ นฐ.630015/2559     

2  นายกฤษฎา ผาขาวบวช นฐ.630003/2560     

3  นายกฤษฎา สุดสวาท นฐ.630005/2560     

4  นางสาวกุสุมา บุญฤทธิ์ นฐ.630006/2560     

5  นางสาวจันทนา แสงสีรุ๎งเพชร นฐ.630007/2560     

6  นายเจริญรัฐ โบสิทธิพิเชฎฐ๑ นฐ.630013/2560     

7  นางสาวฐาปนี ตันสกุล นฐ.630008/2560     

8  นายณัฐพงศ๑ ทรัพย๑เย็น นฐ.630014/2560     

9  นายณัฐพงศ๑ ประทุมพงษ๑ นฐ.630001/2560     

10  นายไตรภพ ทับยาง นฐ.630022/2560     

11  นายเทียนชัย บุญเจริญ นฐ.630010/2560     

12  นายธนนันต๑ แก๎วตุ๎ม นฐ.630025/2560     

13  นายธนัชทัศน๑  มาลัยทองแก๎วสุภา นฐ.630011/2560     

14  นายธนากรณ๑ แก๎วสุวรรณ นฐ.630019/2560     

15  นายธนาวัฒน๑ เกิ่งชาเนตร นฐ.630021/2560     
 



 
กลุ่มที่ 34 

บัณฑิต วศ.บ.เลขที่ 16-27 
บัณฑิต ศป.บ.เกียรตินิยม1, 2 
บัณฑิต ศป.บ.เลขที่ 1-39 

 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที ่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
16  นายนพพร เชื้อฉ่ าหลวง นฐ.630026/2560     

17  นายนิกร ศรีพนมวัน นฐ.630009/2560     

18  นายพิชญพัฒน๑ ผู๎มีทรัพย๑ นฐ.630004/2560     

19  นายรชานนท๑ นาคใหมํ นฐ.630020/2560     

20  นายเลิศศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล นฐ.630018/2560     

21  นายศิริพรม ภูพนาสวัสดิ์ นฐ.630015/2560     

22  นายเศกสิทธิ์ เหมทอง นฐ.630023/2560     

23  นายสราวุธ มูลทองจาด นฐ.630017/2560     

24  นางสาวสิริพร สังร๑แก๎ว นฐ.630002/2560     

25  นายสุภกิต อัจฉริยวนิช นฐ.630016/2560     

26  นายสุวนันท๑ ธรรมศิริกุล นฐ.630024/2560     

27  นายอ านาจ เพชรคนชม นฐ.630012/2560     
 

 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน 
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นายพชร จันทร๑สํองแสง 3.65 นฐ.1130012/2560     
 

 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน 
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นายอัมพยุทธ เถลิงศักดาเดช 3.48 นฐ.1130011/2560     
 

 

 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที ่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
1  นางสาวกมลเนตร ศิลานิล นฐ.1130043/2560     

2  นายกรวิชิต ค าโพธิ์ นฐ.1130040/2560     

3  นายกรีฑาพล จุลนันท๑ นฐ.1130068/2560     

4  นางสาวกัลยา เพาะทรัพย๑ นฐ.1130013/2560     

5  นายกิตติชัย อินทร๑เขียว นฐ.1130027/2560     

6  นายกิตติณัฐ นาคปฐม นฐ.1130029/2560     

7  นางสาวขวัญชนก ฮ๎งเจริญ นฐ.1130014/2560     

8  นายข๎างเคียง ประมวลพันธุ๑ นฐ.1130050/2560     

9  นายคเชนทร๑ บดีจตุรพรชัย นฐ.1130030/2560     

10  นายจักร ี ศรีปาน นฐ.1130022/2560     

11  นางสาวจันทร๑จิรา เอกฉันท๑ นฐ.1130052/2560     

12  นางสาวจิตติมา บุญเล็ก นฐ.1130028/2560     

13  นางสาวจิตติมา แสงทอง นฐ.1130021/2560     

14  นางสาวจิรารัตน๑ โอฬารธีรธรรม นฐ.1130009/2560     

15  นางสาวจีรภัทร กาญจนะ นฐ.1130053/2560     

16  นางสาวเจนจิรา โพธิ์พันธุ๑ทูน นฐ.1130054/2560     

17  นายฉัตรชัย สายพงษ๑พรรณ นฐ.1130041/2560     

18  นางสาวชนาพร เครือแตง นฐ.1130015/2560     

19  นายชัยพร ขาวสอาด นฐ.1130031/2560     

20  นายชูศักดิ์ เลาหะกาญจนศิริ นฐ.1130044/2560     

21  นางสาวญาดา ศิริโสภณ นฐ.1130008/2560     

22  นายณรงค๑ฤทธิ์ เต็กอวยพร นฐ.1130045/2560     

23  นางสาวณัชชา เพ่ิมทรัพย๑ นฐ.1130055/2560     

24  นางสาวณัชชา สีผึ้ง นฐ.1130003/2560     

25  นางสาวณัฏฐ๑ชุดา เหลืองเรือง นฐ.1130016/2560     

26  นางสาวณัฐฐณิชชา ชิตศิริเมธีกุล นฐ.1130037/2560     

27  นางสาวณัฐพร กองสิน นฐ.1130032/2560     

28  นายณัฐพล ศรีสกุลรัตน๑ นฐ.1130051/2560     

29  นายณัฐพล สืบจันทร๑ นฐ.1130064/2560     

30  นางสาวณิชารีย๑ รอดผล นฐ.1130020/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
31  นายดิสทัต เกตุแก๎ว นฐ.1130067/2560     
32  นางสาวแตงไทย เภาป้อง นฐ.1130056/2560     
33  นายธนพัฒน๑ บุญชู นฐ.1130023/2560     
34  นางสาวธนัญญา ศรีบุญมา นฐ.1130006/2560     
35  นางสาวธารทิพย๑ คุ๎มพันธ๑ นฐ.1130004/2560     
36  นายธีรพัฒน๑ หงวนบุญมาก นฐ.1130036/2560     
37  นางสาวนฤมล สังข๑อนันต๑ นฐ.1130057/2560     
38  นางสาวนฤมาศ แม๎นชะม๎าย นฐ.1130058/2560     
39  นางสาวนิตยา สุยะบุตร นฐ.1130059/2560     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 35 

บัณฑิต ศป.บ.เลขที่ 40-69 
บัณฑิต น.บ.เกียรตินิยม 1 

เลขที่ 1-2 
บัณฑิต น.บ.เลขที่ 1-21 

 
 
 
 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
40  นางสาวเบญญาภา แสงมณี นฐ.1130005/2560     

41  นายประทักษ๑ รองรัตน๑ นฐ.1130046/2560     

42  นายปริวรรต พนมชัยสวําง นฐ.1130039/2560     

43  นางสาวป๓ทมวรรณ ทวีพจน๑ นฐ.1130033/2560     

44  นายปุณณรักต๑ แสงเพลิง นฐ.1130060/2560     

45  นางสาวเพชรวราพร วงศ๑พันธุ๑ทอง นฐ.1130042/2560     

46  นายภากรณ๑ ศาลา นฐ.1130034/2560     

47  นายมงคล พํุมพวง นฐ.1130010/2560     

48  นายมนตรี เหล็กนิ่ม นฐ.1130026/2560     

49  นางสาวเมวดี แสงธรรมนาถ นฐ.1130001/2560     

50  นายยศกร แจํมจ ารัส นฐ.1130024/2560     

51  นางสาวรจนา พลรักษ๑ นฐ.1130002/2560     

52  นางสาววรรณภา พงษ๑สุทัศน๑ นฐ.1130007/2560     

53  นายศราวุธ ศรีภิรมย๑ นฐ.1130017/2560     

54  นางสาวศิราภรณ๑ หลวงราม นฐ.1130061/2560     

55  นางสาวศุภมาส โชติมา นฐ.1130047/2560     

56  นางสาวศุภลักษณ๑ รอดส าราญ นฐ.1130048/2560     

57  นายสมบูรณ๑ ปานโทน นฐ.1130069/2560     

58  นางสาวสมฤด ี ชัยชววุฒิ นฐ.1130025/2560     

59  นางสาวสมัชญา สุรธนเกียรติ์ นฐ.1130062/2560     

60  นายสมาบัต ิ นิวัติ นฐ.1130070/2560     

61  นายสหรัฐ แตํงตามพันธ๑ นฐ.1130063/2560     

62  นายสุขสันต๑ เลิศศรีสุราษฎร๑ นฐ.1130065/2560     

63  นางสาวสุจีวรรณ บุญชัยยะ นฐ.1130066/2560     

64  นางสาวสุดารัตน๑ รัตน๑ธกาญน๑ นฐ.1130018/2560     

65  นางสาวสุพรรษา เจตน๑ตะพุก นฐ.1130035/2560     

66  นายสุรพงษ๑ ธรรมมา นฐ.1130038/2560     

67  นางสาวสุวิมล พ่ึงพระ นฐ.1130071/2560     

68  นายอนันตศักดิ์ กันตะศรี นฐ.1130049/2560     

69  นายอนุวิท ปิยพงศ๑วรกุล นฐ.1130019/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน 

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวณัฐสุดา เขียวกล่ า 3.79 นฐ.530022/2560     

2  นายพรเทพ นวไพบูลย๑ 3.79 นฐ.530023/2560     
 

นิติศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
1  นางสาวกนกพร น้ าใจดี นฐ.530011/2560     

2  นายกฤษดา ดีมาก นฐ.530039/2560     

3  นางสาวกัญภิรมย๑ ศรีอํุมบูํ นฐ.530012/2560     

4  นางสาวกิตติมา อรุณฉาย นฐ.530030/2560     

5  นางสาวจารุวรรณ น๎อยสืบสาย นฐ.530005/2560     

6  นางสาวจีรภา อํวมหมี นฐ.530031/2560     

7  นางสาวชุตินันท๑ เหลืองพบสุข นฐ.530055/2560     

8  นางสาวชุติสรา พรมมา นฐ.530050/2560     

9  นายณัฐพล คล๎ายโพธิ์ทอง นฐ.530020/2560     

10  นายณัฐิวุฒิ ถิ่นดวงจันทร๑ นฐ.530018/2560     

11  นายเดชาธร พํุมเทียน นฐ.530040/2560     

12  นายธนชัย มีโฉมงาม นฐ.530013/2560     

13  นางสาวธนัชชา สกุลลีรุํงโรจน๑ นฐ.530032/2560     

14  นางสาวธนารีย๑ นาคะนิวิษฐ๑ นฐ.530041/2560     

15  นายธัญกร ลาภนิมิตรชัย นฐ.530017/2560     

16  นายนพปฎล พ่ึงพงษ๑ นฐ.530033/2560     

17  นายนพพล โสทน นฐ.530042/2560     

18  นายนรชัย ปานรักษา นฐ.530001/2560     

19  นายนาถพงศ๑ สุขกลั้ง นฐ.530034/2560     

20  นางสาวนิตสรา ชาวห๎อยหมาก นฐ.530035/2560     

21  นายนิรันดร๑ อํอนแป้น นฐ.530044/2560     
 



 

กลุ่มที่ 36 
บัณฑิต น.บ.เลขที่ 22-54 

บัณฑิต รป.บ.เกียรตินิยม 1 
เลขที่ 1-7 

บัณฑิต รป.บ.เกียรตินิยม 2 
เลขที่ 1-13 

 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นิติศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
22  ร๎อยต ารวจโท บรรลือ ศรีหงศร นฐ.530046/2560     

23  นายบัณฑิต ไลออน นฐ.530002/2560     

24  นายเบญจพร ชัยมาลา นฐ.530036/2560     

25  นางปติมา ธนันณัฏฐ๑ นฐ.530047/2560     

26  นายประภัทร๑ ลิ้มชาโตอมตะ นฐ.530025/2560     

27  นางสาวปิยวรรณ ปฏิพิมพาคม นฐ.530014/2560     

28  นายพงศธร ใจเร็ว นฐ.530006/2560     

29  นางสาวพรศิริ จันทรวิจิตร นฐ.530007/2560     

30  นางสาวพัชชา น้ าดอกไม๎ นฐ.530008/2560     

31  พันจําอากาศเอก พีระ  คงดี นฐ.530052/2560     

32  นางสาวเพชรเกล๎า แฝงป๓ญญา นฐ.530024/2560     

33  นายภาณุพงศ๑ โพธิ์ประสิทธิ์ นฐ.530003/2560     

34  นางสาวมณฑาทิพย๑ ตั้งจิตร นฐ.530053/2560     

35  สิบเอก มนภาส พูลเพิ่ม นฐ.530048/2560     

36  นางสาวระวีวรรณ ศรีบุญเพ็ง นฐ.530027/2560     

37  นางสาวรัตทิญาทรณ๑  แสงตะโก นฐ.530026/2560     

38  สิบเอก วนัตส๑ คนหลัก นฐ.530045/2560     

39  นางสาววันดี จันทร๑เจริญ นฐ.530028/2560     

40  นายสรอรรถ ก๐งชิน นฐ.530015/2560     

41  นายสราวุธ เชาวลักษณ๑ นฐ.530029/2560     

42  นางสาวสุชานาถ นิลดานุวัตร๑ นฐ.530021/2560     

43  นางสาวสุธิตา สีหนู นฐ.530049/2560     

44  นายสุนทร รัตนวงศ๑เจริญ นฐ.530019/2560     

45  นางสาวสุภัสสรา มะลิคง นฐ.530043/2560     

46  นายสุรศักดิ์ สุระเกตุ นฐ.530004/2560     

47  นายสุวัฒน๑ เปลี่ยนน๎อย นฐ.530016/2560     

48  นางสาวอนุสรา จันทร๑สวําง นฐ.530051/2560     

49  นายอรรถพล โพธิ์กุล นฐ.530008/2559     

50  นางสาวอรอนงค๑ เลิศเลาขวัญกุล นฐ.530009/2560     

51  นางสาวอัญชลี มาลัย นฐ.530038/2560     

52  นางสาวอันธิกา แก๎ววันทา นฐ.530037/2560     

53  นายเอกราช คุ๎มล๎วนล๎อม นฐ.530054/2560     

54  นายเอกลักษณ๑ โคตุนันท๑ นฐ.530010/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน 

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวสายลม ประทุมเมือง 3.91 นฐ.930052/2560     

2  นางสาวธัญญพัฒน๑ โชติวรรธนะสิร ิ 3.85 นฐ.930053/2560     

3  นางสาวพัชราภรณ๑ ตั้งมานะกิจ 3.70 นฐ.930177/2560     

4  นางสาวสุรีมาศ นุชถาวร 3.69 นฐ.930054/2560     

5  นางสาวชฎาพร เอ่ียมศิริ 3.65 นฐ.930178/2560     

6  นายชารินทร๑ เกษร 3.65 นฐ.930055/2560     

7  นางสาวอัญธิกา อุดมสุขพรสิริ 3.62 นฐ.930056/2560     
 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน 

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นายวงศกร ปรีชาคุณากรกุล 3.59 นฐ.930057/2560     

2  จําสิบเอก กฤตภัค ปทุมารักษ๑ 3.57 นฐ.930179/2560     

3  นายอนุพงศ๑ เหลืองธ ารงสกุล 3.46 นฐ.930058/2560     

4  นางสาวไพลิน ทองสุข 3.44 นฐ.930059/2560     

5  นายวงศกร รุจิวัฒนพงศ๑ 3.44 นฐ.930060/2560     

6  นางสาวภัทราพร บุญตาม 3.39 นฐ.930221/2560     

7  นางสาวณฐอร ตี่นาสวน 3.38 นฐ.930061/2560     

8  นางสาวน้ าเพชร คงใจดี 3.34 นฐ.930062/2560     

9  นางสาวอาภัสรา บัวเงิน 3.33 นฐ.930024/2559     

10  นายพิชญ๑ธัช เทพสิทธา 3.32 นฐ.930063/2560     

11  นายอดิศร ชาวบ๎านใหมํ 3.26 นฐ.930064/2560     

12  นายเกียรติศักดิ์ อ่ิมจิตร 3.25 นฐ.930066/2560     

13  นางสาวอารยา คล้ าจีน 3.25 นฐ.930065/2560     
 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 37 

บัณฑิต รป.บ. 
เลขที่ 1-53 

 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
1  นางสาวกชกร หลิมเล็ก นฐ.930233/2560     

2  นางสาวกนกพร กลํอมฉิม นฐ.930117/2560     

3  นางสาวกนกพร พุฒเอก นฐ.930267/2560     

4  นางสาวกนกวรรณ ศรียา นฐ.930159/2560     

5  นางสาวกนิษฐา สุขสอาด นฐ.930087/2559     

6  นางสาวกมลนิตย๑ กุลวสุวัฒนสิร ิ นฐ.930050/2560     

7  นางสาวกรรณิกา แก๎วงอก นฐ.930119/2560     

8  นางสาวกรรณิกา นักจะเข๎ นฐ.930201/2560     

9  นายกฤติพงศ๑ สรณะพิบูลย๑ นฐ.930265/2560     

10  นางสาวกฤติยา เกตุแก๎ว นฐ.930009/2560     

11  นายกฤษฎา แสงจันทร๑ นฐ.930227/2560     

12  นางสาวกันตินันท๑ ครุฑจร นฐ.930202/2560     

13  นางสาวกันย๑รดา เกิดทําไม๎ นฐ.930160/2560     

14  นางสาวกิ่งกาญจน๑ ข าเจริญ นฐ.930089/2560     

15  นายกิตติพงษ๑ ปทุมสูตร นฐ.930239/2560     

16  นางสาวกิตติยารินทร๑ สระทองแก๎ว นฐ.930090/2560     

17  นายกิตติศักดิ์ โชติชัยกร นฐ.930070/2560     

18  นายกิตติศักดิ์ เหมือนแก๎ว นฐ.930120/2560     

19  นายเกริกกฤษ วงษ๑มิตร นฐ.930203/2560     

20  นางสาวขนิษฐา รุํงสวําง นฐ.930036/2560     

21  นายขวัญชัย นาคสิทธิ์ นฐ.930254/2560     

22  นายคมสัน วุฒิศิลป์ นฐ.930010/2560     

23  นางสาวแคทลียา พัฒนารุํงโรจน๑ นฐ.930091/2560     

24  นายจงหลา สุโพธิ์อามาตย๑ นฐ.930187/2560     

25  นายจเร ดีคล๎าย นฐ.930234/2560     

26  นายจักรพันธ๑ แซํซิ้ม นฐ.930204/2560     

27  นายจักรพันธ๑ บุญยงค๑ นฐ.930188/2560     

28  นายจักรรินทร๑ ปทุมสูติ นฐ.930092/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
29  นายจักรวัฒน๑ สุดประเสริฐ นฐ.930255/2560     

30  นางสาวจันทร๑ทิพย๑ ไมตรีจิตร นฐ.930011/2560     

31  นางสาวจันทิมา เตียะเพชร นฐ.930150/2560     

32  นายจิรพัฒน๑ กุลเกตุ นฐ.930017/2560     

33  นายจิรพัส เพ็งอรําม นฐ.930189/2560     

34  พันจําอากาศตรี จิรโรจน๑  บัวทอง นฐ.930240/2560     

35  นางสาวจิราพร สาระสารินทร๑ นฐ.930185/2560     

36  นางสาวจิราภรณ๑ เข๎มแข็ง นฐ.930035/2560     

37  นางสาวจิราภรณ๑ อินทรวิชัย นฐ.930161/2560     

38  นางสาวจิราวรรณ พลอยงาม นฐ.930121/2560     

39  นางสาวจุฑามาศ พลอยสวาท นฐ.930190/2560     

40  นางสาวจุฑารัตน๑ เอ๊ียะคนอง นฐ.930162/2560     

41  นางสาวจุทามาศ หนูอ๎น นฐ.930122/2560     

42  นางสาวจุฬารัตน๑ ธัญญเจริญ นฐ.930163/2560     

43  นางสาวฉัตรฑริกา เหมือนประสาท นฐ.930222/2560     

44  นางสาวชไมพร เกิดเรียน นฐ.930164/2560     

45  นางสาวชํอผกา พรมเดช นฐ.930165/2560     

46  นางสาวชัญญานุช โมํมาลา นฐ.930033/2560     

47  นายชัยณรงค๑ สิทธิศักดิ์ นฐ.930166/2560     

48  นางสาวชุติมา เหมือนแก นฐ.930191/2560     

49  นางสาวซากีนา รุํงโรจน๑ นฐ.930151/2560     

50  นางสาวญานี จันทะชัย นฐ.930071/2560     

51  นางสาวฐาปนี ซั่วเซํงอี่ นฐ.930152/2560     

52  นางสาวฑิติพร มั่งลิ้ม นฐ.930123/2560     

53  นายณพภร ศิลาเวียง นฐ.930241/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 38 

บัณฑิต รป.บ. 
เลขที่ 54-106 

 
 
 

 

 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
54  สิบต ารวจตรี ณรงค๑ยุทธ  สืบพันธ๑โกย นฐ.930049/2560     

55  นายณรงค๑ฤทธิ์ แจํมนิยม นฐ.930124/2560     

56  นางสาวณัฐฐา แตงเศรษฐี นฐ.930125/2560     

57  นางสาวณัฐฐินันท๑ ฉิมมาลา นฐ.930235/2560     

58  นายณัฐพนธ๑ ปรึกษา นฐ.930072/2560     

59  นายณัฐภัทร มีผล นฐ.930256/2560     

60  นายณัฐวัฒน๑ สวํางเกตุ นฐ.930126/2560     

61  นายณัฐวุฒิ ทองกร นฐ.930242/2560     

62  นายณัฐวุฒิ สวํางทอง นฐ.930073/2560     

63  นายณัฐวุฒิ อาจคงหาญ นฐ.930236/2560     

64  นางสาวณิชกมล ด๎วงต๎อย นฐ.930243/2560     

65  นายเดชวุฒ ิ ปฐมปฐวี นฐ.930074/2560     

66  นายตะวัน แสงยนต๑ นฐ.930229/2560     

67  นายทรงพล บูรณนัฏ นฐ.930045/2560     

68  นายทศชา แจ๎งจิตร นฐ.930127/2560     

69  นายทศวรรต บุญมานุช นฐ.930153/2560     

70  นายทองสุข วรนิเทศคุณ นฐ.930093/2560     

71  นางสาวทาริกา อมรรัตน๑พิจิต นฐ.930038/2559     

72  นางสาวทิฆัมพร อินทร๑ป๓ญญา นฐ.930149/2560     

73  นางสาวทิพย๑มณี ถิ่นวงษ๑แอ นฐ.930266/2560     

74  นางสาวทิพวัลย๑ แซํลิ้ม นฐ.930002/2560     

75  สิบเอก เทพเทวฤทธิ์ ชํางเสาร๑ นฐ.930216/2560     

76  นายธงชัย สร๎อยเสงี่ยม นฐ.930051/2560     

77  นางสาวธนัชพร พิมรี นฐ.930128/2560     

78  นายธนาคาร มะโนมั่น นฐ.930244/2560     

79  นางสาวธนารักษ๑ มูลทา นฐ.930167/2560     

80  นายธนิต เอ้ือเฟ้ือ นฐ.930253/2560     

81  นายธันวา อัดโดดดอน นฐ.930272/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
82  นายธานินทร๑ ประชาชน นฐ.930158/2560     

83  นางสาวธิดารัตน๑ แสงใหญํ นฐ.930129/2560     

84  นายธีรพงษ๑ เสาร๑แก๎ว นฐ.930130/2560     

85  นายนคร หอมชื่น นฐ.930176/2560     

86  นายนพดล โพธิ์ทอง นฐ.930042/2560     

87  นายนพดล เลไล นฐ.930025/2560     

88  สิบเอก นพรัตน๑ อรัญมาลา นฐ.930245/2560     

89  นางสาวนรากร เจเถื่อน นฐ.930094/2560     

90  นายนรากร พลเสน นฐ.930237/2560     

91  นายนรุตม๑ ลามสีดา นฐ.930095/2560     

92  นางสาวนฤมล นาคสมพันธ๑ นฐ.930088/2560     

93  นางสาวนฤมล ปานฉิม นฐ.930069/2560     

94  นางสาวนฤมล รามัญอุดม นฐ.930096/2560     

95  นางสาวนฤวรรณ วงค๑ประเสริฐ นฐ.930018/2560     

96  นางสาวนวรัตน๑ อินทร๑ดิษฐ๑ นฐ.930097/2560     

97  นายนัทธพงศ๑ ทองย๎อย นฐ.930230/2560     

98  นางสาวนันทพร มั่นนุช นฐ.930098/2560     

99  นางสาวนาถวดี สวํางศรี นฐ.930038/2560     

100  นายนิวัตร๑ เนียมแก๎ว นฐ.930231/2560     

101  นางสาวนิศาชล โพธิ์งาม นฐ.930131/2560     

102  นางสาวนุชวรา ยิ๊ดไล ๎ นฐ.930019/2560     

103  นางสาวบงกช ผิวเกลี้ยง นฐ.930132/2560     

104  นางสาวบุญฑริกา  อรํามเวชวรนันท๑ นฐ.930168/2560     

105  นางสาวเบญจมาศ ประสิทธิ์ชัยเสรี นฐ.930099/2560     

106  นางสาวเบญจรัตน๑ โคเมือง นฐ.930257/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 39 

บัณฑิต รป.บ. 
เลขที่ 107-159 

 
 
 

 

 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

107  นางสาวปฐมาศ ประเสริฐ นฐ.930020/2560     

108  นางสาวปรารถนา ศรีโสภา นฐ.930100/2560     

109  นางสาวปริฉัตร หินอํอน นฐ.930205/2560     

110  นางสาวปวริศา ทรัพย๑สถิตฉิน นฐ.930075/2560     

111  นายป๓ญญา สาลีผล นฐ.930258/2560     

112  นางสาวป๓ทมา กมลเวชช๑ นฐ.930223/2560     

113  นางสาวป๓ทมา บูชา นฐ.930226/2560     

114  นางสาวปาริชาติ เกตุแก๎ว นฐ.930041/2560     

115  นางสาวเปรมฤทัย ทองดอนเกรื่อง นฐ.930259/2560     

116  นายผดุงศักดิ์ รุํงประเสริฐวงศ๑ นฐ.930133/2560     

117  นายพงศกร ชาวนาป่า นฐ.930186/2560     

118  นายพงศ๑พันธุ๑ แซํตัน นฐ.930260/2560     

119  นางสาวพงศ๑ลดา ดอนจันทร๑ทอง นฐ.930274/2560     

120  นายพงศ๑ศิร ิ พลเสน นฐ.930027/2560     

121  นางสาวพรณภา เพ่ิมโสภา นฐ.930192/2560     

122  นางสาวพรประภา กล๎ายประยงค๑ นฐ.930076/2560     

123  นางสาวพรสุดา โพธิ์ทอง นฐ.930077/2560     

124  นายพรหมสกร สิงห๑ศรีกาญจน๑ นฐ.930154/2560     

125  นางสาวพรอุษา อุปสันโต นฐ.930003/2560     

126  นางสาวพลอยตะวัน  วัฒนะบุญญานนท๑ นฐ.930044/2560     

127  นางสาวพัชราภรณ๑ เล๎าอรุณ นฐ.930134/2560     

128  นางสาวพัชรี นะลาคุณ นฐ.930007/2560     

129  นางสาวพัฒน๑นรี พานทอง นฐ.930224/2560     

130  นางสาวพิชชาภา พรมสวัสดิ์ นฐ.930101/2560     

131  นางสาวพิชญ๑นรี กลิ่นสมหวัง นฐ.930004/2560     

132  นางสาวพิณพิรุณ โพธิ์งาม นฐ.930193/2560     

133  นายพิพัฒน๑ แสงพรมมา นฐ.930135/2560     

134  นางสาวพิมพ๑พิสุทธิ์ ดุษฎีอ าไพ นฐ.930012/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

135  นางสาวพิมพวรรณ ไทยโพธิ์ศรี นฐ.930261/2560     
136  นางสาวพิไลภรณ๑ สระทองพลอย นฐ.930005/2560     
137  นางสาวเพียงพิศ รอดเทศ นฐ.930206/2560     
138  นายภรดร แก๎วพิมล นฐ.930021/2560     
139  นางสาวภัทรวด ี เปลี่ยนปฐม นฐ.930169/2560     
140  นางสาวภัศรา มาลัยแก๎ว นฐ.930170/2560     
141  นางสาวภาณุมาศ สุขจันทร๑ นฐ.930078/2560     
142  นายภาณุวัฒน๑ คนทด นฐ.930194/2560     
143  นายภานุวัฒน๑ วรภาษี นฐ.930136/2560     
144  นางสาวภารดี เกตุศรี นฐ.930028/2560     
145  นายภูมรินทร๑ ภิรมย๑เพ็ญ นฐ.930207/2560     
146  นายมงคลรัตน๑ ศักดิ์บุญญารัตน๑ นฐ.930102/2560     
147  นางสาวมลฐิณ ี มูลสิงห๑ นฐ.930039/2560     
148  นางสาวมาริศา ดอนปิ่นไพร นฐ.930171/2560     
149  นางสาวมินตรา สมาวงษ๑ นฐ.930180/2560     
150  นางสาวมีนา ขันณะราย๑ นฐ.930246/2560     
151  นางสาวเยาวลักษณ๑ ภูํเหมา นฐ.930079/2560     
152  นางสาวโยธกา ภูํตระกูล นฐ.930067/2560     
153  นางสาวรสสุคนธ๑ จรัสวิกรัยกุล นฐ.930172/2560     
154  นายรัชชานนท๑ ธุวนลิน นฐ.930247/2560     
155  นายรัฐเขตต๑ ถิ่นมาบแค นฐ.930173/2560     
156  นายรัตน๑ฐวุฒ ิ ข าอ่ิม นฐ.930268/2560     
157  นางสาวรัตนา ศิลาพุ นฐ.930103/2560     
158  นางสาวราตรี สิงห๑กวาง นฐ.930208/2560     
159  นางสาวรุจี สะราค า นฐ.930104/2560     

 

 

 

 

 

 



 
กลุ่มที่ 40 

บัณฑิต รป.บ. 
เลขที่ 160-212 

 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

160  นางสาวลลิตา แซํลิ้ม นฐ.930137/2560     

161  นางสาวลักขณา ทองทับทิม นฐ.930195/2560     

162  นางสาวลัดดาวัลย๑ ลิ่วเวหา นฐ.930080/2560     

163  นางสาววนิชญา วํองวิไล นฐ.930138/2560     

164  นายวรทัต เจษฎาลักษณ๑ นฐ.930026/2560     

165  นางสาววรรณลี พิมพา นฐ.930174/2560     

166  นายวรรษพล ดาราวงศ๑ นฐ.930118/2560     

167  นางสาววราภรณ๑ จับจั่น นฐ.930248/2560     

168  นางสาววราภรณ๑ ทองดอนน๎อย นฐ.930249/2560     

169  นายวราวัฒน๑ มีปิ่น นฐ.930155/2560     

170  นายวราศัย แทนเพชร นฐ.930232/2560     

171  นายวสวัตติ ์ กิตติโชคสวัสดิ์ นฐ.930209/2560     

172  นางสาววัชราพร เพ่ิมพูล นฐ.930269/2560     

173  นางสาววันทนา โนรี นฐ.930181/2560     

174  นายวาทิน บัวแสง นฐ.930081/2560     

175  นายวาทิศ ตั้งรวิณิช นฐ.930196/2560     

176  นายวิชัย สายแวว นฐ.930250/2560     

177  นางสาววิภาว ี ซังแฟง นฐ.930022/2560     

178  นางสาววิริยา เต็มรัศมี นฐ.930023/2560     

179  จําอากาศโทหญิง วิไลพร  อุไกรหงสา นฐ.930197/2560     

180  นายวีรยุทธ ผิวชะอํุม นฐ.930220/2560     

181  นายวีรวุฒ ิ ศรีสุข นฐ.930105/2560     

182  นายวุฒิภัทร วํองถาวรกิจ นฐ.930043/2560     

183  นายศรัณ๒ู ลี้สกุล นฐ.930037/2560     

184  นายศรัณย๑ เขียวสกุณี นฐ.930029/2560     

185  นายศรัณยู หลวงปลัด นฐ.930175/2560     

186  นายศรายุทธ อินทร๑ปราบ นฐ.930273/2560     

187  นายศราวุฒิ แจํมจันจา นฐ.930251/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

188  นางสาวศศิมา ทองพ่ึงตน นฐ.930139/2560     
189  นายศิรเชษฐ๑ อธิศิริรัตนไกร นฐ.930210/2560     
190  นางสาวศิราณี สระทองหน นฐ.930013/2560     
191  นางสาวศิริกาญย๑ เงียบสกุล นฐ.930183/2560     
192  นางสาวศิริขวัญ  ทองดอนเหมือน นฐ.930156/2560     

193  นางสาวศิริขวัญ พรมกุดตุ๎ม นฐ.930034/2560     

194  นางสาวศิริพร กาฬภักดี นฐ.930225/2560     

195  นางสาวศิริพร มาพันธ๑ นฐ.930046/2560     

196  นางสาวศิริพร สุริย๑แสง นฐ.930106/2560     

197  นางสาวศิริวรรณ สมจิตร นฐ.930008/2560     

198  นายศิริศักดิ์ ทองพระขันธ๑ นฐ.930030/2560     

199  นายศุภเทพ ศรีสันต๑ นฐ.930276/2560     

200  นายศุภฤกษ๑ มนัสป๓ญญากุล นฐ.930262/2560     

201  นายสมเกียรติ ยํานกลาง นฐ.930263/2560     

202  นายสมพร แก๎วมณี นฐ.930270/2560     

203  นางสาวสรนันท๑ ศรีเหรา นฐ.930006/2560     

204  นางสาวสริพร ยิ้มยวน นฐ.930047/2560     

205  นายสอนมณ บูชาพิมพ๑ นฐ.930271/2560     

206  สิบเอก สัตยา มารศรี นฐ.930198/2560     

207  นายสาธิต เขียวนาคู นฐ.930199/2560     

208  นางสาวสายรุ๎ง กาบแก๎ว นฐ.930107/2560     

209  นายสาโรจน๑ ตาตะ นฐ.930108/2560     

210  นายสิทธาคม กิจพูนวงศ๑ นฐ.930048/2560     

211  นางสาวสินีนุช ใจรู๎รอบ นฐ.930228/2560     

212  นางสาวสิริกมล คนทด นฐ.930200/2560     
 

 
 
 



 
กลุ่มที่ 41 

บัณฑิต รป.บ.เลขที่ 213-259 
บัณฑิต ศศ.บ.เกียรตินิยม 1 

เลขที่ 1-6 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

213  นางสาวสิริจรรยา ดวงแก๎ว นฐ.930275/2560     

214  นายสิริชัย อํุนจิต นฐ.930068/2560     

215  นางสาวสิริลักษณ๑ จิ้มลิ้ม นฐ.930211/2560     

216  นางสาวสิริลักษณ๑ อํอนวิมล นฐ.930040/2560     

217  นางสาวสุกัญญา บุญรอด นฐ.930001/2560     

218  นางสาวสุกานดา พลเดช นฐ.930087/2560     

219  นางสาวสุชาดา ก าแพงทอง นฐ.930024/2560     

220  นายสุดรัก อาภรณ๑พิศาล นฐ.930182/2560     

221  นายสุเทพ ภาคภูลภัย นฐ.930217/2560     

222  นางสาวสุธารัตน๑ ภูํค า นฐ.930109/2560     

223  นางสาวสุธาสิน ี ข าเทศใหญํ นฐ.930110/2560     

224  นางสาวสุธิพร อรุณรัตน๑ นฐ.930031/2560     

225  นายสุธ ี จิตดี นฐ.930140/2560     

226  นางสาวสุนิษา ศรีทอง นฐ.930212/2560     

227  นางสาวสุพรรณี พวงเครือ นฐ.930111/2560     

228  นางสาวสุพรรณี ศรีวิทักษ๑ นฐ.930082/2560     

229  นางสาวสุพัชชา ประพันธ๑ นฐ.930112/2560     

230  นายสุภัทร สระทองเหยียด นฐ.930083/2560     

231  นางสาวสุภาภรณ๑ พํุมอ่ า นฐ.930113/2560     

232  นางสาวสุภาวด ี พ่ึงโพธิ์ทอง นฐ.930114/2560     

233  นางสาวสุรัสวด ี รอดทําไม๎ นฐ.930141/2560     

234  นางสาวสุวนันท๑ ป๓้นแจ๎งอรุณ นฐ.930142/2560     

235  นางสาวสุวนันท๑ โสดา นฐ.930143/2560     

236  นางสาวเสาวลักษณ๑ โตเอ่ียม นฐ.930115/2560     

237  นางสาวเสาวลักษณ๑ มุสิจะ นฐ.930116/2560     

238  นางสาวโสภา นิลเปี่ยม นฐ.930014/2560     

239  นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาพรรณวดี นฐ.930144/2560     

240  นายอนิรุต พรหมชนะ นฐ.930264/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  เลข นฐ. ลงนาม  
ที่       08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

241  นายอนุชิต สัตยกุล นฐ.930084/2560     
242  นางสาวอภิสรา ชมภูนิช นฐ.930145/2560     
243  พันจําอากาศเอก อรรถพล  วงษ๑พรม นฐ.930213/2560     

244  นางสาวอรสา จันทเณร นฐ.930184/2560     

245  นางสาวอริสา สร๎อยแสง นฐ.930146/2560     

246  นางสาวอังคณา ลี้โชติกุล นฐ.930252/2560     

247  นายอังคาร ภิรมย๑เพ็ญ นฐ.930214/2560     

248  นางสาวอัจฉริยา รังสิริ นฐ.930015/2560     

249  นางสาวอัญมณี กล๎วยเครือ นฐ.930147/2560     

250  นายอาทิตย๑ วันเฮียง นฐ.930016/2560     

251  นายอานนท๑ ภักวงษ๑ทอง นฐ.930238/2560     

252  นายอานนท๑ หงษ๑เวียงจันทร๑ นฐ.930157/2560     

253  นางสาวอารีรัตน๑ กลั่นแฮม นฐ.930032/2560     

254  นางสาวอ าโซ - นฐ.930085/2560     

255  นางสาวอินนุอร แป้นเครือ นฐ.930086/2560     

256  นายเอกชัย แซํซิ้ม นฐ.930218/2560     

257  นายเอกราช เชื่อมวราศาสตร๑ นฐ.930148/2560     

258  นายเอกลักษณ๑ วงค๑ประเทศ นฐ.930219/2560     

259  นางสาวเอรินทร๑ หวังสู๎ศึก นฐ.930215/2560     
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวมณีวรรณ ลือชาอภิชาติกุล 3.87 นฐ.330195/2560     

2  นางสาวอานัส โชวันด ี 3.80 นฐ.330091/2560     

3  นายธนสาร บุญตาม 3.79 นฐ.330085/2560     

4  นางสาวนฤมล ศรีเจิดจ๎า 3.78 นฐ.330086/2560     

5  นางสาวชนันท๑ภัทร๑ พันธ๑ขุนทด 3.76 นฐ.330092/2560     

6  นางสาวณัฐพัชร๑ สุริยะกมลภัทร๑ 3.74 นฐ.330093/2560     



 
กลุ่มที่ 42 

บัณฑิต ศศ.บ.เกียรตินิยม 1 
เลขที่ 7-15 

บัณฑิต ศศ.บ.เกียรตินิยม 2 
เลขที่ 1-17 

บัณฑิต ศศ.บ.เลขที่ 1-26 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

7  นายบัณฑิต ธรรมทิพย๑สกุล 3.73 นฐ.330192/2560     

8  นายพงศธร ปิ่นท๎วม 3.72 นฐ.330196/2560     

9  นายสุรชัย เป่าเลี้ยง 3.70 นฐ.330035/2560     

10  นางสาวสุริยาพร ไววํอง 3.70 นฐ.330095/2560     

11  นางสาวเจนจิรา จีนสุกแสง 3.64 นฐ.330001/2560     

12  นางสาวผกามาศ ลี้บุญสํง 3.64 นฐ.330084/2560     

13  นายอชิระ ศิระกาญจน๑ 3.63 นฐ.330190/2560     

14  นางสาวกมลทิพย๑  พํุมตะโก 3.62 นฐ.330087/2560     

15  นายนพดล แปลงยศ 3.61 นฐ.330341/2560     
 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 

ล าดับ 
ชื่อบัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
1  นางสาวณัฐฐานุช คงศรี 3.57 นฐ.330096/2560     

2  นายณัฐพล แก๎วชูกุล 3.57 นฐ.330036/2560     

3  นายภานรินทร๑ นุชพันธ๑ 3.57 นฐ.330197/2560     

4  นายเมฆินทร๑ ไขํนิล 3.57 นฐ.330088/2560     

5  นางสาวสุรัสวด ี รักสุทธี 3.53 นฐ.330097/2560     

6  นางสาวอรวรรณ พิมพา 3.53 นฐ.330037/2560     

7  นางสาวมินตรา ขันธ๑เครือ 3.52 นฐ.330089/2560     

8  นางสาวนันทิยา คงมีทรัพย๑ 3.50 นฐ.330038/2560     

9  นางสาววชิราภรณ๑  พํุมแพง 3.48 นฐ.330098/2560     

10  นางสาววิรัลยุพร แชํมประเสริฐ 3.48 นฐ.330094/2560     

11  นางสาวศศิชา นามทองใบ 3.48 นฐ.330198/2560     

12  นางสาวสุรีพร  มงคลพิพัฒนเลิศ 3.48 นฐ.330191/2560     

13  นายนภา นิ่มนวล 3.42 นฐ.330039/2560     

14  นางสาวนภัสกร โชคอ านวย 3.41 นฐ.330090/2560     

15  นางสาวลลิตา วิยะกัน 3.41 นฐ.330193/2560     

16  นางสาวจรรยพร ดะระ 3.36 นฐ.330106/2559     

17  นางสาวยุวดี หงษ๑เวียงจันทร๑ 3.33 นฐ.330194/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวกชกร ข าโขนงงาม นฐ.330332/2560     

2  นางสาวกชนุช กาฬภักดี นฐ.330215/2560     

3  นางสาวกชพร วํองไววิริยะ นฐ.330238/2560     

4  นางสาวกชพร วารีรัตน๑ นฐ.330163/2560     

5  นางสาวกนกพร จุนพิสิทธิ์ นฐ.330178/2560     

6  นางสาวกนกพร ทรัพย๑เพ่ิม นฐ.330250/2560     

7  นางสาวกนกวรรณ เจียรภัทรานนท๑ นฐ.330101/2560     

8  นางสาวกมลวรรณ ช านาญ นฐ.330015/2560     

9  นางสาวกมลวัลย๑ แซํตัน นฐ.330127/2560     

10  นางสาวกรรณิการ๑ ร าพึงจิตต๑ นฐ.330216/2560     

11  นางสาวกฤชญา ง๎วนเพียรภาค นฐ.330362/2560     

12  นายกฤตภาส ภัคธนาภิญโญ นฐ.330063/2560     

13  นางสาวกฤษณา จุลมัญลิก นฐ.330174/2560     

14  นางสาวกวิสสรา อํอนอ าไพ นฐ.330175/2560     

15  นางสาวกันย๑วรินทร๑ สหะชาติมานพ นฐ.330373/2560     

16  นางสาวกัลจพร อนุตรดุษฎี นฐ.330102/2560     

17  นางสาวกานต๑นภัส บัวผัน นฐ.330186/2560     

18  นายการุญ สิริคงสุข นฐ.330020/2560     

19  นายกิตติคุณ ชมบ๎านแพ๎ว นฐ.330239/2560     

20  นายกิตติศักดิ์ ปานประทีป นฐ.330354/2560     

21  นางสาวกุลสินีรัตน๑ สฤษฏ๑เกรียง นฐ.330179/2560     

22  นางสาวเกสรา มณฑา นฐ.330370/2560     

23  นายโกวิทย๑ ยางเดิม นฐ.330282/2560     

24  นายขจรศักดิ์ จิรวงศ๑พงศกร นฐ.330199/2560     

25  นางสาวครองขวัญ หุํนสวัสดิ ์ นฐ.330359/2560     

26  นางสาวแคทรียา นาคอาจ นฐ.330251/2560     
 

 



 
กลุ่มที่ 43 

บัณฑิต ศศ.บ. 
เลขที่ 27-79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

27  นายจักรกฤษณ๑ นํวมเจริญ นฐ.330049/2560     

28  นายจักรพันธ๑ แซํเฮ๎ง นฐ.330338/2560     

29  นายจักรพันธ๑ มะลิทอง นฐ.330028/2560     

30  นางสาวจันชุนันท๑ มะลิชัง นฐ.330022/2560     

31  นางสาวจันทร๑จิรา เอ่ียมประไพ นฐ.330369/2560     

32  นางจันทรา ผิวทองงาม นฐ.330050/2560     

33  นางสาวจันทิมากร เคนเครือ นฐ.330176/2560     

34  นางสาวจิดากาญจน๑  วงษ๑มิตร นฐ.330051/2560     

35  นางสาวจิดาภา แก๎วเรือง นฐ.330262/2560     

36  นางสาวจิดาภา คชศิลา นฐ.330313/2560     

37  นางสาวจิตตยา ลี้จินดา นฐ.330164/2560     

38  นางสาวจิตสุภา รุํงเรือง นฐ.330007/2560     

39  นางสาวจิราภรณ๑ แสนสนุก นฐ.330016/2560     

40  นางสาวจิรารัตน๑ ถวิลอนุรักษ๑กุล นฐ.330120/2560     

41  นางสาวจิรารัตน๑ สะทองราง นฐ.330263/2560     

42  นายจุฑาพัฒน๑ ทองยินดี นฐ.330306/2560     

43  นางสาวจุดารัตน๑ ทวีศรี นฐ.330321/2560     

44  นางสาวเจนจิรา เย็นนะสา นฐ.330347/2560     

45  นางสาวเจนจิรา แสงพุํมพงษ๑ นฐ.330200/2560     

46  นายเจนภพ ตะพัง นฐ.330123/2560     

47  นางสาวชนม๑ชนก มุนินทร๑สาคร นฐ.330019/2560     

48  นายชนะชน กิจบ ารุง นฐ.330052/2560     

49  นางสาวชนารินทร๑ สอนสํงกลิ่น นฐ.330240/2560     

50  นางสาวชนิดา สุดยอดดี นฐ.330042/2560     

51  นายชลธ ี ทองแคล๎ว นฐ.330367/2560     

52  นางสาวชอุ๐มรัตน๑ อํวมอํอง นฐ.330252/2560     

53  นายชัยณรงค๑ ใจมั่น นฐ.330217/2560     

54  นายชัยรัตน๑ รุํงแผน นฐ.330032/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

55  นายชาตรี พรศรีฤทัย นฐ.330122/2560     

56  นางสาวชิตราวรรณ โสรินทร๑ นฐ.330334/2560     

57  นางสาวชุลีกร ย๎อยดี นฐ.330161/2560     

58  นายโชคบุญญฤทธิ์ หลีเซ็ง นฐ.330352/2560     

59  นางสาวโชติรส แขกด า นฐ.330307/2560     

60  นางสาวโชติรส พูลเดช นฐ.330140/2560     

61  นางสาวโชติรัตน๑ วงษ๑จันทร๑ดี นฐ.330180/2560     

62  นางสาวญาณิศา บุญเกิด นฐ.330233/2560     

63  นางสาวฐาปานี ทิมทอง นฐ.330103/2560     

64  นางสาวฐิตินันท๑ จิตตะเพชร นฐ.330360/2560     

65  นางสาวฐิตินันท๑ รอบุญ นฐ.330322/2560     

66  นายฐิติพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ๑ นฐ.330073/2560     

67  นางสาวณปภา ศรีวงษ๑อยูํ นฐ.330064/2560     

68  นายณรงค๑ศักดิ์ รื่นอารมณ๑ นฐ.330372/2560     

69  นายณัชพล ชิงสกล นฐ.330076/2560     

70  นางสาวณัฐธยา ตั้งปทุม นฐ.330187/2560     

71  นางสาวณัฐธิดา มีบุญ นฐ.330201/2560     

72  นางสาวณัฐนันท๑ จีระนันท๑ธนากุล นฐ.330253/2560     

73  นายณัฐพล ศูนย๑คุ๎ม นฐ.330236/2560     

74  นายณัฐพล แสนค า นฐ.330045/2560     

75  นายณัฐพัฒน๑ วรสาตร๑ นฐ.330308/2560     

76  นางสาวณัฐวรรณ เกตุแก๎ว นฐ.330104/2560     

77  นายณัฐวัตร ศรีบุญ นฐ.330283/2560     

78  นายณัฐวุฒิ จึงถาวรเจริญ นฐ.330021/2560     

79  นางสาวณัฐสุดา มรรคเจริญ นฐ.330218/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 44 

บัณฑิต ศศ.บ. 
เลขที่ 80-132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

80  นางสาวณิฐฐาพัช นันท๑ฤทธิพัฒน๑ นฐ.330343/2560     

81  นางสาวดวงฤทัย การะเวก นฐ.330309/2560     

82  นางสาวดารัตน๑ กาด า นฐ.330177/2560     

83  นางสาวดารารัตน๑ พํุมแจ๎ นฐ.330323/2560     

84  นายดิเรก เอกอ๎น นฐ.330034/2560     

85  นายดิลก เอกอ๎น นฐ.330031/2560     

86  นายเดชาธร แจํมจ ารัส นฐ.330280/2560     

87  นายตรีวุฒิ ละม๎ายเมือง นฐ.330138/2560     

88  นายทนงศักดิ์ สงสุคนธ๑ นฐ.330264/2560     

89  นางสาวทิพวรรณ กัลยา นฐ.330004/2560     

90  นางสาวทิพวรรณ บุญจันทร๑ นฐ.330207/2560     

91  นางสาวทิวารัตน๑ จอมทอง นฐ.330202/2560     

92  นายธนชิต โฆษิตวรวุฒิ นฐ.330284/2560     

93  นายธนบุตร แก๎วไทรคช นฐ.330237/2560     

94  นายธนพนธ๑ พลรักษา นฐ.330156/2560     

95  นางสาวธนพร ไพสนธ๑ นฐ.330310/2560     

96  นายธนวัฒน๑ เพ็ชร๑น๎อย นฐ.330053/2560     

97  นางสาวธนสร เมฆสงํา นฐ.330281/2560     

98  นางสาวธนัญญา หนูหริ่ง นฐ.330324/2560     

99  นายธนากร คชาพรรธน๑ นฐ.330340/2560     

100  นางสาวธนาภรณ๑ ธนสมบัติ นฐ.330311/2560     

101  นายธนาวัฒน๑ สีกลั่น นฐ.330336/2560     

102  นายธนาวัลย๑ บุญนาค นฐ.330293/2560     

103  นางสาวธัญญ๑ฐิตา จีระนันท๑ธนากุล นฐ.330260/2560     

104  นางสาวธัญญ๑ฐิตา วรวัฒนาชัยนนท๑ นฐ.330105/2560     

105  นางสาวธัญญารัตน๑ พันชู นฐ.330312/2560     

106  นางสาวธัญลักษณ๑ สืบพันธ๑โกย นฐ.330141/2560     

107  นางสาวนพนิต เสือสุข นฐ.330142/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

108  นายนพรัตน๑ ค าวงศ๑ นฐ.330137/2560     

109  นางสาวนพรัตน๑ พานิชย๑ นฐ.330241/2560     

110  นางสาวนภัสสร สวนดอกไม๎ นฐ.330143/2560     

111  นางสาวนริศรา เกตุพํุม นฐ.330265/2560     

112  นายนเรศ บัวกลิ่น นฐ.330266/2560     

113  นางสาวนลินทิพย๑ สุภาภัทรานนท๑ นฐ.330346/2560     

114  นางสาวนวรัตน๑ รักบํอพลับ นฐ.330285/2560     

115  นางสาวนัชสพรรณ เพํงผล นฐ.330267/2560     

116  นางสาวนันท๑นภัส ศรีเพ็ง นฐ.330165/2560     

117  นางสาวนันทนัช เก๎าลิ้ม นฐ.330106/2560     

118  นางสาวนัยน๑เนตร กิ่งแก๎ว นฐ.330339/2560     

119  นายน าพล ตู๎เจริญ นฐ.330074/2560     

120  นางสาวนิภาพร เจริญสุข นฐ.330107/2560     

121  นางสาวนิภาวรรณ ฮ่ัวจั่น นฐ.330144/2560     

122  นางสาวนุจรี สังข๑ข า นฐ.330128/2560     

123  นางสาวนุํมฤทัย ด ารงพงศ๑พันธุ๑ นฐ.330145/2560     

124  นายบรรพต ลักษณะพรรณดี นฐ.330292/2560     

125  นางสาวบุศรากร ขุนณรงค๑ นฐ.330008/2560     

126  นางสาวเบญญา ไชยมาลี นฐ.330211/2560     

127  นางสาวปทุมวัลย๑ สายบัว นฐ.330009/2560     

128  นางสาวปภัสรา คุตกัญญา นฐ.330325/2560     

129  นางสาวปภัสรา บุญทอง นฐ.330206/2560     

130  นายประณต ศรีส าคัญ นฐ.330046/2560     

131  นางสาวประทุมพร จารุเกียรติกุล นฐ.330212/2560     

132  นายประสิทธิ์ รอดทา นฐ.330146/2560     
 

 

 



 

 
กลุ่มที่ 45 

บัณฑิต ศศ.บ. 
เลขที่ 133-185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

133  นายปรัชญา มังกร นฐ.330006/2560     

134  นายปรีชา กุนทัศน๑ นฐ.330005/2560     

135  นางสาวปรียานุช งามข า นฐ.330147/2560     

136  นางสาวปรียาภรณ๑ คลังศิริ นฐ.330203/2560     

137  นางสาวปวีณ๑พร ศิริชมจันทร๑ นฐ.330117/2560     

138  นางสาวปวีณา คันทาทิพย๑ นฐ.330242/2560     

139  นางสาวป๓ณฑิตา ขวัญยืน นฐ.330065/2560     

140  นายป๓ณณภณ คล๎ายจันทร๑พงษ๑ นฐ.330261/2560     

141  นางสาวป๓ทมพร พุทธา นฐ.330235/2560     

142  นายปิยวัฒน๑ ข าสาคร นฐ.330066/2560     

143  นางสาวปิยาภรณ๑ รอดราคา นฐ.330148/2560     

144  นางสาวผกากรอง พร๎อมเพรียง นฐ.330003/2560     

145  นายพนม นิ่มเป๋า นฐ.330243/2560     

146  นางสาวพรชิตา จันทจิต นฐ.330166/2560     

147  นางสาวพรณภัช ศิริพิชญ๑ตระกูล นฐ.330026/2560     

148  นางสาวพรทิพย๑ ยอดเพชร นฐ.330219/2560     

149  นางสาวพรรณนิภา ถิ่นพุดซา นฐ.330054/2560     

150  นางสาวพรวิมล แซํเลี้ยว นฐ.330129/2560     

151  นายพรศักดิ์  จิตตั้งสกุล นฐ.330286/2560     

152  นายพฤทธนพล ภูํแก๎ว นฐ.330048/2560     

153  นางสาวพวงเพชร จิตรรักษ๑ นฐ.330220/2560     

154  นายพัชรพล พูลเพิ่ม นฐ.330079/2560     

155  นางสาวพาขวัญ สนจีน นฐ.330112/2560     

156  นางสาวพิชญา คลํองพิทยาพงษ๑ นฐ.330358/2560     

157  นางสาวพิชมัย รุจจนเวท นฐ.330185/2560     

158  นายพิพัฒน๑ เนียะแก๎ว นฐ.330221/2560     

159  นางสาวพิมพ๑ประภา  มะสิน นฐ.330342/2560     

160  นายพิสิษฐ๑ สิงห๑เล็ก นฐ.330268/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

161  นายพีระพัฒน๑ ทัศน๑ทอง นฐ.330043/2560     

162  นางสาวเพชรรัตน๑ พํุมเข็ม นฐ.330222/2560     

163  นายไพสน บุญประเสริฐ นฐ.330121/2560     

164  นายภคพล พุฒิสมานพัฒน๑ นฐ.330287/2560     

165  นายภาณุพงศ๑ โฉมศรี นฐ.330368/2560     

166  นายภาณุพงษ๑ พฤทธิ์ไกรวัฒน๑ นฐ.330234/2560     

167  นายภาณุวัฒน๑ แฟงมาก นฐ.330244/2560     

168  นายภานุพงษ๑ ณรงค๑ นฐ.330518/2558     

169  นางสาวภาพิมน วํองไว นฐ.330246/2560     

170  นางสาวภาวิณี บัวกลิ่น นฐ.330269/2560     

171  นายมงคล มาไพศาลสิน นฐ.330135/2560     

172  นางสาวมณีรัตน๑ ไพรี นฐ.330017/2560     

173  นางสาวมะลิดา ตลิเชษฐ๑ นฐ.330078/2560     

174  สิบเอก มารุต ปลั่งสมบัติ นฐ.330055/2560     

175  นางสาวมาลิษา ชํอจ าปี นฐ.330023/2560     

176  นางสาวมินตรา ข าเรือง นฐ.330111/2560     

177  นางสาวมุทิตา แตงเศรษฐี นฐ.330134/2560     

178  นางสาวเมธาพร ชนะผล นฐ.330181/2560     

179  นายยุทธพงษ๑ สมพรสุขสวัสดิ์ นฐ.330366/2560     

180  นางสาวยุพาวรรณ มูลพินิจ นฐ.330167/2560     

181  นายยุรนันท๑ กระตําย นฐ.330288/2560     

182  นางสาวยุวธิดา สามเพ็ชรเจริญ นฐ.330081/2560     

183  นายโยธิน หมอนวดดี นฐ.330223/2560     

184  นางสาวรจิตตา ขุนอาวุธ นฐ.330130/2560     

185  นางสาวระวิวรรณ สุทธินัย นฐ.330326/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 46 

บัณฑิต ศศ.บ. 
เลขที่ 186-238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

186  นางสาวรังสินี เกตุพันธุ๑ นฐ.330067/2560     

187  นางสาวรังสี ขวัญยายสพ นฐ.330168/2560     

188  นางสาวรัชฎาพร เดชอินทร๑ นฐ.330270/2560     

189  นางสาวรัตติยาภรณ๑ สังข๑สุด นฐ.330056/2560     

190  นางสาวรัตนา ธราธารกุลวัฒนา นฐ.330182/2560     

191  นางสาวรัตนาวล ี ขวัญกลาง นฐ.330149/2560     

192  นายราเชน ทวนประเสริฐ นฐ.330047/2560     

193  นางสาวรินรดา สุริยะสิงห๑ นฐ.330335/2560     

194  นายฤทธิชัย หงษ๑เวียงจันทร๑ นฐ.330160/2560     

195  นางสาวลฎาภา มูลทองย๎อย นฐ.330276/2560     

196  นางสาวลภัทรดา น๎อยชุม นฐ.330271/2560     

197  นางสาวลลิตา บัณฑิตยนาถ นฐ.330295/2560     

198  นายวชิระ ขุนรุํงเรือง นฐ.330289/2560     

199  นางสาววชิราลักษณ๑ ของดี นฐ.330158/2560     

200  นางสาววนิดา ไทยโพธิ์ศรี นฐ.330057/2560     

201  นางสาววนิดา อุทกธาร นฐ.330224/2560     

202  นางสาววรรณวิมล เพชรแอน นฐ.330245/2560     

203  นางสาววรรณวิษา โพธิ์ตัน นฐ.330365/2560     

204  นางสาววรรณิสา แซํตัน นฐ.330113/2560     

205  นายวรรธนันทน๑ ปทุมยา นฐ.330150/2560     

206  นางสาววราภรณ๑ ยุวสถาพร นฐ.330272/2560     

207  นายวริศร ณ โพนทอง นฐ.330077/2560     

208  นายวสันต๑ แซํตั้น นฐ.330213/2560     

209  นายวัชรพงษ๑ สุวรรณดี นฐ.330294/2560     

210  นางสาววัชราภรณ๑ มณีแสง นฐ.330314/2560     

211  นายวันชนะ บุญนาค นฐ.330225/2560     

212  นางสาววันทนีย๑ เหลําจันทร๑ นฐ.330162/2560     

213  นางสาววัลย๑ยา แก๎วนรา นฐ.330082/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

214  นางสาววารุณี อรุณพัฒนสุข นฐ.330169/2560     

215  นางสาววาสนา ชีรัตน๑ นฐ.330170/2560     

216  นางสาววาสนา ไชยนาค นฐ.330254/2560     

217  นายวิกรานต๑ ผดุงวิเชียร นฐ.330355/2560     

218  นางสาววิจิตรา กิตติสัตยาภรณ๑ นฐ.330204/2560     

219  นางสาววิภาวด ี ชุํมชื่น นฐ.330010/2560     

220  นายวิริยะ มํวงวัดทํา นฐ.330296/2560     

221  นายวิวัฒน๑ น๎อมน าทรัพย๑ นฐ.330273/2560     

222  นายวิศรุต รอดหงษ๑ทอง นฐ.330290/2560     

223  นางสาววิศัลยาพัชร๑ หลงสมบุญ นฐ.330274/2560     

224  นายวิสุทธิ ์ นพส๎นติ นฐ.330415/2559     

225  นางสาววิสุมิตรา สาหรําย นฐ.330226/2560     

226  นายวุฒิไกร มูสิแก๎ว นฐ.330030/2560     

227  นายวุฒิชัย ยอดอานนท๑ นฐ.330068/2560     

228  นายวุฒิภัทร พชรจวรกิจ นฐ.330278/2560     

229  นางสาวศจ ี จิตร๑บรรจง นฐ.330151/2560     

230  นางสาวศยามล สุขเกษม นฐ.330371/2560     

231  นายศรัณย๑ พวงล าเจียก นฐ.330124/2560     

232  นายศรัณย๑ ภูฆัง นฐ.330131/2560     

233  นายศราวุฒิ สิงห๑เรือง นฐ.330275/2560     

234  นางสาวศริญญา วันทองทิพย๑ นฐ.330315/2560     

235  นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ล้ าเลิศ นฐ.330069/2560     

236  นางสาวศิรประภา หงส๑ศุภางค๑พันธุ๑ นฐ.330316/2560     

237  นายศิรวัฒน๑ พิมพา นฐ.330080/2560     

238  นางสาวศิริกานดา ศรีสะอาด นฐ.330115/2560     
 

 

 



 
กลุ่มที่ 47 

บัณฑิต ศศ.บ. 
เลขที่ 239-291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

239  นางสาวศิริญญา ศรีสุข นฐ.330058/2560     

240  นางสาวศิรินาถ นาเจริญ นฐ.330227/2560     

241  นางสาวศิริพรรณ มอญเพ็ชร นฐ.330247/2560     

242  นางสาวศิริรักษ๑ รุํงอโณทัยกุล นฐ.330152/2560     

243  นายศุภกิตติ์ บุญนิยม นฐ.330132/2560     

244  นายศุภชัย สังสมุทร นฐ.330214/2560     

245  นางสาวศุภิสรา ทองอํุน นฐ.330108/2560     

246  นางสาวสตรีรัตน๑ เอ่ียมข า นฐ.330025/2560     

247  นางสาวสมฤทัย กลับนิ่มเจริญสุข นฐ.330059/2560     

248  นางสาวสมาภรณ๑ หลอดจ าปา นฐ.330153/2560     

249  นายสรศักดิ์ ข าดี นฐ.330228/2560     

250  นางสาวสโรชา ด ารงธนสาร นฐ.330356/2560     

251  นายสันติ ยางหลวง นฐ.330072/2560     

252  นายสัมฤทธิ์ ล๎อตระกูล นฐ.330255/2560     

253  นางสาวสาลิน ี จันทราทิพย๑ นฐ.330205/2560     

254  นางสาวสาลิน ี บัวแก๎ว นฐ.330363/2560     

255  นางสาวสาวิณ ี มาสุข นฐ.330327/2560     

256  นางสาวสาวิน ี ภูวนาท นฐ.330011/2560     

257  นายสิทธิโชค สินส ารวม นฐ.330291/2560     

258  นายสิทธิศักดิ์ สุริยาวงษ๑ นฐ.330024/2560     

259  นายสิรวิชญ๑ อินทป๓ทม๑ นฐ.330139/2560     

260  นางสาวสิริกานต๑ ค าพรรณ นฐ.330361/2560     

261  นางสาวสิริพร ธาดาบดินทร๑ นฐ.330118/2560     

262  นางสาวสุกัญญา ลิ้มติ้ว นฐ.330109/2560     

263  นางสาวสุจิตตรา อินทรขันตี นฐ.330133/2560     

264  นางสาวสุชาดา คล๎ายจินดา นฐ.330060/2560     

265  นางสาวสุชาดา ทองประศรี นฐ.330317/2560     

266  นางสาวสุชาดา รักอํู นฐ.330256/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

267  นายสุชาติ คงสิทธิ์รัตนกุล นฐ.330071/2560     

268  นางสาวสุดารัตน๑ บุญมาดี นฐ.330209/2560     

269  นายสุทธิโชค แก๎วสุขใส นฐ.330208/2560     

270  นางสาวสุทธิดา รอดรักษาทรัพย๑ นฐ.330344/2560     

271  นายสุทธิพงษ๑ สุขวิไล นฐ.330027/2560     

272  นายสุทธิพงษ๑ เอ่ียมหนู นฐ.330012/2560     

273  นางสาวสุทัตตา สุวรรณนที นฐ.330033/2560     

274  นางสาวสุธิดา มั่นมุํงยนต๑ นฐ.330257/2560     

275  นางสาวสุธิตา งามยืนยงค๑ นฐ.330318/2560     

276  นายสุธีพงษ๑ ชาญเวช นฐ.330044/2560     

277  นางสาวสุนิสา ทวีสุข นฐ.330229/2560     

278  นายสุพงษ๑ น๎อยแก๎ว นฐ.330337/2560     

279  นางสาวสุพรรณี แดงหนู นฐ.330159/2560     

280  นางสาวสุพรรษา แพทอง นฐ.330013/2560     

281  นางสาวสุพัชชา อุณยเกียรติ นฐ.330210/2560     

282  นายสุพัฒน๑ จั่นบุปผา นฐ.330126/2560     

283  นางสาวสุภสิตา หวังศิริจิตร นฐ.330002/2560     

284  นางสาวสุภัคชญา ประจ าเมือง นฐ.330114/2560     

285  นางสาวสุภาพร จ๎อยรํอย นฐ.330116/2560     

286  นางสาวสุภาพร รื่นเรือน นฐ.330183/2560     

287  นางสาวสุภาวด ี มีศิริ นฐ.330348/2560     

288  นางสาวสุมาลี มะลิอํอง นฐ.330171/2560     

289  นายสุรชัย ยิ้มประเสริฐ นฐ.330230/2560     

290  นางสาวสุริวรรณ ทรัพย๑สมบูรณ๑ นฐ.330319/2560     

291  นางสาวสุรีพร เดชกล๎าหาญ นฐ.330328/2560     
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โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

292  นางสาวสุรียภรญ๑ ชินวงค๑พรหม นฐ.330320/2560     

293  นางสาวสุวนันท๑ สุขสอาด นฐ.330157/2560     

294  นางสาวสุวนันท๑ เสือน๎อย นฐ.330345/2560     

295  นางสาวเสมียน สาททอง นฐ.330353/2560     

296  นางสาวเสาวคนธ๑ วงหาจักร๑ นฐ.330333/2560     

297  นางสาวเสาวลักษณ๑ จันทร๑พันธ๑โสม นฐ.330329/2560     

298  นางสาวเสาวลักษณ๑ เถื่อนคนรัก นฐ.330172/2560     

299  นางสาวโสภิดา ทับทิมไทร นฐ.330154/2560     

300  นายองอาจ มังกะโรทัย นฐ.330357/2560     

301  นายอดิศร วันลิภา นฐ.330083/2560     

302  นายอนุกูล พูลมาตย๑ นฐ.330248/2560     

303  นายอนุพงษ๑ หอมเย็น นฐ.330249/2560     

304  นายอนุสรณ๑ ขวัญเล็ก นฐ.330364/2560     

305  นางสาวอภิญญา พลายประโคน นฐ.330099/2560     

306  นางสาวอภิญญา วีระหงษ๑ นฐ.330350/2560     

307  นางสาวอภิรดี โชคนิธิกวิน นฐ.330330/2560     

308  นายอภิวัชร๑ หวานนอก นฐ.330070/2560     

309  นายอภิสิทธิ์ ทิฆัมพรเพริศ นฐ.330136/2560     

310  นางสาวอมรประภา ใจรื่น นฐ.330184/2560     

311  นายอมรศักดิ์ แสงดวงพร นฐ.330232/2560     

312  นางสาวอรกัญญา สุวรรณกนิษฐ นฐ.330331/2560     

313  นางสาวอรดี สุขธิติพัฒน๑ นฐ.330110/2560     

314  นางสาวอรพรรณ โพธิ์งาม นฐ.330188/2560     

315  นายอรรถพล กาญจนการี นฐ.330040/2560     

316  นางสาวอรวดี ป๓ญญาสุพพัตกุล นฐ.330155/2560     

317  นางสาวอรวรรณ ใจมุํง นฐ.330014/2560     

318  นางสาวอริสา ทับทิมทอง นฐ.330189/2560     

319  นางสาวอักษราภัค อ่ิมส าอางค๑ นฐ.330041/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 6,7 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

320  นายอัครพล ลอยวารี นฐ.330125/2560     

321  นางสาวอังคณา มีทรัพย๑มั่ง นฐ.330349/2560     

322  นางสาวอัจฉริ์ยา สันติภูมิโพธา นฐ.330277/2560     

323  นางสาวอัชรา แตงโสภา นฐ.330018/2560     

324  นางสาวอัญชลี สระทองนวน นฐ.330119/2560     

325  นางสาวอัญชิสา หุ๎นเอี่ยม นฐ.330258/2560     

326  นางสาวอัญญารัตน๑ นิ่มนวล นฐ.330279/2560     

327  นางสาวอัญธิญา ท๎วมชาวเพ็ชร นฐ.330173/2560     

328  นายอัฐพล รพีเลิศรังสิมันต๑ นฐ.330075/2560     

329  นางสาวอาทิตยา มหาสังข๑ นฐ.330231/2560     

330  นายอานนท๑ สันทะวัง นฐ.330061/2560     

331  นายอ าพล จันทนาอรพินท๑ นฐ.330259/2560     

332  นางสาวอิงค๑เกตน๑ ยะภา นฐ.330351/2560     

333  นางสาวอิศรา เจริญพร นฐ.330029/2560     

334  นางสาวอุไรวรรณ พีระสงคราม นฐ.330100/2560     

335  นางสาวอุษา คุ๎มถนอม นฐ.330062/2560     

336  MISS GAN  QIUTING นฐ.330297/2560     

337  MISS HU QIUBO นฐ.330299/2560     

338  MISS LI HAN นฐ.330300/2560     

339  MISS LI XIN นฐ.330301/2560     

340  MISS MO CHUNXIA นฐ.330302/2560     

341  MISS SU HAILUN นฐ.330303/2560     

342  MISS WEI XIAOWEN นฐ.330304/2560     

343  MISS XIE MEILING นฐ.330298/2560     

344  MISS ZHANG YUHUA นฐ.330305/2560     
 


