
 
กลุ่มที่ 49 

บัณฑิต พย.บ.เกียรตินิยม2 
เลขที่ 1-10 

บัณฑิต พย.บ.เลขที่ 1-37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยค า 3.59 นฐ.430002/2560     

2  นางสาวประภัสสร ศรีอุราวัลย์ 3.48 นฐ.430003/2560     

3  นางสาววลีรัตน ์ แก้วคีรี 3.47 นฐ.430004/2560     

4  นางสาวพัชราพร นักฆ้อง 3.44 นฐ.430005/2560     

5  นางสาวจุไรวรรณ มัคคภาวี 3.38 นฐ.430006/2560     

6  นางสาวปรียานุช จันทร์แจ่มหล้า 3.37 นฐ.430007/2560     

7  นางสาวสุชาริณี สุระภี 3.37 นฐ.430008/2560     

8  นางสาววิภาพรรณ ถนอมรัตน์ 3.33 นฐ.430009/2560     

9  นางสาวตวงพร พ่ึงงาม 3.32 นฐ.430010/2560     

10  นางสาวเมริษา บุญผง 3.25 นฐ.430011/2560     
 
 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวกันตินันท์ โชคประดับ นฐ.430012/2560     

2  นายกิตติชัย โม้ดา นฐ.430047/2560     

3  นางสาวขนิษฐา โสนุช นฐ.430044/2560     

4  นางสาวจิรดา นิยมทอง นฐ.430013/2560     

5  นางสาวจิราวัฒน ์ ช้างสา นฐ.430014/2560     

6  นางสาวชลธิชา จิตตวัฒนากูล นฐ.430015/2560     

7  นางสาวชลาชล เพชรพิชัย นฐ.430016/2560     

8  นายไชยศักดิ์ ฤทธิ์รื่น นฐ.430017/2560     

9  นางสาวณัฐรัตน์ รัศมีสุข นฐ.430018/2560     

10  นางสาวณัฐวดี สุรพงษ์ นฐ.430019/2560     

11  นางสาวณัฐวรรณ ฉงวน นฐ.430045/2560     

12  นางสาวธมลวรรณ ผินนารี นฐ.430020/2560     

13  นางสาวธัญญาภรณ์ มั่งทรัพย์ นฐ.430021/2560     

14  นางสาวธิดารัตน์ เกษตรรัตนชัย นฐ.430022/2560     
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต 
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

15  นางสาวนิราพร ทวีเดช นฐ.430023/2560     

16  นางสาวเบญจวรรณ วงษ์วาน นฐ.430024/2560     

17  นายปฏิภาณ รสารักษ์ นฐ.430025/2560     

18  นายปณิธาน สังข์ทอง นฐ.430026/2560      

19  นางสาวปนิดา สืบกลาง นฐ.430027/2560     

20  นางสาวปัทมา คงมี นฐ.430028/2560     

21  นางสาวพนิดา ภูมินา นฐ.430029/2560     

22  นางสาวพรชนก ภมรพล นฐ.430030/2560     

23  นางสาวพรนิตา เสียงแจ้ว นฐ.430031/2560     

24  นางสาวพันทิพา พันธุ์เพชร นฐ.430032/2560     

25  นางสาวพัสตราภรณ์ อนุวงศ์นวรัตน์ นฐ.430033/2560     

26  นางสาวเยาวเรศ วรบุตร นฐ.430034/2560     

27  นางสาวรังษินี เฉลยพงษ์ นฐ.430035/2560     

28  นางสาววันวิสา บุญแรง นฐ.430001/2560     

29  นางสาววัลลภา ข าทัศน์ นฐ.430036/2560     

30  นางสาวศรินยา พวงมณี นฐ.430037/2560     

31  นางสาวศุภนิดา เจียมด า นฐ.430038/2560     

32  นางสาวสมกมล ไชโย นฐ.430039/2560     

33  นางสาวสุชาวิน ี สุวรรณนที นฐ.430040/2560     

34  นางสาวอนงค์ โพ้มึงชุ้ง นฐ.430046/2560     

35  นางสาวอมรทิพย์ เพ็งสวรรค์ นฐ.430041/2560     

36  นางสาวอรยา สุขเกษม นฐ.430042/2560     

37  นางสาวอัญชุลี น้อยมณีวงษ์ นฐ.430043/2560     
 

 

 

 

 



 

กลุ่มที่ 50 
บัณฑิต บช.บ.เกียรตินิยม1 

เลขที่ 1-3 
บัณฑิต บช.บ.เกียรตินิยม2 

เลขที่ 1-2 
บัณฑิต บช.บ.เลขที่ 1-32 

 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแน
นเฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวฉันท์สินี แซ่เฮ้ง 3.74 นฐ.830019/2560     

2  นางสาวศรีสุดา ทองดอนอ่อน 3.66 นฐ.830020/2560     

3  สิบตรี ธนารักษ์ เข็มก าเนิด 3.60 นฐ.830071/2560     

 
 

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน 
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวสงัด มงคลเอี่ยม 3.51 นฐ.830021/2560     

2  นางสาวสรารัตน์ ทองดอนแอ 3.38 นฐ.830022/2560     

 
 

บัญชีบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต   

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวกนกพร แก้วปาน นฐ.830130/2560     

2  นางสาวกนกวรรณ ข ายินดี นฐ.830060/2560     

3  นางสาวกนกวรรณ ใจหลัก นฐ.830048/2560     

4  นางสาวกมลชนก อ่อนดี นฐ.830110/2560     

5  นางสาวกมลทิพย์ คงเพ่ิม นฐ.830034/2560     

6  นางสาวกรรณิการ์ ปานทองค า นฐ.830079/2560     

7  นางสาวกรรณิการ์ เหมือนศรีเพ็ง นฐ.830049/2560     

8  นางสาวกฤติยา มีสวนนิล นฐ.830099/2560     

9  นางสาวกวินทรา ศรีค า นฐ.830131/2560     

10  นางสาวกัญธร มาศิริ นฐ.830126/2560     

 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บัญชีบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต   

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 
11  นายกัมพล ทองเล็ก นฐ.830035/2560     

12  นางสาวกัลยรัตน์ ปานดอย นฐ.830111/2560     

13  นางสาวกัลยา สอนแก้ว นฐ.830036/2560     

14  นางสาวกาญจนา เลิศไกร นฐ.830100/2560     

15  นางสาวกุลจิรา ฮ่ัวจั่น นฐ.830050/2560     

16  นางสาวกุลนันท์ โสภา นฐ.830025/2560     

17  นางสาวขจีพรรณ อังกูรอัจฉรา นฐ.830061/2560     

18  นางสาวจตุภร สุดสาคร นฐ.830014/2560      

19  นางสาวจันทิมา เอ่ียมศรีเพ็ชร์ นฐ.830037/2560     

20  นางสาวจารว ี นาคมี นฐ.830004/2560     

21  นางสาวจินตนา เหลืองเรืองโรจน์ นฐ.830088/2560     

22  นางสาวจิรนันท์ อ่อนนาน นฐ.830062/2560     

23  นางสาวจิรวรรณ ธัญญเจริญ นฐ.830010/2560     

24  นางสาวจิรวรรณ ศรีนวล นฐ.830101/2560     

25  นางสาวจิราพร มุขยพาณิชย์ นฐ.830080/2560     

26  นางสาวจีรพร แซ่เฮง นฐ.830026/2560     

27  นางสาวจุฑาพร ธรรมลังกา นฐ.830008/2560     

28  นางสาวจุฑามาศ แม้นพัก นฐ.830127/2560     

29  นางสาวเจนจิรา บุณยะประภูติ นฐ.830038/2560     

30  นางสาวฉัตรกมล พรมแสง นฐ.830098/2560     

31  นางสาวฉัตรทอง น้อยปุก นฐ.830039/2560     

32  นางสาวชณิตา ม่วงศรี นฐ.830051/2560     
 

 
 



 
กลุ่มที่ 51 

บัณฑิต บช.บ. 
เลขที่ 33-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บัญชีบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต   
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

33  นางสาวชมชนก แซ่เฮ้ง นฐ.830074/2560     

34  นางสาวชลธิชา จันอ้น นฐ.830040/2560     

35  นางสาวชลิตา ข าจา นฐ.830112/2560     

36  นางสาวชวัลลักษณ์ จงเจริญ นฐ.830075/2560     

37  นางสาวชวิศา ทรงเจริญ นฐ.830113/2560     

38  นางสาวณัฐกฤตา สรรเสริญ นฐ.830089/2560     

39  นางสาวณัฐกาญจน์ วรรณชาติ นฐ.830114/2560     

40  นางสาวณัฐณิชา ฮวดหนองโพธิ์ นฐ.830105/2560     

41  นายณัฐวุฒิ รุ่งนุช นฐ.830015/2560     

42  นางสาวณันธิญา จารนัย นฐ.830052/2560     

43  นางสาวดวงกมล หมื่นจง นฐ.830135/2560     

44  นางสาวทรงศิริ แสงใจดี นฐ.830063/2560     

45  นายทัชชกร มณีกิจ นฐ.830001/2560     

46  นางสาวทัศนวรรณ นาคผ่อง นฐ.830073/2560     

47  นางสาวธนพรรณ ศรีสังวาลย์ นฐ.830076/2560     

48  นางสาวธมลวรรณ โยคาพจร นฐ.830116/2560     

49  นางธัญยธรณ์ ฤทธิเศรษฐวัฒน์ นฐ.830081/2560     

50  นางสาวธัญรดา สาสุข นฐ.830115/2560     

51  นายธิวา อย่างหมั่น นฐ.830003/2560     

52  นายนพพร รอดแผ้วพาล นฐ.830082/2560     

53  นายนัตกาญจน์ แย้มขยาย นฐ.830027/2560     

54  นางสาวนิตย์นิภา ปทุมสูตร นฐ.830106/2560     

55  นางสาวบุษราคัม ใช่ฮะ นฐ.830041/2560     

56  นางสาวเบญจมาศ มีสุข นฐ.830016/2560     

57  นางสาวเบญจวรรณ ศรีตองอ่อน นฐ.830092/2560     

58  นางสาวเบญจวรรณ สอนกระต่าย นฐ.830117/2560     

59  นางสาวปทุมรัตน์ ค าหอมกุล นฐ.830042/2560     

60  นางสาวปภัสรา ดิษค า นฐ.830107/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บัญชีบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต   
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

61  สิบตรี ประกฤติ ประสพศักดิ์ นฐ.830083/2560     

62  นางสาวประอรรัตน์ ภาณุวัฒน์ยิ่งยงค์ นฐ.830102/2560     

63  นายปรัชญา ภิรมย์เจียว นฐ.830118/2560     

64  นางสาวปรารถนา เกี่ยสุวรรณศิลป์ นฐ.830005/2560     

65  นางสาวปวริศา ไทรฟัก นฐ.830108/2560     

66  นางสาวปิยะวดี ขุนสายทอง นฐ.830119/2560     

67  นายพรชัย หนวดพราหม นฐ.830120/2560     

68  นางสาวพรพิมล แดงดี นฐ.830070/2559     

69  นางสาวพลัมฤพร ธนพัชโรวิทย ์ นฐ.830064/2560     

 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 52 

บัณฑิต บช.บ. 
เลขที่ 70-106 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บัญชีบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต   

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

70  นางสาวพัชรา อินชุ่ม นฐ.830096/2560     

71  นางสาวพัชราภา เกิดสมบูรณ์ นฐ.830121/2560     

72  นางสาวพัชรีภรณ์ คงอัครเดชา นฐ.830053/2560     

73  นางสาวพัทยา อ่างทอง นฐ.830109/2560     

74  นางสาวพิมพ์ลภัส ชาวนาห้วยตะโก นฐ.830084/2560     

75  นางสาวพุทธรักษา พูนสิทธิโชคชัย นฐ.830006/2560     

76  นางสาวเพ็ญพร กลิ่นมาลี นฐ.830085/2560     

77  นางสาวภัทรพร นาคหัสดี นฐ.830122/2560     

78  นางสาวภัทราพร ปั้นประดับ นฐ.830132/2560     

79  นางสาวภารดี อยู่ถนอม นฐ.830065/2560     

80  นางสาวมโนรส จรดล นฐ.830012/2560     

81  นางสาวมินทร์มันตา วัฒนไพโรจน์ นฐ.830128/2560     

82  นางสาวรวิพร ไถ้จิตต์ นฐ.830043/2560     

83  นางสาวรวิพร เหลืองประเสริฐ นฐ.830024/2560     

84  นางสาวรัชน ี เหมือนวงษ์ธรรม นฐ.830009/2560     

85  นางสาวรัฐติกาล เชื้ออยู่ นฐ.830023/2560     

86  นางสาวรัตนา ทองเมืองหลวง นฐ.830007/2560     

87  นางสาวรัตนาภรณ์ ยิ้มวัน นฐ.830011/2560     

88  นายฤกษ์ชัย ดีเสมอ นฐ.830054/2560     

89  นางสาวลลิตา ประเสริฐศักดิ์ นฐ.830133/2560     

90  นางสาวลักขณา สืบโดด นฐ.830077/2560     

91  นางสาววนัสนันท์ เอ่ียมมา นฐ.830055/2560     

92  นางสาววนิดา ชมเชย นฐ.830066/2560     

93  นางสาววนิดา บุญจิตธรรม นฐ.830044/2560     

94  นางสาววรรณนิภา หมื่นประสิทธิ์ นฐ.830103/2560     

95  นางสาววราภัสร ์ ค าทวี นฐ.830067/2560     

96  นางสาววริศรา นาคกล่ า นฐ.830032/2560     

97  นางสาววสุกมล ช่อทับทิม นฐ.830068/2560     

98  นางสาววัฒนา อ่ าด า นฐ.830086/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บัญชีบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต   

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

99  นางสาววันวิษา ดีพรม นฐ.830033/2560     

100  นางสาววันวิสา สินสุข นฐ.830069/2560     

101  นางสาววาสนา ผวาผดุง นฐ.830087/2560     

102  นางสาววิล ี จีนด า นฐ.830123/2560     

103  นางสาวศรัณย์พร ไถ้บ้านกวย นฐ.830124/2560     

104  นางสาวศิริกานดา พงษ์สวัสดิ์ นฐ.830013/2560     

105  นางสาวศิริพร ข าเจริญ นฐ.830078/2560     

106  นางสาวศิริพร บุญมา นฐ.830134/2560     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



กลุ่มที่ 55 
บัณฑิต บช.บ.เลขที่107-131 
บัณฑิต นศ.บ.เกียรตินิยม1

เลขที่ 1-2 
บัณฑิต นศ.บ.เกียรตินิยม2

เลขที่ 1-4 
บัณฑิต นศ.บ.เลขที ่1-6 

 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บัญชีบัณฑิต 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต 
  เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

107  นางสาวศิริพร ศรีมะณี นฐ.830072/2560     

108  นางสรณ์สิริ พูลลาภวิวัฒน์ นฐ.830090/2560     

109  นางสาวสะไบทิพย์ คงแก้ว นฐ.830125/2560     

110  นางสาวสิริพร วิจิตรานนท์ นฐ.830104/2560     

111  นางสาวสุธาสิน ี พันธ์ชิต นฐ.830056/2560     

112  นางสาวสุนิสา แก้วพุฒตาล นฐ.830057/2560     

113  นางสาวสุนิสา ชัยสงคราม นฐ.830058/2560     

114  นางสาวสุนิสา ลิ้นทอง นฐ.830028/2560     

115  นางสาวสุพัฒตรา จ าปีขาว นฐ.830045/2560     

116  นางสาวสุภลักษณ์ ตะก้อง นฐ.830046/2560     

117  นางสาวสุภาภรณ ์ รักบุญ นฐ.830017/2560     

118  นางสาวสุภาวด ี ดอนม่วง นฐ.830129/2560     

119  นางสาวสุริชา เนียมหอม นฐ.830029/2560     

120  นางสาวสุรีรัตน์ วงษ์โพธิ์ นฐ.830002/2560     

121  นางสาวสุวพร เปลี่ยนพุ่ม นฐ.830059/2560     

122  นางสาวสุวันด ี บุญยังไพศาล นฐ.830030/2560     

123  นางสาวหัสยา หงวนบุญมาก นฐ.830093/2560     

124  สิบตรี อนุภาพ ปากหวาน นฐ.830094/2560     

125  นายอนุศักดิ์ พันยุโดด นฐ.830047/2560     

126  นางสาวอมรรัตน์ รอดจาก นฐ.830095/2560     

127  นางสาวอรอุมา โพธิ์นิล นฐ.830018/2560     

128  นางสาวอังศณา นักวิฬา นฐ.830031/2560     

129  นางสาวอุไร พ่ึงปาน นฐ.830091/2560     

130  นางสาวอุไรวรรณ เมฆขาว นฐ.830070/2560     

131  นางสาวไอลดา ศรีทอง นฐ.830097/2560     

 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน 
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวจริยา ประสมทรัพย์ 3.73 นฐ.1030091/2560     

2  นางสาวศศิชา จันทร์แดง 3.73 นฐ.1030017/2560     

 
นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน 
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวสุลาลีวัลย ์ หงษ์เวียงจันทร์ 3.56 นฐ.1030019/2560     

2  นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์ชัยรัตน์ 3.49 นฐ.1030020/2560     

3  นางสาวจันจิรา ดวงแก้ว 3.36 นฐ.1030018/2560     

4  นายนฤเบศร์ เกลี้ยงเจริญ 3.25 นฐ.1030092/2560     

 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวกนกพร บุญประเสริฐ นฐ.1030021/2560     

2  นางสาวกนกวรรณ เดชทองค า นฐ.1030102/2560     

3  นายกมล หลักเพชร นฐ.1030033/2560     

4  นางสาวกรรณิกา ชัยมาลา นฐ.1030048/2560     

5  นางสาวกรรณิการ์ สาฤกษ์ นฐ.1030095/2560     

6  นายกฤต วงศาโรจน์ นฐ.1030034/2560     

 
 



 
กลุ่มที่ 54 

บัณฑิต นศ.บ. 
เลขที่ 7-43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

7  นายกฤษณะ ลิ้มประเดิมธรรม นฐ.1030010/2560     

8  นายเกียรติพงษ์ อัคคะรัสมีโย นฐ.1030039/2560     

9  นางสาวโกมลชนก วงศ์ภักดี นฐ.1030022/2560     

10  นายคมเดช พิทักษ์ นฐ.1030071/2560     

11  นายคุณากร หนูอ้น นฐ.1030058/2560     

12  นางสาวจิราวรรณ คนบุญ นฐ.1030041/2560     

13  นางสาวจุฑาทิพย์ แตงอ่อน นฐ.1030009/2560     

14  นางสาวจุฑามาศ เกิดศรีเล็ก นฐ.1030059/2560     

15  นางสาวฉัตรพลอย ชมใจ นฐ.1030076/2560     

16  นางสาวชาลิสา อ่อนพันธ์ นฐ.1030035/2560     

17  นางสาวณัชณิชา ตั้งวัฒนศิริกุล นฐ.1030023/2560     

18  นายณัฐดนัย ศรีแก้วนวล นฐ.1030049/2560     

19  นายณัฐพงษ์ สิขัณฑกสมิต นฐ.1030093/2560     

20  นายณัฐพนธ์ จันทร์ข า นฐ.1030024/2560     

21  นายณัฐพล ศุขหมอก นฐ.1030064/2560     

22  นายณัฐวุฒิ อางนานนท์ นฐ.1030011/2560     

23  นางสาวณัฐสุดา หุ่นงาม นฐ.1030042/2560     

24  นางสาวดนยานันทน์ ขุนอาวุธ นฐ.1030077/2560     

25  นางสาวดารารัตน์ เสียงสวัสดิ ์ นฐ.1030060/2560     

26  นางสาวทัศนีย์ สันติประชา นฐ.1030005/2560     

27  นางสาวธนพร เฉลยชัย นฐ.1030089/2560     

28  นายธนภัทร ผุยหนองโพธิ์ นฐ.1030101/2560     

29  นายธนวัชร จันทร์สุทนพจน์ นฐ.1030040/2560     

30  นายธนสิน ธนวิบูลย์วัฒน์ นฐ.1030074/2560     

31  นายธนากร ลิมกุล นฐ.1030050/2560     

32  นายธนากร สงพรมทิพย์ นฐ.1030072/2560     

33  นางสาวธีวรา แซ่ลิ้ม นฐ.1030104/2560     

34  นางสาวนงลักษณ์ เชิดชู นฐ.1030061/2560     

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

35  นายนพดล ศรีต่างวงศ์ นฐ.1030096/2560     

36  นางสาวนภัสรว ี ศรีดอนไพร นฐ.1030032/2560     

37  นางสาวนฤภร เซ่งเจริญ นฐ.1030006/2560     

38  นางสาวนฤมล สละบัวไหว นฐ.1030025/2560     

39  นางสาวนวพร ปุนยาโพ นฐ.1030015/2560     

40  นางสาวนิศรา ศกุนตนาฏ นฐ.1030043/2560     

41  นางสาวนุชวรา ตันมันทอง นฐ.1030106/2560     

42  นางสาวเนตรณดา จักษุสุวรรณ นฐ.1030090/2560     

43  นางสาวปฏิญญา พรมสาร นฐ.1030062/2560     

 
 

 
 



 
กลุ่มที่ 55 

บัณฑิต นศ.บ. 
เลขที่ 44-80 

 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

44  นางสาวประภาดา ธรรมแสงดาว นฐ.1030079/2560     

45  นายปราณนต์ แก้วงาม นฐ.1030051/2560     

46  นายปัฐน์ หวานชะเอม นฐ.1030038/2560     

47  นางสาวปิยาภรณ์ วิภาสธวชั นฐ.1030044/2560     

48  นางสาวพนิดา พูลส าราญ นฐ.1030026/2560     

49  นายพศวีร์ ศรีแก้ว นฐ.1030103/2560     

50  นางสาวพัชรี พันธ์สุข นฐ.1030045/2560     

51  นายพิชชาทร บุญณรงค์ นฐ.1030031/2560     

52  นางสาวพิชญาภา ประกอบกิจ นฐ.1030004/2560     

53  นายพิทยา สาระยิ่ง นฐ.1030098/2560     

54  นางสาวพินิจดา จุลพล นฐ.1030080/2560     

55  นางสาวเพียงเพ็ญ สุดสม นฐ.1030027/2560     

56  นางสาวแพรวนภา โตนน้ าขาว นฐ.1030081/2560     

57  นางสาวมณีนุช นกทอง นฐ.1030066/2560     

58  นางสาวมัชฉิมา สกุลณา นฐ.1030028/2560     

59  นายเมธานันท์ ปรีเปรมโอน นฐ.1030070/2560     

60  นายยุทธพงศ์ สุนธะปัญญา นฐ.1030063/2560     

61  นางสาวเยาวลักษณ์ สร้อยอารีย์ นฐ.1030097/2560     

62  นายรณภพ ศรีบุญเพ็ง นฐ.1030078/2560     

63  นางสาวรุ่งอรุณ ดุลโคกสูง นฐ.1030052/2560     

64  นางสาวรุ้งนภา ใจส าลี นฐ.1030082/2560     

65  นางสาววรวีร ์ เอกจิตต์พิเชฎฐ์ นฐ.1030037/2560     

66  นายวรวุฒ ิ อ่อนมั่น นฐ.1030073/2560     

67  นางสาววรัญญา ปรอดโปร่ง นฐ.1030029/2560     

68  นางสาววรัฐภรณ ์ กรณ์วีรุตม์ นฐ.1030065/2560     

69  นายวัชรพล กิจเจริญ นฐ.1030094/2560     

70  นางสาววันวิสาข ์ จันทร์ทรงกรด นฐ.1030002/2560     

71  นางสาววันวิสาข ์ ธรรมลังกา นฐ.1030067/2560     

72  นางสาววาธิน ี ยางเยี่ยม นฐ.1030036/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

73  นางสาววาสนา แสงจันทร์ นฐ.1030083/2560     

74  นางสาวศศิมาพร จันทร์สุข นฐ.1030030/2560     

75  นางสาวศศิมาพร บุญประเสริฐ นฐ.1030099/2560     

76  นายศุภกร กฤชณัฐกรณ์ นฐ.1030046/2560     

77  นายศุภณัฐ อินสว่าง นฐ.1030075/2560     

78  นายศุภสีห์ เครือวัลย์ นฐ.1030107/2560     

79  นางสาวสกุลรัตน์ ลิ้มคาง นฐ.1030057/2560     

80  นายสมฤทธิ์ บุญถนอม นฐ.1030105/2560     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



กลุ่มที่ 56 
บัณฑิต นศ.บ.เลขที่ 81-102 
บัณฑิต บธ.บ.เกียรตินิยม1

เลขที่ 1-12 
บัณฑิต บธ.บ.เกียรตินิยม2

เลขที่ 1-3 
 

 

 

 

 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต  
เลข นฐ. 

ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

81  นางสาวสหฤทัย ยิ้มสนิท นฐ.1030084/2560     

82  นายสาริน พุกยิ้ม นฐ.1030012/2560     

83  นายสิทธิชัย นิลพ่วง นฐ.1030007/2560     

84  นายสิทธิพจน์ เหนี่ยวพ่ึง นฐ.1030016/2560     

85  นางสาวสิรีมาส ชมทรัพย์ นฐ.1030108/2560     

86  นางสาวสุขฤทัย บุญประเสริฐ นฐ.1030088/2560     

87  นายสุจินต์ วงษ์สวรรค์ นฐ.1030047/2560     

88  นางสาวสุนัดดา มีขุน นฐ.1030013/2560     

89  นางสาวสุพัตรา มาด้วง นฐ.1030085/2560     

90  นางสาวสุภาวีร ์ แย้มอาษา นฐ.1030053/2560     

91  นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ครุฑ นฐ.1030008/2560     

92  นางสาวอนัญลักษณ์ ท้าวลา นฐ.1030086/2560     

93  นายอรรถพล เหมือนจันทร์ นฐ.1030100/2560     

94  นายอรรถวรรษ คล้ายข า นฐ.1030003/2560     

95  นางสาวอรุณแสง ศรีมงคล นฐ.1030054/2560     

96  นางสาวอัญญาภรณ์ กิจสมานฉันท์ นฐ.1030055/2560     

97  นางสาวอารดา บุญแก้ว นฐ.1030068/2560     

98  นางสาวอารียา ลาวะดี นฐ.1030087/2560     

99  นางสาวอารีรัตน์ สุขแป้น นฐ.1030014/2560     

100  นางสาวอิสริยาภรณ์ แซ่อุ้ย นฐ.1030001/2560     

101  นางสาวอิสริยาภรณ์ ลาพร นฐ.1030056/2560     

102  นางสาวอุสรา อินประเสริฐ นฐ.1030069/2560     
 

 

 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน 
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวชะมึ้ง อ่ัวทู 3.86 นฐ.730133/2560     

2  นายเอกพล พุทธคุณรักษา 3.84 นฐ.730139/2560     

3  นางสาวสายบัว แสงภู 3.83 นฐ.730134/2560     

4  ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ ศรีไชยเลิศ 3.80 นฐ.730323/2560     

5  นายชัชชัย หอมฟุ้ง 3.78 นฐ.730141/2560     

6  นายจิรวัฒน ์ เกิดโพธิ์พ่วง 3.77 นฐ.730317/2560     

7  นางสาวปัทมา แสนค า 3.68 นฐ.730142/2560     

8  นางสาวพศวีร์ ศรีทองอินทร์ 3.68 นฐ.730320/2560     

9  นางสาวจันจิรา ทองแจ่ม 3.67 นฐ.730140/2560     

10  นางสาวเมธินี สุดท้วม 3.67 นฐ.730130/2560     

11  นางสาวพิมพักตร์ ขัดสี 3.64 นฐ.730146/2560     

12  นางสาวภาษร ทองประดิษฐ 3.62 นฐ.730143/2560     

 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นายธวัชชัย วรรณทอง 3.56 นฐ.730028/2560     

2  นางสาวพรพิมล ศรีรัตน์ 3.48 นฐ.730144/2560     

3  นางสาวลดาวัลย ์ ไชยเอม 3.46 นฐ.730324/2560     

 
 



 
กลุ่มที่ 57 

บัณฑิต บธ.บ.เกียรตินิยม2
เลขที่ 4-15 

บัณฑิต บธ.บ.เลขที่ 1-25 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง 
ล าดับ 

ชื่อบัณฑิต คะแนน
เฉลี่ย 

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่ 08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

4  นางสาววิชชุตา ตรุษวัฒน์ 3.45 นฐ.730131/2560     

5  นางสาวอุรัสยา รักเหลือ 3.44 นฐ.730319/2560     

6  นางสาวศิริพร ใจเอ้ือย 3.41 นฐ.730135/2560     

7  นางสาวกุลจิรา บุญพรม 3.40 นฐ.730136/2560     

8  นางสาวลลิตา เสมอใจ 3.40 นฐ.730137/2560     

9  นางสาวนวรัตน ์ คุ้มพุ่ม 3.39 นฐ.730318/2560     

10  นายชนกชนม์ รัตนมารุตพงษ์ 3.37 นฐ.730321/2560     

11  นางสาวพรพิมล เสือกลิ่น 3.37 นฐ.730138/2560     

12  นางสาวฐานิตา สิทธิ์ประเสริฐศรี 3.32 นฐ.730145/2560     

13  นายวิษณุ แจ้งข า 3.30 นฐ.730132/2560     

14  นายอัครเดช ศรีสันต์ 3.30 นฐ.730322/2560     

15  นางสาวพรรณิกา โตอุ่นทิพย์ 3.28 นฐ.730147/2560     

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

1  นางสาวกชพร เกิดสนอง นฐ.730043/2560     

2  นางสาวกนกวรรณ ชูก้าน นฐ.730106/2560     

3  นางสาวกนกวรรณ อวนมินทร์ นฐ.730470/2560     

4  นางสาวกนกอร มาลาพิเชฐ นฐ.730386/2560     

5  นายกนต์รพี อารมณ์ นฐ.730099/2560     

6  นางสาวกมลชนก อินทรสุวรรณ นฐ.730575/2560     

7  นางสาวกรรภิรมย์ ลีละสุนทเลิศ นฐ.730205/2560     

8  นายกรวุฒิ ศิริพรรณาภิรัตน์ นฐ.730035/2560     

9  นางสาวกรองกาญจน์ อ้นตลบ นฐ.730125/2560     

10  นายกฤตกร อ าไพ นฐ.730006/2560     

11  นายกฤษกร ภุมรินทร์ นฐ.730259/2560     

12  นายกฤษณพงษ์ นาคสุริยวงษ์ นฐ.730036/2560     

13  นายกฤษณะ แก่นแก้ว นฐ.730423/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

14  นางสาวกวิณนา สุทธิธรรม นฐ.730510/2559     

15  นางสาวกัญญาณัฐ น้อยตรีสน นฐ.730219/2560     

16  นางสาวกัณฑามาศ นาถวัฒนกุล นฐ.730591/2560     

17  นายกันต์ธีร์ ชิ้นฮะง้อ นฐ.730008/2560     

18  นายกัลป์ชัย เท้าทอง นฐ.730371/2560      

19  นางสาวกาญจนา ถาวร นฐ.730037/2560     

20  นางสาวกาญจนา ทองค า นฐ.730188/2560     

21  นายกิตติกุล กุลดิลก นฐ.730387/2560     

22  นายกิตติคุณ   ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ นฐ.730072/2560     

23  นายกิตติชัย เกิดบัว นฐ.730074/2560     

24  นายกิตติพจน์ สายแจ้ง นฐ.730471/2560     

25  นางสาวกิตติยา เหลืองอ่อน นฐ.730009/2560     

 
 
 
 

 



 
กลุ่มที่ 58 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 26 - 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

26  นายกิตติศักดิ์ จรรยาสวย นฐ.730175/2560     

27  นายกิตติศักดิ์ ผิวอ่อนดี นฐ.730299/2560     

28  นางสาวกุลยา วิมูลชาติ นฐ.730087/2560     

29  นางสาวเกลิดา มีจั่นเพชร นฐ.730369/2560     

30  นางสาวเกวลิน สมสนุก นฐ.730464/2560     

31  นางสาวเกวลี เจริญสุข นฐ.730543/2560     

32  นางสาวเกศินี พุกมีพันธ์ นฐ.730473/2560     

33  นางสาวเกษราภรณ์ สุขเอ่ียม นฐ.730022/2560     

34  นายเกียรติศักดิ์ จิตต์บรรจง นฐ.730107/2560     

35  นางสาวขวัญชนก เพ็งตะโก นฐ.730300/2560     

36  นางสาวขวัญตา กลิ่นพยอม นฐ.730119/2560     

37  นางสาวเขมจิรา กรุงทวี นฐ.730100/2560     

38  นางสาวคนึงนิตย์ แผ้วตัน นฐ.730097/2560     

39  นายคมศักดิ์ ทองจีน นฐ.730067/2560     

40  นางสาวเครือมาศ พุ่มสงวน นฐ.730080/2560     

41  นายจตุรงค์ จันทร์จงปราณี นฐ.730116/2560     

42  นายจตุรงค์ เอ้สว่าง นฐ.730206/2560     

43  นางสาวจรัสศรี ช่างจ า นฐ.730405/2560     

44  นางสาวจริชา วัดแก้ว นฐ.730451/2560     

45  นางสาวจริยา เมตตา นฐ.730063/2560     

46  นายจักรกฤษณ์ งามยิ่งยศ นฐ.730353/2560     

47  นายจักรพล หอมแสง นฐ.730193/2560     

48  นายจักรพันธุ์ เอ่ียมทอง นฐ.730019/2560     

49  นางสาวจันจิรา ดวงจินดา นฐ.730227/2560     

50  นางสาวจันจิรา พวงประเสริฐ นฐ.730034/2560     

51  นางสาวจันทิมา คชศิลา นฐ.730474/2560     

52  นางสาวจันทิรา ค าสร้อย นฐ.730038/2560     

53  นางสาวจารุมน ผลอินทร์ นฐ.730326/2560     

54  นายจิณากร จันทร์สุขเจริญจินดา นฐ.730039/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

55  นายจิตติ จันทร์ดา นฐ.730559/2560     

56  นางสาวจินดารัตน์ ช้อยเครือ นฐ.730372/2560     

57  นางสาวจินตหรา เนียมนาค นฐ.730068/2560     

58  นางสาวจินตา มั่งมี นฐ.730225/2560     

59  นางสาวจิรนันท์ ชูอรุณ นฐ.730378/2560     

60  นางสาวจิรภา ปิ่นวาสี นฐ.730228/2560     

61  นางสาวจิรวรรณ นาคมี นฐ.730552/2560     

62  นางสาวจิราพร แดงสม นฐ.730354/2560     

 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 59 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 63 - 99 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

63  นางสาวจิราภรณ์ จิตร์มั่น นฐ.730430/2560     

64  นางสาวจิราภรณ์ พ่วงสะอาด นฐ.730406/2560     

65  นางสาวจิราภรณ์ มะวงษ์ นฐ.730052/2560     

66  นางสาวจิราวรรณ ใจตรง นฐ.730466/2560     

67  นางสาวจุฑามาศ อุดมทรัพย์ นฐ.730355/2560     

68  นางสาวจุฑารัตน์ ค าอุ่น นฐ.730108/2560     

69  นางสาวจุฑารัตน์ ยิ้มยงยุทธ นฐ.730327/2560     

70  นางสาวจุรีรัตน์ ยีหมาด นฐ.730070/2560     

71  นางสาวจุฬามณี เวชวงศ์วาน นฐ.730229/2560     

72  นางสาวเจนจิรา แก้วสระแสน นฐ.730176/2560     

73  นางสาวเจนจิรา จันทร์ทอง นฐ.730516/2560     

74  นางสาวเจนจิรา โพธิ์ภิบาล นฐ.730588/2560     

75  นางสาวฉวีวรรณ ศรีปล้องอ่อน นฐ.730109/2560     

76  นางสาวฉัตรวรินทร์ สุทธิพณิชพงศ์ นฐ.730260/2560     

77  นางสาวฉัตรวิไล ทรัพย์วัฒนไพศาล นฐ.730117/2560     

78  นางสาวชนนิกานต์ โตเอ่ียม นฐ.730364/2560     

79  นายชนะภัย เสานาค นฐ.730429/2560     

80  นางสาวชนิกานต์ ทับแสง นฐ.730120/2560     

81  นางสาวชนิดา ตรีจิตร นฐ.730148/2560     

82  นายชนินทร์ ส าแดงเดช นฐ.730407/2560     

83  นายชรัน โซวเซ็ง นฐ.730086/2560     

84  นางสาวชลธิชา เครือชะเอม นฐ.730328/2560     

85  นางสาวชลธิชา ทองโชติ นฐ.730431/2560     

86  นางสาวชลนที จันทโชติ นฐ.730183/2560     

87  นางสาวชลิตา ลิขิตไพบูลย์กิจ นฐ.730207/2560     

88  นายชัยภัทร์ วิสูตรสกุลศักดิ์ นฐ.730261/2560     

89  นายชัยยุทธ แซ่ก๊ัว นฐ.730114/2560     

90  นายชัยวัฒน ์ ใจมั่น นฐ.730578/2560     

91  นายชัยวิทย์ ธีระประเสริฐกุล นฐ.730432/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

92  นายชาญชัย แซ่ลิ้ม นฐ.730475/2560     

93  นายชาตรี นามวันดี นฐ.730064/2560     

94  นายชานนท์ ผลบุญช่วย นฐ.730433/2560     

95  นายชานนท์ ศรีมานิต นฐ.730078/2560     

96  นายชิษณุ กลีบเมฆ นฐ.730546/2560     

97  นางสาวชิษณุชา แสงแก้ว นฐ.730476/2560     

98  นางสาวชุดาภา ขุนไชย นฐ.730567/2560     

99  นางสาวชุติมณฑน์ ทองหล่อ นฐ.730396/2560     

 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 60 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 100 - 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

100  นางสาวชุติมา สระทองพร้อม นฐ.730329/2560     

101  นางสาวชุติมา สุขภานิด นฐ.730149/2560     

102  นางสาวชุลีพร เอกจิตร นฐ.730330/2560     

103  นายเชาวลิต มูลมั่ง นฐ.730526/2560     

104  นางสาวโชติกา ยังดี นฐ.730208/2560     

105  นายไชยวัฒน์ บัวเรือง นฐ.730278/2560     

106  นายไชยวัฒน์ สิงห์เสนา นฐ.730449/2560     

107  นางสาวฐานิยา สว่างเมฆ นฐ.730399/2560     

108  นางสาวฐานิสร บุตรพันธุ์ นฐ.730218/2560     

109  นางสาวฐิตากานต์ แก้วสังวาลย์ นฐ.730558/2560     

110  นายฐิตานนท์ เหลืองสีเพชร นฐ.730408/2560     

111  นายณรงศ์กดิ์ เนตรวิริยะกุล นฐ.730187/2560     

112  นางสาวณัชชา ภูศรี นฐ.730428/2560     

113  นายณัชพล ศรีรัตนศาสตร์ นฐ.730040/2560     

114  นางสาวณัฎฐา ตันติบูรณกุล นฐ.730301/2560     

115  นางสาวณัฏฐา พันธ์ทา นฐ.730544/2560     

116  นายณัฐกร มาตะโก นฐ.730562/2560     

117  นายณัฐกิตติ์ สายพลอย นฐ.730030/2560     

118  นางสาวณัฐชมา พงษ์แสวง นฐ.730379/2560     

119  นางสาวณัฐชยา แสงเจริญ นฐ.730071/2560     

120  นางสาวณัฐณิชา หมายเกิด นฐ.730156/2560     

121  นายณัฐดนัย สมกุล นฐ.730230/2560     

122  นางสาวณัฐธยาน์ มุสิกา นฐ.730370/2560     

123  นายณัฐพงศ์ เกี่ยสุวรรณศิลป์ นฐ.730194/2560     

124  นายณัฐพงศ์ บุษบงส์ นฐ.730245/2560     

125  นายณัฐพงษ์ ผิวอ่อน นฐ.730262/2560     

126  นายณัฐพนธ์ เอ่ียมอนุศาสน์ นฐ.730604/2560     

127  นางสาวณัฐพร เหมือนละม้าย นฐ.730365/2560     

128  นายณัฐพล แสงอากาศ นฐ.730024/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

129  นางสาวณัฐราภรณ์ ดอนสุวรรณ นฐ.730150/2560     

130  นางสาวณัฐวดี มีมาก นฐ.730448/2560     

131  นางสาวณัฐวรรณ เกษรบัว นฐ.730177/2560     

132  นายณัฐวัฒน์ ชูแก้ว นฐ.730576/2560     

133  นายณัฐวุฒิ เก้ากัญญา นฐ.730110/2560     

134  นายณัฐวุฒิ เดชเดชะสุนันท์ นฐ.730025/2560     

135  นางสาวณัตตยา นิลพ่วง นฐ.730149/2559     

136  นางสาวณิชากร ไพรวรรณ์ นฐ.730302/2560     

 
 
 
 

 
 
 



 
กลุ่มที่ 61 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 137 – 173 

 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

137  นางสาวณิฎฐา แวววงษ์ นฐ.730198/2560     

138  นางสาวดวงกมล คาบแก้ว นฐ.730246/2560     

139  นางสาวดวงกมล ศรรองไพร นฐ.730331/2560     

140  นางสาวดวงใจ ค าสอ นฐ.730053/2560     

141  นางสาวดวงเนตร แถลงทรัพย์ นฐ.730041/2560     

142  นางสาวดวงพร แซ่จัง นฐ.730011/2560     

143  นางสาวดวงรัตน์ จักรปล้อง นฐ.730553/2560     

144  นางสาวดุษฎี แสวงทอง นฐ.730534/2560     

145  นางสาวตรังค์รัตน์ ทองดอนพุ่ม นฐ.730290/2560     

146  นายเตชสิทธิ์ คงประจักษ์ นฐ.730247/2560     

147  นายไตรภพ แดงเพ็ง นฐ.730090/2560     

148  นายทรงธรรม ค านุชนารถ นฐ.730456/2560     

149  นายทวีชัย แซ่เฮง นฐ.730231/2560     

150  นายทวีป ภู่ทอง นฐ.730248/2560     

151  นายทศพร ดีบัว นฐ.730164/2560     

152  นางสาวทิพย์อาภา เจริญเนตร นฐ.730332/2560     

153  นางสาวทิพวรรณ เกิดฤทธิ์ นฐ.730601/2560     

154  นางสาวทิพวรรณ ไวว่องวิทยการ นฐ.730380/2560     

155  นางสาวทิพวรรณ อ่วมชม นฐ.730520/2560     

156  นางสาวทิพวัลย์ ชูเลิศ นฐ.730033/2560     

157  นายธนกร เวชชูศักดิ์ชัยกุล นฐ.730401/2560     

158  นายธนกฤต ศรลัมภ์ นฐ.730385/2560     

159  นายธนชัย ปิ่นทองดี นฐ.730054/2560     

160  นายธนพล ทองเชื้อ นฐ.730275/2560     

161  นางสาวธนภรณ ์ ห้วยหงษ์ทอง นฐ.730333/2560     

162  นายธนวิทย์ แสงผา นฐ.730121/2560     

163  นางสาวธนสิตา พันธ์ทิม นฐ.730021/2560     

164  นางสาวธนัชชา ตติเจริญ นฐ.730434/2560     

165  นายธนากร งามแพง นฐ.730122/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

166  นายธนาศักดิ์ คุ้มบัวบาน นฐ.730592/2560     

167  นายธนิต เสือกลิ่น นฐ.730573/2560     

168  นางสาวธภาภัค วรุณวรภัทร นฐ.730504/2560     

169  นางสาวธมลวรรณ พุ่มฉายา นฐ.730151/2560     

170  นายธรณ์เทพ ใจแสน นฐ.730477/2560     

171  นายธรรมนิตย์ ฉัตรทอง นฐ.730547/2560     

172  นายธวัฒน ์ นาคแก้ว นฐ.730082/2560     

173  นางสาวธัญญา สุทานันท์ นฐ.730478/2560     

 
 
 
 

 

 
 



 
กลุ่มที่ 62 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 174 – 210 

 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

174  นางสาวธัญญาเรศ ชื่นเจริญ นฐ.730279/2560     

175  นางสาวธัญลักษณ์ เมี่ยงติ้บ นฐ.730303/2560     

176  นายธาดา ธนาณิชนันท์ นฐ.730409/2560     

177  นายธาวิต ตั้งวิริยะ นฐ.730249/2560     

178  นางสาวธิดารัตน์ คงอุสาหะ นฐ.730251/2560     

179  นางสาวธิดารัตน์ เคร้าเครือ นฐ.730012/2560     

180  นางสาวธิดารัตน์ ภัทรด าเนินสุข นฐ.730069/2560     

181  นางสาวธิดารัตน์ สุดใจ นฐ.730528/2560     

182  นางสาวธิดารัตน์ อุ่นเดช นฐ.730111/2560     

183  นางสาวธิดาวรรณ กลิ่นโคกกรวด นฐ.730165/2560     

184  นายธีรฉัตร ตาลเจริญ นฐ.730465/2560     

185  นายธีรยุทธ ปลาพันธุ์ดี นฐ.730577/2560     

186  นายธีรวุฒ บริสุทธิ์ นฐ.730089/2560     

187  นายธีรศานต์ บ้านเกาะ นฐ.730501/2560     

188  นายธุรกิจ ชูเลิศ นฐ.730598/2560     

189  นางสาวนงลักษณ์ คนอยู่ นฐ.730126/2560     

190  นางสาวนงลักษณ์ ไทรทองมี นฐ.730521/2560     

191  นายนพดล เหลืองธนาวัฒน์ นฐ.730042/2560     

192  นางสาวนพรัตน์ คล้ายชูกุล นฐ.730195/2560     

193  นายนฤนาท มงกุฎมรกต นฐ.730204/2560     

194  นางสาวนฤมล กายสวัสดิ์ นฐ.730554/2560     

195  นางสาวนฤมล เกตุมณี นฐ.730545/2560     

196  นางสาวนฤมล คุณธรณ์ นฐ.730291/2560     

197  นางสาวนฤมล ดอกไม้ขาว นฐ.730209/2560     

198  นางสาวนฤมล ประเสริฐผล นฐ.730402/2560     

199  นายนวนิตย์ รักอู่ นฐ.730479/2560     

200  นางสาวนวพร เย็นนะสา นฐ.730435/2560     

201  นายนัฐพล แดงสั้น นฐ.730356/2560     

202  นายนัฐวุฒ ิ เข็มนาค นฐ.730199/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

203  นายนันทชัย ไม้แก้ว นฐ.730073/2560     

204  นางสาวนันทวัน เก็บสี นฐ.730586/2560     

205  นางสาวนันทวัน วิเวกวรรณ นฐ.730200/2560     

206  นางสาวนันทิยา พงศ์ผกามาศ นฐ.730001/2560     

207  นางสาวนาถวลัย การดี นฐ.730210/2560     

208  นางสาวนิตยา ชาวโคราช นฐ.730232/2560     

209  นายนิธวัฒน ์ สินใช้ นฐ.730571/2560     

210  นายนิพนธ์ เนียมนาค นฐ.730612/2560     

 
 
 
 

 

 



 
กลุ่มที่ 63 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 211 - 247 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

211  นางสาวนิพร ใจซื่อ นฐ.730304/2560     

212  นางสาวนิภาวรรณ จงศักดิ์สวัสดิ์ นฐ.730334/2560     

213  นางสาวนิลยา ชุมภูวรณ์ นฐ.730480/2560     

214  นางสาวนิสรา นิธิกุล นฐ.730560/2560     

215  นางสาวนุชร ี พ่วงกลั่น นฐ.730112/2560     

216  นางสาวเนตรทราย สุขส าราญ นฐ.730305/2560     

217  นางสาวเนตรนภา สิทธิกุล นฐ.730220/2560     

218  นางสาวเนตรนรินทร์ สุวรรณสารคุณ นฐ.730292/2560     

219  นางสาวบงกช สอนค า นฐ.730055/2560     

220  นางสาวบวรนันท์ บรรดาศักดิ์ นฐ.730548/2560     

221  นางสาวบวรรัตน์ แก้วมหา นฐ.730002/2560     

222  นายบัญชา ใจซื่อ นฐ.730574/2560     

223  นางสาวบัณฑิตา ขวัญเล็ก นฐ.730522/2560     

224  นางสาวบัณฑิตา พรหมพินิจ นฐ.730101/2560     

225  นายบัลลังก ์ ศรีโมรา นฐ.730460/2560     

226  นางสาวบัวตอง ทุมเสน นฐ.730581/2560     

227  นางสาวบุญยวีย์ ปลอดโปร่ง นฐ.730607/2560     

228  นายบุญสม แววดี นฐ.730098/2560     

229  นางสาวบุณฑริกา อาจอาคม นฐ.730263/2560     

230  นางสาวบุณยาพร คงเมฆา นฐ.730280/2560     

231  นางสาวบุปผา ชาวบางน้อย นฐ.730056/2560     

232  นางสาวบุศรา ก๊วยประเสริฐ นฐ.730481/2560     

233  นางสาวบุษยมาศ ยังมาก นฐ.730057/2560     

234  นางสาวเบ็ญจรัตน์ บึงโบราณ นฐ.730357/2560     

235  นางสาวเบญญา บุญเพ็ง นฐ.730563/2560     

236  นายปฏิพัทธ์ ศิวารักษ์ นฐ.730293/2560     

237  นายปฏิภาณ ลิ้มพิรัตน์ นฐ.730250/2560     

238  นางสาวปณัฐฐา นวลคล้ า นฐ.730613/2560     

239  นางสาวปนัดดา จันทบูรณ์ นฐ.730542/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

240  นางสาวปนัดดา ศักดิ์อุดมทรัพย์ นฐ.730178/2560     

241  นางสาวปภาว ี วิทยภาพ นฐ.730436/2560     

242  นายปรมินทร์ อุไรวัฒนา นฐ.730358/2560     

243  นางสาวปรวรรณ พรหมคง นฐ.730157/2560     

244  นายประกฤษ หล าวรรณะ นฐ.730410/2560     

245  นายประพันธ์ ชัยยาศรี นฐ.730606/2560     

246  นางสาวประภา ทองล้วน นฐ.730482/2560     

247  นางสาวประภาภรณ์ สุขเสน นฐ.730335/2560     

 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 64 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 248 - 284 

 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

248  นายประวิทย์ การะเวก นฐ.730483/2560     

249  นางสาวปริชญา จิตตหฤษฎ์ นฐ.730294/2560     

250  นางสาวปริตตา ฤทธิยงค์ นฐ.730605/2560     

251  นางสาวปริมฤดี ช้อยเครือ นฐ.730179/2560     

252  นายปรีชา แพรกเชิญ นฐ.730462/2560     

253  นางสาวปรียานุช กล่อมดี นฐ.730233/2560     

254  นางสาวปรียาวดี ปิติวัฒน์กุลกิจ นฐ.730457/2560     

255  นางสาวปัญจรัตน์ ฤทธิชัย นฐ.730306/2560     

256  นายปัญจศักดิ์ จึงสิริพิทักษ์ นฐ.730390/2560     

257  นายปัญญธร ตั้งจิตพัฒนกุล นฐ.730281/2560     

258  นายปัฐว ี จูแจ่มแจ้ง นฐ.730424/2560     

259  นายปัฐวีร ์ สระทองค า นฐ.730191/2560     

260  นางสาวปัทมา โพธิ์เงิน นฐ.730102/2560     

261  นางสาวปาณิสรา เอ้ียวฮะ นฐ.730508/2560     

262  นางสาวปานิสา บุตรศรีด้วง นฐ.730565/2560     

263  นางสาวปาริฉัตร ปานติดตัว นฐ.730211/2560     

264  นางสาวปิยนาถ หอมแม้น นฐ.730359/2560     

265  นางสาวปิยพร ช่างแช่ม นฐ.730264/2560     

266  นางสาวปิยมาภรณ์ พิบูลรัตพงศ์ นฐ.730602/2560     

267  นายปิยมิตร พลเสน นฐ.730004/2560     

268  นายปิยะ บุญมี นฐ.730529/2560     

269  นายปิยะพงษ์ วงษ์เวียงจันทร์ นฐ.730044/2560     

270  นายปิยะวัฒน์ บุญทรง นฐ.730127/2560     

271  นายปุณณวิชญ์ วันเพ็ญ นฐ.730083/2560     

272  นางสาวผกาวรรณ นาเมืองรัก นฐ.730437/2560     

273  นายพงศธร เชื้อคล้ า นฐ.730461/2560     

274  นายพงษ์พันธ์ รองทอง นฐ.730103/2560     

275  นางสาวพณิดา อ่อนอินทร์ นฐ.730307/2560     

276  นายพนม เนียมจีน นฐ.730584/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

277  นางสาวพนิดา คงชีพ นฐ.730013/2560     

278  นายพงษ์พิพัฒน์ วิสุทธิกุล นฐ.730360/2560     

279  นางสาวพนิดา สิงห์คา นฐ.730325/2560     

280  นางสาวพรชนก กสิบุตร นฐ.730166/2560     

281  นายพรชัย ชนินทร์รณรงค์ นฐ.730045/2560     

282  นางสาวพรทิพย์ น้อยเงิน นฐ.730180/2560     

283  นางสาวพรทิพย์ ปทุมสูติ นฐ.730184/2560     

284  นางสาวพรทิพย์ แย้มพรายภิรมย์ นฐ.730411/2560     

 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 65 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 285 – 321 

 
 

  
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

285  นางสาวพรทิพา ยศศักดิ์ศรี นฐ.730007/2560     

286  นางสาวพรพิมล เขียววิชัย นฐ.730282/2560     

287  นางสาวพรพิมล นิรมล นฐ.730555/2560     

288  นางสาวพรพิมล เริกเถ่ือน นฐ.730454/2560     

289  นางสาวพรรณนภา ช่วยสุวรรณ์ นฐ.730226/2560     

290  นางสาวพรรณิกา เอ้ือแท้ นฐ.730091/2560     

291  นางสาวพรรษา ใจแก้ว นฐ.730058/2560     

292  นางสาวพรสุดา ครองระวะ นฐ.730556/2560     

293  นางสาวพรสุดา ค าศรี นฐ.730212/2560     

294  นางสาวพรสุดา เดชจินดา นฐ.730535/2560     

295  นายพรอนันต์ เลี้ยงอ านวย นฐ.730085/2560     

296  นางสาวพฤกษา เขาแก้ว นฐ.730129/2560     

297  นางสาวพัชรกันย์ ข ากฤษ นฐ.730104/2560     

298  นายพัชระ มงคลรัตนาสิทธิ์ นฐ.730412/2560     

299  นางสาวพัชราภรณ์ สามารถ นฐ.730587/2560     

300  นางสาวพัชรินทร์ ไชยปาก นฐ.730316/2560     

301  นางสาวพัชริยา สุขพิทักษ์ นฐ.730201/2560     

302  นางสาวพัฒชา น้อยลิง นฐ.730530/2560     

303  นางสาวพัทธนันท์ สังวร นฐ.730167/2560     

304  นายพันธวัช ภัทรสิริวงศ์ นฐ.730046/2560     

305  นายพันอนันต์ แช่มชูกลิ่น นฐ.730510/2560     

306  นายพัสกร บุตรคงกิตติโชค นฐ.730413/2560     

307  นางสาวพาฝัน ผุยชาด า นฐ.730154/2560     

308  นางสาวพิชชา ล าใย นฐ.730295/2560     

309  นางสาวพิชญากร อบมาลี นฐ.730059/2560     

310  นางสาวพิชามญชุ์ ปลาทอง นฐ.730391/2560     

311  นายพิพัทฒ์ ลิ้มสุวรรณ นฐ.730517/2560     

312  นางสาวพิมพ์ญาภา ธีรภัทรเกียรติ นฐ.730493/2560     

313  นายพิมพ์นารา ล้อกาญจนศิริ นฐ.730311/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

314  นางสาวพิมพ์โพยม พุฒิตรีภูมิ นฐ.730484/2560     

315  นางสาวพิมพ์วลัญช์ แผนสมบูรณ์ นฐ.730583/2560     

316  นางสาวพิยดา สมหมาย นฐ.730452/2560     

317  นางสาวพิริยา มั่นคง นฐ.730538/2560     

318  นางสาวพิไลวรรณ เตียงเกตุ นฐ.730283/2560     

319  นายพีรดนย์ เหมาะศรี นฐ.730400/2560     

320  นายพีรพงษ์ บุญเล็ก นฐ.730158/2560     

321  นายพีรพงษ์ เมืองสมบัติ นฐ.730485/2560     

 
 
 
 
 



 

กลุ่มที่ 66 
บัณฑิต บธ.บ. 

เลขที่ 322-358 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

322  นางสาวเพ็ชรรัตน์ พลสมัคร นฐ.730296/2560     

323  นางสาวเพ็ญนภา ลี้รัตน์ นฐ.730168/2560     

324  นายไพบูลย์เกียรติ เหลืองรุ่งทรัพย์ นฐ.730512/2559     

325  นางสาวภรณ์นิภา ศิริแวว นฐ.730450/2560     

326  นายภัคธร ร่มโพธิ์ดี นฐ.730585/2560     

327  นางสาวภัชริดา สายส าโรง นฐ.730414/2560     

328  นายภัทรพล เครืออยู่ นฐ.730308/2560     

329  นายภัทรพล นวลค า นฐ.730388/2560     

330  นางสาวภัทรวด ี หนูอินทร์ นฐ.730113/2560     

331  นางสาวภัทรีญา โพธิ์ศรีทอง นฐ.730502/2560     

332  นางสาวภัสรา มีทรัพย์มั่น นฐ.730023/2560     

333  นางสาวภัสส์พิชชา ลี้ตระกูลโชค นฐ.730273/2560     

334  นางสาวภัสสร วงค์เมตตา นฐ.730361/2560     

335  นายภาคภูมิ จันทร์สว่าง นฐ.730392/2560     

336  นายภาคภูมิ แซ่หั่น นฐ.730366/2560     

337  นางสาวภาชิน ี แก่นไร่ นฐ.730536/2560     

338  นางสาวภาณุมาส เกาสังข์ นฐ.730336/2560     

339  นางสาวภานรินทร์ ภวังครัตน์ นฐ.730337/2560     

340  นายภานุ ไกรเสน นฐ.730486/2560     

341  นายภานุวัฒน ์ ปฐมสิทธิพาณิช นฐ.730005/2560     

342  นายภาษ ุ รุ่งแสง นฐ.730338/2560     

343  นายภูไท แสงจันทร์ นฐ.730189/2560     

344  นายภูริทัต พรนพรัตน์ นฐ.730092/2560     

345  นายภูวเนตร พรมเนตร นฐ.730202/2560     

346  นางสาวมณีรินทร์ แซ่ลิ้ม นฐ.730169/2560     

347  นางสาวมนต์นภา โฮกอ่อน นฐ.730487/2560     

348  นางสาวมนภรณ์ ศรีส าอาง นฐ.730415/2560     

349  นางสาวมนันญา นาคสวาท นฐ.730438/2560     

350  นางสาวมลิตา ศรีอยู่โยง นฐ.730203/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

351  นางสาวมัทนา ดารา นฐ.730026/2560     

352  นายมานพ คงเส้ง นฐ.730276/2560     

353  นางสาวมานิตา เมฆแดง นฐ.730252/2560     

354  นางสาวมาริสา คงข า นฐ.730159/2560     

355  นางสาวมาริสา ฟองจ่าน นฐ.730221/2560     

356  นางสาวมินตรา ภู่ทองค า นฐ.730453/2560     

357  นางสาวมินตรา ยาเคน นฐ.730235/2560     

358  นางสาวมินตรา อ่ิมเอ่ียม นฐ.730181/2560     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 67 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 359-395 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

359  นางสาวมินตรา เอ่ียมแก้ว นฐ.730376/2560     

360  นางสาวมุกรวี พุ่มพวง นฐ.730015/2560     

361  นางสาวเมทิณี พิมพ์สุวรรณ์ นฐ.730593/2560     

362  นางสาวเมธินี จ าปาเทศ นฐ.730265/2560     

363  นางสาวเมสินี จินดาวงค ์ นฐ.730093/2560     

364  นางสาวยุพาวรรณ ม่วงแดง นฐ.730182/2560     

365  นางสาวยุวดี เอ่ียมคุ่ย นฐ.730236/2560     

366  นางสาวเย็น บุญน้อย นฐ.730393/2560     

367  นางสาวเยาวภา ผาค า นฐ.730014/2560     

368  นางสาวโยฑกา สระแก้ว นฐ.730468/2560     

369  นางสาวรตนภรณ์ องอาจ นฐ.730609/2560     

370  นางสาวรักชนก โนรี นฐ.730170/2560     

371  นางสาวรักษ์ขวัญ บัวบูชา นฐ.730284/2560     

372  นายรังษ ี ตุลารัตน์ นฐ.730568/2560     

373  นางสาวรัชน ี แก้วชัยนันท์ นฐ.730213/2560     

374  นางสาวรัชน ี เลิศเกษม นฐ.730065/2560     

375  นางสาวรัตนวล ี บุญพรหม นฐ.730509/2560     

376  นางสาวรัตนา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ นฐ.730469/2560     

377  นางสาวรุ่งทิวาภรณ์ กลิ่นหอม นฐ.730537/2560     

378  นายรุ่งเรือง ภู่ระหงษ์ นฐ.730503/2560     

379  นายฤทธิเดช สุธาพจน์ นฐ.730309/2560     

380  นางสาวลลิตพรรณ ขันทองดี นฐ.730266/2560     

381  นายลอย ป้อมสุวรรณ์ นฐ.730047/2560     

382  นางสาวละอองดาว เมฆปั้น นฐ.730455/2560     

383  นางสาวละอองดาว อ้ังสุพ่วง นฐ.730018/2560     

384  นางสาวลูกเกตุ โพธิ์วิทย์ นฐ.730339/2560     

385  นางสาวเลปวรรณ จันทร์อ่ า นฐ.730020/2560     

386  นายวทัญญ ู หิตการุญ นฐ.730425/2560     

387  นางสาววนิดา ทองไพรวรรณ นฐ.730524/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

388  นางสาววรรณนิสา หนูสุด นฐ.730297/2560     

389  นางสาววรรณยุพา มะระวัฒนากิจกุล นฐ.730488/2560     

390  นางสาววรรณรดา ระวังภัย นฐ.730582/2560     

391  นางสาววรรณวิษา ขอพึ่ง นฐ.730566/2560     

392  นางสาววรรณวิสา แฉล้มภักดี นฐ.730341/2560     

393  นางสาววรรณิสา หัตถการ นฐ.730589/2560     

394  นางสาววรัญญา พุกรอด นฐ.730160/2560     

395  นางสาววรางคณา หินพรม นฐ.730048/2560     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มที่ 68 
บัณฑิต บธ.บ. 

เลขที่ 396-432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

396  นายวราโชต ิ สิงหเสนี นฐ.730253/2560     

397  นางสาววราพร ณรงค์เลิศฤทธิ์ นฐ.730507/2560     

398  นางสาววราล ี เถลิงศักดาเดช นฐ.730088/2560     

399  นางสาววริศรา พรมสมบัติ นฐ.730237/2560     

400  นางสาววริศรา พระพิไชย นฐ.730214/2560     

401  นายวรุฒ เหล็งยินดี นฐ.730403/2560     

402  นางสาววลัยพร ตรัยภัตร์ นฐ.730608/2560     

403  นายวศพล ภู่แก้ว นฐ.730373/2560     

404  นายวสันต์ สาลี นฐ.730115/2560     

405  นายวัชรพงศ์ พานทอง นฐ.730506/2560     

406  นายวัชรพล โชคอุตสาหะ นฐ.730342/2560     

407  นายวัชรพล นักวิฬา นฐ.730489/2560     

408  นายวัฒนชัย สิทธิชัยกาญจน์ นฐ.730490/2560     

409  นายวัฒนา วรรณรังษี นฐ.730416/2560     

410  นางสาววันนิสา ตะเพียนทอง นฐ.730190/2560     

411  นางสาววัลลภา เฮงสงวน นฐ.730285/2560     

412  นางสาววัลลิกา วัฒนสุนทร นฐ.730439/2560     

413  นางสาววาร ี ตุ้มนิลกาล นฐ.730362/2560     

414  นางสาววาสินีย ์ วิไลลักษ์ นฐ.730603/2560     

415  นางสาววิกาญดา ค าภิมาบุตร นฐ.730079/2560     

416  นางสาววิชชุดา สืบกลั่น นฐ.730417/2560     

417  นางสาววิชชุนันท ์ ทองค า นฐ.730569/2560     

418  นางสาววิชุดา เต็มองหล้า นฐ.730027/2560     

419  นางสาววิชุดา บุญแก้ว นฐ.730171/2560     

420  นายวิทยา อินสุวรรณ นฐ.730254/2560     

421  นายวิทวัส ศิวบุรินทมิตร์ นฐ.730599/2560     

422  นางสาววิภาดา ธีราพงษ์ นฐ.730440/2560     

423  นางสาววิภาว ี ข าเพ็ญ นฐ.730422/2560     

424  นางสาววิลาสิน ี คุณาบุตร นฐ.730394/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

425  นางสาววิไลวรรณ อุ่มเอิบ นฐ.730267/2560     

426  นายวิสุทธิ ์ ทองดอนเหมือน นฐ.730081/2560     

427  นางสาววีณา จืองี่ นฐ.730049/2560     

428  นายวีรพล เก่งน าชัยตระกูล นฐ.730238/2560     

429  นางสาววีระนุช ศรีวะรมย์ นฐ.730076/2560     

430  นายวุฒิพงศ์ ชูชัยวุฒิพงศ์ นฐ.730060/2560     

431  นางสาวศรัญจิตร ลิ้มประเสริฐยิ่ง นฐ.730531/2560     

432  นางสาวศรัญรัตน์ ดวงตา นฐ.730441/2560     

 
 
 

 
 
 



 
กลุ่มที่ 69 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 433-469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

433  นายศราวุฒิ ชอบเจริญ นฐ.730077/2560     

434  นางสาวศรินทิพย์ แป้นทองค า นฐ.730389/2560     

435  นางสาวศศิประภา เซี่ยงผุง นฐ.730418/2560     

436  นางสาวศศิพร ฉุยเนย นฐ.730491/2560     

437  นายศักดิ์นรินทร์ ปั้นบัวงาม นฐ.730123/2560     

438  นางสาวศิรดา เจริญสันติวงศ์ นฐ.730298/2560     

439  นางสาวศิรประภา พัดเพชร นฐ.730343/2560     

440  นางสาวศิริณภรณ์ โชติสงค์ นฐ.730286/2560     

441  นางสาวศิริพร ธรรมลังกา นฐ.730492/2560     

442  นางสาวศิริรัตน์ หนูอ้น นฐ.730523/2560     

443  นางสาวศิริลักษณ์ เทียมเมฆา นฐ.730239/2560     

444  นางสาวศิริวรรณ ผ่องจิต นฐ.730564/2560     

445  นางสาวศิริวรรณ สุขเจริญ นฐ.730494/2560     

446  นายศิริศักดิ์ แพ่งศิริ นฐ.730029/2560     

447  นายศิวณัฏฐ์ อนุจรพันธ์ นฐ.730505/2560     

448  นายศิวพล กลิ่นเกษร นฐ.730032/2560     

449  นายศิวะนนท์ สุขเกิด นฐ.730268/2560     

450  นายศุภกร คีตวศิน นฐ.730442/2560     

451  นายศุภรชัย สร้อยเสนา นฐ.730192/2560     

452  นางสาวศุภลักษณ์ จันดาอ่อน นฐ.730377/2560     

453  นางสาวศุภานัน ทิณรัตน์ นฐ.730367/2560     

454  นางสาวศุลีพร ลือประเสริฐ นฐ.730172/2560     

455  นายเศรษฐพงศ์ กองผุย นฐ.730255/2560     

456  นายสณฑ์ กาญจน์วัชชา นฐ.730269/2560     

457  นายสมเจต รวมญาติ นฐ.730066/2560     

458  นายสมชาย รูปสูง นฐ.730381/2560     

459  นางสาวสมฤด ี ปลาทอง นฐ.730240/2560     

460  นางสาวสรชา เจริญสิน นฐ.730128/2560     

461  นางสาวสรรสิร ิ ศรีสุวรรณภัทร นฐ.730443/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

462  นางสาวสรวณี พรมวงษา นฐ.730061/2560     

463  นายสราวุธ สมทอง นฐ.730310/2560     

464  นางสาวสริยา สร้อยทอง นฐ.730256/2560     

465  นางสาวสหทัย ภูวัฒนา นฐ.730397/2560     

466  นางสาวสัจจพร กิจทวี นฐ.730513/2560     

467  นายสามารถ เดือนขึ้น นฐ.730003/2560     

468  นายสายชล สุภนาม นฐ.730495/2560     

469  นายสายชล อาจปักษา นฐ.730458/2560     

 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 70 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 470-506 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

470  นางสาวสาวิตร ี บุดดาเลิศ นฐ.730459/2560     

471  นางสาวสาวิตร ี ม่วงโมรี นฐ.730496/2560     

472  นายสิทธิศักดิ์ วรกิจอาทร นฐ.730463/2560     

473  นางสาวสิยากร ค าพิมพ์ นฐ.730185/2560     

474  นางสาวสิรินาถ  แช่มประเสริฐ นฐ.730600/2560     

475  นางสาวสิริพร บุญเกิด นฐ.730395/2560     

476  นางสาวสุกัญญา นิลรอด นฐ.730532/2560     

477  นางสาวสุชา ภู่พันธ์เจริญสุข นฐ.730398/2560     

478  นางสาวสุชานันท์ สร้อยมณี นฐ.730382/2560     

479  นางสาวสุดา อุดร นฐ.730590/2560     

480  นางสาวสุดาทิพย์ ศรีทะวุธ นฐ.730257/2560     

481  นางสาวสุดาพร จิตเมือง นฐ.730161/2560     

482  นางสาวสุดาภรณ์ แก้วเพ็ง นฐ.730222/2560     

483  นางสาวสุดารัตน์ ไชยะโอชะ นฐ.730312/2560     

484  นางสาวสุดารัตน์ ทองสมคิด นฐ.730497/2560     

485  นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์ นฐ.730374/2560     

486  นางสาวสุดารัตน์ อร่ามต้อย นฐ.730017/2560     

487  นางสาวสุทธิดา ศักดิ์ภิรมย์ นฐ.730313/2560     

488  นางสาวสุธัญญา เรือนนุช นฐ.730344/2560     

489  นางสาวสุธิดา พาทัน นฐ.730549/2560     

490  นายสุธิมนต์ ชาวประมง นฐ.730270/2560     

491  นางสาวสุนันทา เครือกองมาศ นฐ.730345/2560     

492  นางสาวสุนิดา นิ่มบุตร นฐ.730467/2560     

493  นางสาวสุนิษา เนตรจตุพร นฐ.730594/2560     

494  นางสาวสุนิสา ทักท้วง นฐ.730498/2560     

495  นางสาวสุนิสา รัตนพิทักษ์ นฐ.730482/2559     

496  นางสาวสุนิสา สุวรรณเสริม นฐ.730153/2560     

497  นางสาวสุปราณี อนันตภูมิ นฐ.730124/2560     

498  นางสาวสุปรีดา ไพบูลย์วศิน นฐ.730062/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

499  นางสาวสุพรรณี ศรีนวลข า นฐ.730550/2560     

500  นางสาวสุพรรษา เซี่ยงหวอง นฐ.730426/2560     

501  นางสาวสุพรรษา แสนค าปน นฐ.730215/2560     

502  นางสาวสุพัตรา ศรีภุมมา นฐ.730525/2560     

503  นางสาวสุภัสรา ศรีอุ่นศรี นฐ.730533/2560     

504  นายสุภาพ จาตะเสม นฐ.730511/2560     

505  นางสาวสุภาพร พาสมบูรณ์ นฐ.730196/2560     

506  นางสาวสุภารัตน ์ ยิ้มละมัย นฐ.730368/2560     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มที่ 71 

บัณฑิต บธ.บ. 
เลขที่ 507-543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

507  นางสาวสุภาวด ี ธรรมศิริ นฐ.730539/2560     

508  นางสาวสุภาวด ี พัวสวัสดิ์ นฐ.730514/2560     

509  นางสาวสุมิตรา แซ่โง้ว นฐ.730597/2560     

510  นายสุรศักดิ์ แซ่ล้อ นฐ.730105/2560     

511  นายสุรินทร์ ไทยยิ้ม นฐ.730527/2560     

512  นายสุริยะ เหมมะณี นฐ.730611/2560     

513  นางสาวสุลักขณา สังขลักษณ์ นฐ.730271/2560     

514  นางสาวสุวนันท์ ทรหด นฐ.730287/2560     

515  นางสาวสุวนันท์ สอนราด นฐ.730241/2560     

516  นางสาวสุวรรณีย์ ปุณณะการี นฐ.730384/2560     

517  นางสาวเสาวลักษณ์ แผ้วตัน นฐ.730242/2560     

518  นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรปานกัน นฐ.730375/2560     

519  นางสาวเสาวลักษณ์ รักงาม นฐ.730094/2560     

520  นางสาวแสงดาว สุขนิรันดร์ นฐ.730186/2560     

521  นางสาวแสงรวี บัวตูม นฐ.730419/2560     

522  นายโสภณ กุศลรอด นฐ.730347/2560     

523  นายโสภณ คุ้งลึงค์ นฐ.730404/2560     

524  นางสาวโสภา ปุยะพันธ์ นฐ.730499/2560     

525  นางสาวไหมแพร อ้นค้ า นฐ.730551/2560     

526  นางสาวอณัศยา ผาขาวบวช นฐ.730383/2560     

527  นายอณุวัฒน์ แซ่อ้ึง นฐ.730363/2560     

528  นายอดิศักดิ์ บุญศรีสอาด นฐ.730152/2560     

529  นายอดุลย์ มงคล นฐ.730420/2560     

530  นางสาวอนงค์วดี สุขเกษม นฐ.730216/2560     

531  นายอนนท์ นาคนุช นฐ.730272/2560     

532  นายอนันต์ ด้วงขาว นฐ.730288/2560     

533  นางสาวอนุชสรา บุญมีทา นฐ.730519/2560     

534  นายอนุชา เงินสมบัติ นฐ.730095/2560     

535  นายอนุรักษ์ จันทร์คล้าย นฐ.730348/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

536  นางสาวอนุรักษ์ มุดเมาะ นฐ.730243/2560     

537  นายอนุวัฒน์ อินมงคล นฐ.730277/2560     

538  นายอนุศักดิ์ เทพราชา นฐ.730217/2560     

539  นายอนุศักดิ์ ยงปรึกษา นฐ.730096/2560     

540  นายอนุสรณ์ สบอนันต์โชค นฐ.730570/2560     

541  นางสาวอนุสรา เกษรเทียน นฐ.730540/2560     

542  นายอนุสิทธิ์ อยู่ถนอม นฐ.730444/2560     

543  นางสาวอภัสรา จินดาอินทร์ นฐ.730084/2560     

 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มที่ 72 
บัณฑิต บธ.บ. 

เลขที่ 544-590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

544  นายอภิวัฒน์ ทองเต็ม นฐ.730031/2560     

545  นายอภิวาท ศรีสังวาลย์ นฐ.730244/2560     

546  นายอภิวิชญ์ ขันติสุขเจริญยศ นฐ.730472/2560     

547  นายอภิศักดิ์ สังวาลย์นุช นฐ.730427/2560     

548  นายอภิสิทธิ์ รอดจากภัย นฐ.730596/2560     

549  นายอภิสิทธิ์ ศรีทองจ้อย นฐ.730445/2560     

550  นายอภิสิทธิ์ ศิษย์ครองวงษ์ นฐ.730518/2560     

551  นายอภิสิทธิ์ สีสมุทร นฐ.730580/2560     

552  นางสาวอมราพร พานทอง นฐ.730162/2560     

553  นางสาวอมลรดา ศรัณยวิภากุล นฐ.730500/2560     

554  นางสาวอรนิภา วงจั่นแก้ว นฐ.730155/2560     

555  นางสาวอรปรียา อินทรพานิช นฐ.730349/2560     

556  นางสาวอรพิน สงวนทรัพย์ นฐ.730350/2560     

557  นายอรรถพล ยะนิล นฐ.730314/2560     

558  นางสาวอรวรรณ กรังพานิช นฐ.730234/2560     

559  นางสาวอรวรรณ ทิฆัมพรทิพย์ นฐ.730512/2560     

560  นางสาวอรวรรณ ปานสวย นฐ.730118/2560     

561  นางสาวอรวรรณ พูลสวัสดิ์ นฐ.730351/2560     

562  นางสาวอรวรรณ รามัญ นฐ.730223/2560     

563  นางสาวอริสา ชมภูนิช นฐ.730315/2560     

564  นางสาวอลิษา ไข่เอ่ียม นฐ.730173/2560     

565  นางสาวอลิสา สวามีชัย นฐ.730050/2560     

566  นายอวิรุทธ์ สังขนารอด นฐ.730541/2560     

567  นายอังคาร บิดาศักดิ์ นฐ.730258/2560     

568  นางสาวอังศุมา จันอนุกาญจน์ นฐ.730446/2560     

569  นายอาทิตย์ ทองหยิบ นฐ.730572/2560     

570  นายอานนท์ ใจเยือกเย็น นฐ.730010/2560     

571  นายอานนท์ ทาเครือ นฐ.730075/2560     

572  นางสาวอาภัสตา เสียงเสนาะ นฐ.730197/2560     



โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
ฝึกซ้อมย่อยวันที่ 8,9 ฝึกซ้อมใหญ่ 10 เมษายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต  

เลข นฐ. 
ลงนาม 

ที ่     08.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 

573  นางสาวอาภาภรณ์ นิ่มนวล นฐ.730557/2560     

574  นางสาวอารี อนวัชตระกูล นฐ.730289/2560     

575  นางสาวอารียา จันทร์ทอง นฐ.730016/2560     

576  นางสาวอารีรัตน์ เกษมสุขไพศาล นฐ.730163/2560     

577  นางสาวอารีรัตน์ รัตนศรี นฐ.730447/2560     

578  นายอ าพัน สมศรี นฐ.730579/2560     

579  นางสาวอิงอร วิเศษสิงห์ นฐ.730174/2560     

580  นายอิทธิพล เทือกมูล นฐ.730610/2560     

581  นายอิทธิพล หล่อศิริ นฐ.730595/2560     

582  นางสาวอินทุอร ราชส าเภา นฐ.730352/2560     

583  นายอิสระ สุล าไพ นฐ.730274/2560     

584  นางสาวอุษา เซี่ยงหลิว นฐ.730421/2560     

585  นายเอกชัย เอ่ียมศรีเพชร นฐ.730561/2560     

586  นางสาวไอรดา ธนภัทร์ไพศาล นฐ.730224/2560     

587  MR. TOBIAS  ENJAMIN BALHORN นฐ.730051/2560     

588  MR. TRAN ANH TUAN นฐ.730340/2560     

589  MR. TRAN NGOC HAI นฐ.730346/2560     

590  MR. TRAN VAN LAM นฐ.730515/2560     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


