
ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 1 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1 4781123041 นางสาวกัลยา  ปิริมา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.88
2 4881132043 นายพรเทพ  แต้ศิริถาวร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม (ดนตรี) 2.96
3 4884107028 นายหริพงษ์  พะวร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.68
4 4981136014 นายณัฐ  กาญจนพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.61
5 5184107030 นางสาวสายทิพย์  แย้มมี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.23
6 5221238038 นางสาวรักวงศ์วรรณ  นีติธัมมกุล ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.25
7 5221306287 นายกิจผดุง  จันทรา ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.03
8 5224412187 นางสาวพนิดา  เสริมทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.32
9 5281107106 นางสาวสอรนันท์  นรดี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.46
10 5281123018 นายเฉลิมวุฒิ  รุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.84
11 5281123103 นายภูริทัตต์  วิเศษโวหาร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.11
12 5281123111 นางสาวสุทิน  จันทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.77
13 5281123120 นางสาวปรางสุรีย์  คงไพรสันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.16
14 5281123143 นางสาวปรียนันท์  ปาเบ้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.03
15 5281124019 นางสาวสุธาสิณี  ประเสริฐศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.58
16 5284107010 นางสาวกอบแก้ว  โชติกุล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.36
17 5284107011 นางสาวรัตติยาภรณ์  ดําประทิก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.15
18 5284107028 นางอรนงค์  สุจจิตรจูล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.76
19 5284107036 นางสาวรุ่งนภา  ขุนนุช ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.41
20 5284107044 นางสาวณัฐนิชา  โพธิวัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.44
21 5284107045 นางวัชรี  ก๋งเหม็ง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.53
22 5321147004 นายพนมรัตน์  วรประกิจกุล ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.63
23 5321147005 นายบดินทร์  รอดพันธุ์ใหม่ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.28
24 5321147011 นายพงศกร  นิพนธ์กิจ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.99
25 5321147056 นายอนุชิต  เพ่ิมข้ึน ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.03
26 5321147061 นายธีรกานต์  ภู่ไพบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.85
27 5321147078 นายเอกพล  จันทร์อ้วน ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.42
28 5321154021 นายณัฐกร  กาญจนอุบล ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.45
29 5321307020 นางสาวกฤษฎา  คงโนนกอก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.77
30 5321310089 นายพิษณุ  โอกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.50
31 5321335013 นายจารุวัฒน์  เจียงแจ่มจิต ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.26
32 5324112002 นางสาวแอน  ทอเรส ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.71
33 5324112003 นางสาวญาณิศา  สอนสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.61
34 5381107082 นางสาวสุพัตรา  นกทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.45
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 2 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
35 5381107104 นางสาวนุชรี  เหมมณี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.92
36 5381107133 นางสาวนัจกร  นิลเพชร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.83
37 5381107236 นางสาวนารินทร์  คําเท่ียง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.99
38 5381107250 นางสาวเบญจางค์  เมตตาวิมล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.80
39 5381110010 นางสาวเพ็ญจันทร์  ชูชมกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.89
40 5381110168 นางสาวภัควดี  สิงคิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.11
41 5381110225 นางสาวสิริกุล  ขัดบุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.03
42 5381112064 นางสาวพิมพ์สุดา  ทําสีทา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.06
43 5381112073 นางสาวประภัสสร  เสือสาวะถี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.75
44 5381112152 นายสุรชัย  หะมะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.67
45 5381112160 นายเชิดเกียรติ  แก้วเกษการณ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.73
46 5381112163 นายธงรบ  จันทโนดม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.65
47 5381123033 นายอนุชิต  เอมโอฐ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.05
48 5381123106 นางสาวเมธิณี  กรเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
49 5381123123 นางสาวลลิตา  ศรีโพธิ์ช้าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.17
50 5381123212 นายอับดุลฮาดี  เจ๊ะซอ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
51 5381123319 นางสาวนิลวรรณ  มณีทูล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
52 5381123323 นางสาวรุจิรา  พลเยี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.23
53 5381124052 นางสาวพัชรินทร์  สีมา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.42
54 5381124141 พระชัยธวัช  บัวจะมะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
55 5381126020 นายพีระพงษ์  จีระกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.64
56 5381126049 นายวัฒนา  ใสชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.76
57 5381126065 นายศุภชัย  รัตนโสภา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
58 5381126070 นายจักรี  จันทร์นี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
59 5381126110 นางสาวกาญจนา  บํารุงชนม์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
60 5381126171 นายวันเฉลิม  เรืองเกษม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.86
61 5381126182 นางสาวภัณฑารักษ์  เทพจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
62 5381126191 นางสาวกันตนา  แว่นศิลา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.34
63 5381126194 นางสาวอรอุษา  แก้วบุญญานุภาพ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
64 5381126195 นางสาวสุทธิดา  อยู่ประคอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.76
65 5381126212 นางสาวสมฤทัย  ทองแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
66 5381126238 นายคณาวุฒิ  ฉิมบุรุษ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.32
67 5381126257 นายสหนันท์  ศรีเจตสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.46
68 5381126295 นายเอกตนัย  สุดชะดา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.46
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 3 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
69 5381136216 นางสาวบุญญาภา  ไชยพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.51
70 5381136236 นางสาวอัมรินทร์  สุวรรณเวียง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.66
71 5381136242 นางสาววนิดา  อะโรคา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.86
72 5381153041 นายปฐมภร  ม่ังมี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.00
73 5381153045 นายกฤษณะ  น้ําใจสุข ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.02
74 5381153077 นายภาณุเดช  คําไทรแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.26
75 5381153098 นายนิรันดร์  วงศ์ศรีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.18
76 5384107001 นางจุฑาทิพย์  ศักด์ิเพชร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.96
77 5384107005 นางสาวพรจันทร์  นิลขํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.03
78 5384107009 นางสาวพิศมัย  บัวใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.95
79 5384107010 นางสาววิสาห์  ผกาหลวง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.40
80 5384107013 นางเสาวนี  กางหอม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.10
81 5384107017 นางสาวจันทร์หอม  แคนเตรียม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.95
82 5384107018 นางสาวละอองดาว  พฤกษ์มโนนุกูล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.49
83 5384107019 นางสาวเหมดี  ตีตรา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.61
84 5384107023 นางสาววีราภรณ์  บุญมา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.49
85 5384107024 นางไอลัดดา  สงคราม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.15
86 5384107025 นางสาวกชพร  นันท์วรรธน์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.02
87 5384107026 นางสาวนฤมล  ศรีพิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.05
88 5384107033 นางสาวศศิมา  หม่ืนหาญ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.08
89 5384107036 นางสาวนาตยา  กุศลศิลปวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.24
90 5384112001 นายอธิวัฒน์  ชิดชม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.64
91 5384112003 นางสาวสิริพร  มาบรรดิษ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.46
92 5384112005 นายอัครเดช  เตโช ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.30
93 5421112018 นางสาวสาวิตรี  พันธ์เลิศ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.21
94 5421112047 นายพลากร  ศรีปานแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.60
95 5421112048 นายจตุโชติ  สีเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.84
96 5421112053 นางสาวภัคปวีร์  อะโรยวิถี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.56
97 5421112060 นายทิวา  จัตุรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.14
98 5421112061 นายอามีน  เจ๊ะนิ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.43
99 5421112066 นางสาวสุนันทา  กฤตังกูร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.01
100 5421112068 นางสาวอัญญารัตน์  นาคโสดา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.34
101 5421112069 นายณัฐพงศ์  แซ่ฮ่าน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.81
102 5421147002 นายปัญญาวุฒิ  ชะรอยรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.65

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 4 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
103 5421147003 นางสาวศศิธร  พูลเกษม ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.03
104 5421147004 นายวรวุฒิ  วิไลวงศ์ ณ.อยุธยา ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.24
105 5421147007 นายบารมี  รุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.06
106 5421147008 นายขจรศักด์ิ  ปานสกุล ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.69
107 5421147017 นายสุริยา  แนะแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.89
108 5421147018 นางสาวอนงลักษณ์  เอมโอฐ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.66
109 5421147023 นายอมรรัตน์  แยบกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.06
110 5421147025 นายยุทธ์ดนัย  สมขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.97
111 5421147029 นายณัฐฒิพงศ์  ช่วยอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.86
112 5421147031 นายณัฐวุฒิ  ยิ้มฉาย ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.84
113 5421147039 นางสาวพรนภา  สุวรรณเนตร ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.93
114 5421147049 นายอนุวัฒน์  สังข์โสม ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.04
115 5421147050 นายวงศธร  ตั้งชูไชยกุล ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.07
116 5421147051 นางสาวมาริษา  ปุริมายะตา ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.95
117 5421147054 นายศักด์ิสิทธิ์  มัดถาปะตัง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
118 5421147058 นายพงษ์พิสุทธิ์  แย้มศรี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.58
119 5421147059 นายธวัชชัย  ดีดศรี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.63
120 5421147065 นายสุทัศน์  แทนรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.59
121 5421147066 นายครองศิลป์  แสนทวีสุข ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.17
122 5421147068 นายชนะโชค  กิตติกุลโสภณ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.88
123 5421147070 นายอภิสิทธิ์  วงค์คง ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.23
124 5421147071 นายอภิรักษ์  สุขโชติ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.47
125 5421147076 นายศักด์ิชนะ  เต็มราษี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.98
126 5421147078 นายจักรกฤษ  หม่ันต่อม ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.17
127 5421147079 นายอรรณพ  สืบศรี ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.14
128 5421147080 นายดิษกุล  วงศ์รัตนโชคชัย ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.16
129 5421147081 นายรุจน์  ลี้กุล ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.82
130 5421147082 นายศราวุธ  สุขประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.08
131 5421147085 นายอนันตชัย  บัวหาร ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.67
132 5421147087 นายจตุพล  วัดทุ่งใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.41
133 5421147093 นายซอบีริน  เจ๊ะมะ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.77
134 5421147099 นายขวัญชัย  ปราณีนิจ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.75
135 5421147100 นายจตุรพร  บุญผ่อง ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.61
136 5421147103 นายอรรถพล  แซ่ภู่ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.93

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 5 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
137 5421147111 นายปรัชญา  นันตะลิ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.73
138 5421147113 นางสาวจุฑาภรณ์  สมยาธร ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.70
139 5421147118 นายสมพร  ปานเงิน ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.90
140 5421147119 นางสาวกนกวรรณ  เย็นงาม ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.98
141 5421147138 นางสาวเจนจิรา  ดวงตา ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.26
142 5421147144 นายชูศักด์ิ  เกตุเรน ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.03
143 5421147146 นายทศพล  พุทธรา ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.68
144 5421147150 นายชวัลวิทย์  คันธโกวิท ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.52
145 5421147172 นายวสิทธิ์  นุรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.94
146 5421147178 นายชูพงค์  สัณโกศีย์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.49
147 5421147179 นายจักรกฤษณ์  ศรีกอง ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.95
148 5421147186 นายเอกพันธ์  หยิบจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.84
149 5421147193 นายอนุชา  สิทธิศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.94
150 5421147201 นายอิทธิพงษ์  พิมพ์นนท์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 2.59
151 5421147206 นายทรงพล  โลหิตนาวิน ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 3.04
152 5421148013 นายณัฐนนท์  พูลมา ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.25
153 5421154026 นางสาวศศิธร  ชูเนตร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.91
154 5421154031 นายอธิษฐ์  ทวีธนธาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.32
155 5421154035 นางสาววิภาพร  อ่อนดี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.28
156 5421154043 นายอรรถพงษ์  สุวรรณลัย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.17
157 5421154057 นายณัฐวัฒน์  ศรีสุดใจ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.73
158 5421154091 นางสาวนิรอสือนะห์  แวหะมะ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.66
159 5421156009 นางสาวสตางค์  วีเปลี่ยน ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 3.00
160 5421156015 นางสาวอรวรรณ  โกละ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 3.09
161 5421156016 นางสาวนฤมล  สะทองบุญ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 3.04
162 5421156020 นายสมาธิ  พรหมคุณ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 2.43
163 5421158019 นางสาววารุณี  เดียงสา ครุศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา 3.32
164 5421158021 นางสาวพรทิพย์  อินทรักษา ครุศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา 2.86
165 5421216003 นางสาวปิยะวรรณ  น้อยหม่ืนไวย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
166 5421310001 นางสาวพรนภา  วงษาปันนา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.22
167 5421310140 นางสาวอมรรัตน์  สายรื่น ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.37
168 5421312007 นางสาวปัทมา  พุททองศรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.25
169 5421359055 นางสาวสุภาภรณ์  คงนาค ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.40
170 5421359117 นางสาวชลิตา  มะปูเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.25

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 6 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
171 5421366047 นางสาวจิราภรณ์  ธรรมแท้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
172 5421367165 นายธนากร  แก้วเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.67
173 5421802013 นางสาวศิรินดา  คะหาญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.96
174 5481107001 นางสาวแว่นทิพย์  แผลงสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.28
175 5481107003 นางสาวสุภาภรณ์  นิลสมัคร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.74
176 5481107008 นางสาวจันทิมากร  บุญยอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.29
177 5481107011 นางสาวเปรมศิริ  เหินชัย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.02
178 5481107014 นางสาวชฎาพร  แก้วประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.20
179 5481107015 นางสาวชลลดา  แสนสุริวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.99
180 5481107016 นางสาวรุสไอนี  อับดุลอุเซ็ง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.08
181 5481107019 นางสาวณิชกานต์  เกาะเรียนอุดม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.15
182 5481107020 นางสาววนิดา  ปิยาโยค ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.36
183 5481107021 นางสาวเสาวภา  อรชุน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.30
184 5481107022 นางสาวหนึ่งฤทัย  ท่อแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.39
185 5481107024 นางสาวนงลักษณ์  ประกอบกุล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.19
186 5481107025 นางสาวกาญจนา  โกะสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.96
187 5481107027 นางสาวนิตติยา  ผิวขาว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.47
188 5481107028 นางสาวเจนจิรา  เจนใจ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.14
189 5481107029 นางสาวจิราวรรณ  ทองคํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.78
190 5481107031 นางสาวทองดี  สิงห์กวาง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.14
191 5481107032 นางสาวศุภลักษณ์  โค่นบ่อรัง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.06
192 5481107033 นางสาวขวัญดาว  ทับน้อย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.18
193 5481107035 นางสาวรอมือละห์  อาแวแฉะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.04
194 5481107036 นางสาวพรนภา  แย้มสัมพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.97
195 5481107037 นางสาวอรพรรณ  ชาวสามทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.64
196 5481107040 นางสาวสุภาพร  อารีรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.50
197 5481107041 นางสาวปวีณา  จันทร์คํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.71
198 5481107043 นางสาวเบญจกุล  สนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.66
199 5481107044 นางสาววรรณิสา  ปัญโยชัย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.81
200 5481107046 นางสาวเจนจิรา  คณะสา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.82
201 5481107047 นางสาวสุวรรณา  มาชู ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.24
202 5481107050 นางสาวตุฬาภรณ์  ตั้งพรประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.95
203 5481107051 นางสาวสุภัทรา  ศรียา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.62
204 5481107052 นางสาวสุภาวดี  สารกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.61

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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205 5481107053 นางสาวกมลชนก  ชื่นกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.48
206 5481107055 นางสาวจิณณพัต  บุญเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.29
207 5481107056 นางสาวปัญจมา  อบรมย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.31
208 5481107058 นางสาวสุภาวดี  สาสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
209 5481107060 นางสาวกลิ่นแก้ว  การมิตร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
210 5481107063 นางสาวอังคณา  ขาวคํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.04
211 5481107065 นางสาวชลธิดา  คําแฝง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.47
212 5481107066 นางสาวชฎาพร  ทิมิลกุล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.60
213 5481107067 นางสาวศิริลักษณ์  คํามา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.15
214 5481107077 นางสาวสุดาพร  แก้วสุข ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.93
215 5481107078 นางสาวจุฑามาศ  ยันต์ฉิมพลี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.29
216 5481107081 นางสาวมลฤดี  คล้ายอักษร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.96
217 5481107082 นางสาวจารุวรรณ  โสภา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.80
218 5481107084 นางสาวนิญาภรณ์  เกศคําขวา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.29
219 5481107086 นางสาวมัจฉา  หันจางสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.30
220 5481107087 นางสาวศศิเพ็ญ  เสาวรส ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
221 5481107089 นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตโน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.14
222 5481107090 นางสาวนูรฮูดา  มะเซ็ง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.08
223 5481107091 นายสนธิชัย  ธรรมชุติพร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.89
224 5481107092 นางสาวรัชดาภรณ์  จันทร์ส่งแสง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
225 5481107093 นางสาวรุสมีนา  สนิ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.87
226 5481107094 นางสาวคอชีนะ  ลามะทา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.79
227 5481107095 นางสาวฟารีดา  สาและ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.80
228 5481107096 นางสาวซีตีซูฮารา  มามะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.72
229 5481107098 นางสาวจริยา  บังศรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.22
230 5481107099 นางสาวสุรีย์พร  อยู่ใช้พันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.25
231 5481107100 นางสาวอรุณี  ชินตะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.42
232 5481107102 นางสาวซาซุดา  เจ๊ะบู ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.41
233 5481107105 นางสาวรุสนี  สาและ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.61
234 5481107107 นายมนตรี  ราวิทย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.23
235 5481107108 นางสาวสุดาพร  ผํานอก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.42
236 5481107111 นางสาวรัตนา  กุลสําโรง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.30
237 5481107112 นางสาวจิราพร  ดึงกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.57
238 5481107116 นางสาววราภรณ์  โครงพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.95

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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239 5481107117 นางสาวยลลดา  วงค์ทองคํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.50
240 5481107118 นางสาวสิรีพัชร  เทพณรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.99
241 5481107119 นางสาวจันทร์ทิพย์  แข่งขัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.25
242 5481107120 นางสาวกนกกาญ  เพชรน้อย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.89
243 5481107121 นางสาวนริสรา  ทวีทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.02
244 5481107124 นางสาวกาญจนา  กลิ่นศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.62
245 5481107127 นางสาวนูรียะ  มามะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.24
246 5481107128 นางสาวอาซือนะห์  บองกอตอ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.06
247 5481107129 นางสาวอารียัน  ดอเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.26
248 5481107130 นางสาวอานีตา  ยูโซ๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.88
249 5481107133 นางสาวพรพรรณ  สุนเจิม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.44
250 5481107134 นางสาวโยษิตา  สําเร็จผลไพบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.84
251 5481107135 นางสาวนรินทร  เพลงสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.76
252 5481107136 นางสาวสิริพร  เลขลิขิต ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.18
253 5481107140 นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรืองสกุลสุข ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.80
254 5481107142 นางสาวกัลยาณี  สุวะรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.11
255 5481107143 นางสาวอรอนงค์  เขียวปาน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.81
256 5481107144 นางสาววราภรณ์  ชมภู ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.96
257 5481107145 นางสาวอุทุมพร  ฉันภรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.77
258 5481107146 นางสาวอทิติยา  กองกี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.14
259 5481107148 นางสาวศิริลักษณ์  ชูสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.55
260 5481107149 นางสาวสาลินี  ยอดทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.03
261 5481107150 นางสาวอุไรวรรณ  สุขสาลี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.76
262 5481107151 นางสาวอาภรณ์  กลิ่นกุหลาบ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.96
263 5481107152 นางสาวชื่นฤดี  คงสง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.42
264 5481107153 นางสาวพิกุล  อุ่นคํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.63
265 5481107154 นางสาวปาริชาติ  ปรึกษาชีพ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.01
266 5481107155 นางสาววรพักตร์  ผลบํารุง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.65
267 5481107156 นางสาวจินตนา  เครือเตียว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.65
268 5481107157 นางสาวพรทิพย์  พันธ์ขาว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
269 5481107160 นางสาวสิริวิมล  ชลเทพ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.30
270 5481107161 นางสาวพิชญธิดา  กัลยาเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.69
271 5481107163 นางสาวทิพย์ภาพร  รอดเข็ม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.10
272 5481107164 นางสาววารุณี  เวชศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.89
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273 5481107167 นางสาวอารียา  สุโท ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.07
274 5481107169 นางสาวมณชนก  กล้าหาญ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.56
275 5481107170 นางสาวซัลมา  ยาฆอ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.71
276 5481107172 นางสาวจุรารัตน์  กวินเสกสรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.42
277 5481107173 นางสาวจีราภรณ์  สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.34
278 5481107175 นางสาวจันจิรา  เพชรแขก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.80
279 5481107176 นางสาวเอ้ือมภรณ์  สีดํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.20
280 5481107179 นางสาวรุ่งทิพย์  พันธ์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.41
281 5481107181 นางสาวสิรินาฎ  บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.24
282 5481107182 นางสาวรุสนีซา  ดือราแม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.96
283 5481107187 นางสาวสุพัตรา  วิเศษพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.45
284 5481107188 นางสาวณัฐกฤตา  สุขสนอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.18
285 5481107190 นางสาวจิราพร  เกตุแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.31
286 5481107191 นางสาวอ้อยใจ  เพ็ชรนอก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.05
287 5481107192 นางสาววรรณพร  ปรางมาศร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.92
288 5481107193 นางสาววนัสนันท์  โชคเจริญทวีผล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.24
289 5481107194 นางสาววรรณลักษณ์  จันทะดวง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.14
290 5481107195 นางสาววรรณิศา  รังแสง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.25
291 5481107196 นางสาวพรรวินท์  มากกําไร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.56
292 5481107197 นางสาวนัฐยา  ศรีไสย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.52
293 5481107198 นางสาวจุฑาทิพย์  ประชุมวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.25
294 5481107199 นางสาวอลิษา  นาคพะวัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.35
295 5481107201 นางสาวโศรดา  เสริมเผือก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.18
296 5481107204 นางสาวกัญญารัตน์  อรชร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.34
297 5481107205 นางสาวกมลพรรณ  สถิตชัย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.32
298 5481107209 นางสาวธิดาพร  จอนดอน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.23
299 5481107210 นางสาวศศิธร  กิริกัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.96
300 5481107212 นางสาวบุญฑริกา  กกแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.21
301 5481107213 นางสาวณภัทร  ดีอํามาตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.85
302 5481107214 นางสาวสุนิษา  กะสิรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.98
303 5481107216 นางสาวสุธาสิณี  ครุฑเกิด ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.02
304 5481107217 นางสาวสมศรี  ปรางอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.90
305 5481107221 นางสาวระพีพรรณ  ป่าจิก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.36
306 5481107223 นางสาวนันธิญา  แดงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.52

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
307 5481107224 นางสาวภัทราภรณ์  ม่ันคง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.73
308 5481107226 นางสาวปิยะกรณ์  ไพวัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.12
309 5481107227 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  พันหล่อมโส ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.28
310 5481107229 นางสาวสุปราณี  อ่อนน้อม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.41
311 5481107231 นางสาวสยุมพร  นิลรอด ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.70
312 5481107232 นางสาวนิภาภรณ์  โสภาบุญ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.04
313 5481107233 นางสาวอุทุมพร  ศรีปรัชญ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.21
314 5481107234 นางสาววารุณี  ทวีสุข ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.15
315 5481107235 นางสาวเสาวลักษณ์  ยศธิไกร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.97
316 5481107236 นางสาวพรไพรินทร์  ศรีสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.40
317 5481107237 นางสาวสกุลวรรณ  บุญถนอม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.63
318 5481107241 นางสาวยุพินพร  ขันปรึกษา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.59
319 5481107242 นางสาวณัฐสุดา  ยุนรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.07
320 5481107245 นางสาวปรียานุช  เกิดประสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.38
321 5481107246 นางสาวอรณี  อาจยุทธ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.31
322 5481107247 นางสาวปานเกศ  เพ่ิมยินดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.62
323 5481107248 นางสาวพรพิมล  เลิศล้ํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.27
324 5481107249 นางสาวสุภา  แก้วนอก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.61
325 5481107250 นางสาวปิยวรรณ  อุปโท ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.91
326 5481107251 นางสาวธวัลหทัย  เหล็งโป้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.34
327 5481107254 นางสาวอนุธิดา  บงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.39
328 5481107256 นางสาวอรสา  คิริชี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.44
329 5481107257 นางสาวน้ําเพชร  อาจสมัย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.27
330 5481107258 นางสาวนิลาวัณย์  มุมทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.65
331 5481107259 นางสาวปาริตา  ม่ิงสุข ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.74
332 5481107260 นางสาวดรุณี  ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.22
333 5481107262 นางสาววิไล  สมจิตร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.18
334 5481107268 นางสาวฟาดีลา  มะรือสะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.83
335 5481107269 นางสาวจิตราภรณ์  นุสนทรา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.59
336 5481107271 นางสาวนิลาวรรณ  จอมคํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.04
337 5481107273 นางสาวสุชาวดี  ชาญณรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.21
338 5481107274 นางสาวอารีย์ลักษณ์  เวือมประโคน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.32
339 5481107275 นางสาวผกาวดี  สายชมภู ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.37
340 5481107276 นางสาวนฤมล  สาสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.30

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
341 5481107277 นางสาวภัคจิรา  นาคเหนือ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.79
342 5481107278 นางสาวอรชุลี  ยมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.00
343 5481107279 นางสาววรรณนิษา  ยานาบัว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.54
344 5481107280 นางสาวอภิญญา  แสงอรุณ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.79
345 5481107281 นางสาวพรวิภา  สาธิตธวัช ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.41
346 5481107283 นางสาวนิตยา  เช่ากระโทก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.29
347 5481107286 นางสาวพัชรีพร  เครือวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
348 5481107288 นางสาวนุรอามาลีณ  หมะหม่ิง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.03
349 5481107289 นางสาวธัญญาลักษณ์  ชนะพาล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.12
350 5481107290 นางสาววรารัตน์  แสงโสภา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.57
351 5481107291 นางสาวชวัลลักษณ์  ไวสาหลง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.28
352 5481107292 นางสาวทิชากร  ทรัพย์รักษา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.70
353 5481107295 นางสาวสารีฮะ  ยูโซ๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.82
354 5481107298 นางสาวธัญลักษณ์  สมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.64
355 5481107300 นางสาวอรุณรุ่ง  นิลขาว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.27
356 5481107301 นางสาวสุนิสา  ยอดจิตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.32
357 5481107303 นางสาวสามีเราะห์  ดือราแม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.95
358 5481107307 นางสาวภาณุมาศ  สถิรโชคสกุล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.54
359 5481107308 นางสาววริษา  ใจซ่ือสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.51
360 5481107309 นางสาวสุปราณี  คนงสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.21
361 5481107311 นางสาวจิรวดี  แสงจันทร์เอ้ือน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.31
362 5481107313 นางสาวภารดี  ป้องศรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.61
363 5481107314 นางสาวจุฑามาศ  ภูมิอีเตี้ย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.69
364 5481107315 นางสาวภคิณี  ปิงสุแสน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.06
365 5481107319 นางสาวปรียานุช  หวาดวารี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.01
366 5481107322 นางสาวกมลรัตน์  สุวรรณมาโจ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.32
367 5481107326 นางสาววิชุดา  ศรีนาง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.49
368 5481107327 นางสาวภัทราวดี  โพธิ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.63
369 5481107328 นางสาวสุจาริน  ศรีนาค ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.35
370 5481107330 นางสาวชนนิสา  เกตุรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.54
371 5481107331 นางสาววันนิสาข์  แสงสาคร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.40
372 5481107332 นางสาวสุภัตรา  พุ่มเชียงลํา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.97
373 5481107333 นางสาวจิราภรณ์  พูนชุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.48
374 5481107334 นางสาวแววตา  บรรพโคตร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.00

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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375 5481107335 นางสาวอาภัสรา  กสิกรยืนยง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.90
376 5481107337 นางสาวนุจรินทร์  โทนะพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.13
377 5481107338 นางสาวจิรารัตน์  การนา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.15
378 5481107340 นางสาวเกศริน  กันสา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.21
379 5481107341 นางสาวสุดารัตน์  กองปัดชา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.81
380 5481107345 นางสาวศุภจิตต์  ทุ่งคาใน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.82
381 5481107346 นางสาวแวววลี  ปัตถา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.23
382 5481107347 นางสาวภัทรพร  สมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.91
383 5481107348 นางสาวรําไพ  กว้างขวาง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.50
384 5481107349 นางสาวพัชราภรณ์  เวือมประโคน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.68
385 5481107350 นางสาวสุชาดา  ธีระพิจิตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.38
386 5481107351 นางสาวปานิตา  ป่านแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.18
387 5481107353 นางสาวณิชชา  มหาชัยฤทธิพร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.05
388 5481107356 นางสาวนิตยา  พืชผักหวาน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.90
389 5481107357 นางสาวสุชาดา  ทุมพิศาล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.01
390 5481107358 นางสาวนฤมล  จอมใจ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.59
391 5481107359 นางสาวธันย์ชนก  อุ่นชู ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.90
392 5481107360 นางสาวเกษวดี  จิกหาร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.38
393 5481107361 นางสาวธิติมา  อานจําปา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.32
394 5481107363 นางสาวพีรดา  จันทร์ดอน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.28
395 5481107367 นางสาวพิมพ์กมล  ศุภโชควารี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.87
396 5481107369 นางสาวอรนิภา  สิงหามาศ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.06
397 5481107370 นางสาวปาลินี  ใจกูล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.46
398 5481107372 นางสาวปาจรีย์  ต้านชัง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.19
399 5481107373 นางสาวรสสุคนธ์  เสือโต ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.12
400 5481107377 นางสาวเมวดี  ธิมาชัย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.22
401 5481107378 นางสาวสุจิตรา  ขันประกอบ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.40
402 5481107381 นางสาวเพียงเพ็ญ  ธรรมราช ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.72
403 5481107382 นางสาวลักขณา  มาลาอี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.52
404 5481107383 นางสาวจารุวรรณ  เกิดกล้า ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.54
405 5481107385 นางสาวบุปผารัตน์  ทัดศรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.47
406 5481107386 นางสาวนงนุช  วินทะไชย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
407 5481107387 นางสาวนูรียะ  หะยะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.11
408 5481107388 นางสาวสุพิชา  พิทยะภัทร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.27

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
409 5481107389 นางสาวอรวิษา  ชันพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.16
410 5481107390 นางสาวฉิมาภรณ์  ราชสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.32
411 5481107393 นางสาววิภาวรรณ  แอบกลิ่นจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.57
412 5481107395 นางสาวสุกัญญา  แสงดี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.07
413 5481107398 นางสาวกุลธิดา  ภาคมณี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.52
414 5481107399 นางสาวสิริรัตน์  นิตุธร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.55
415 5481107402 นางสาวกฤติยากร  แสนโคตร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.22
416 5481107403 นางสาวศิริพร  อรรถสาร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.94
417 5481107405 นางสาววราภรณ์  โตเหี้ยม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.95
418 5481107406 นางสาวสมฤดี  บุญชาติ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.38
419 5481107408 นางสาวศลิษา  มณีจันทา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.61
420 5481107409 นางสาวรจนา  อุตสาห์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.21
421 5481107410 นางสาวจิราพร  สาริมา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.01
422 5481107411 นางสาวธนพร  วิเชียรเชื้อ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.61
423 5481107412 นางสาวชิดชนก  รัศมี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.72
424 5481107416 นางสาวอนุสรา  สิงนาแพง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.24
425 5481107417 นางสาววีรญา  สุวรรณวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.08
426 5481107418 นางสาวธนาภรณ์  คําย่อย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.69
427 5481107419 นางสาวแววนภา  ทิศกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.18
428 5481107422 นางสาวภัคสุดา  บุญมี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.35
429 5481107423 นางสาวสมพร  สําราญวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.08
430 5481107424 นางสาวศิรินันท์  หนุนทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.16
431 5481107425 นางสาวหรรษา  ผ่องผุด ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.29
432 5481107426 นางสาวสุพัฒนา  เตชานุบาล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.86
433 5481107429 นางสาวจิราภรณ์  สุพรรณสาย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.40
434 5481107430 นางสาวสุวิมล  กองทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.89
435 5481107431 นางสาวหฤทัย  สิงห์เดช ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.85
436 5481107433 นางสาวจตุรพร  สีใส ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.94
437 5481107434 นางสาวปรีชญา  หนูศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.98
438 5481107435 นางสาวสูไรยา  ตาเห ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.63
439 5481107437 นางสาวฉัตรสุดา  เจนชัย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.81
440 5481107438 นางสาววรรณพร  มณีนาค ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.86
441 5481107445 นางสาวอาภาพร  เทศไธสง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.09
442 5481107446 นางสาวปิยฉัตร  สีสังบุญ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.19
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
443 5481107447 นางสาวสุรีมาศ  ยะสุรีย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.21
444 5481107448 นางสาวนิภาพร  ปะโมทะโก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.47
445 5481107449 นางสาวรูซีตา  อาเหล่ง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.09
446 5481107458 นางสาวสุพัตรา  ฉิมจารย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.19
447 5481107459 นางสาวนิตยา  สีคํา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.96
448 5481107460 นางสาวมณีรัตน์  ศรีทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.84
449 5481107461 นางสาวเปมิกา  สุธรรมชัย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.99
450 5481107462 นางสาวศศิประภา  สาระบัว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.06
451 5481107466 นางสาวมาลี  ท้าววรรณชาติ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.64
452 5481107469 นางสาวศิริวิมล  เตียวสกุล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.86
453 5481107471 นางสาวสุวนี  ปาระพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.15
454 5481107473 นางสาวอัมพร  แซ่หาญ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.51
455 5481107476 นางสาวน้องใหม่  ประสาทชัย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.89
456 5481107478 นางสาวศุภรัตน์  ค้าคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.38
457 5481107479 นายอรรถชัย  เมฆาพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
458 5481107480 นางสาวสุดามาศ  วุฒิสาร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.81
459 5481107481 นางสาวอุนนดา  ศรีอุปัชฌาย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.61
460 5481107485 นางสาวพรนภา  พรมลา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.76
461 5481107486 นางสาวธนิษฐา  เท่ียงจิตร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.61
462 5481107487 นางสาวจินดา  เพ็ญศิริ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.65
463 5481107489 นางสาวดุษฎี  ขวัญวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.32
464 5481107492 นางสาวอรัญญา  เลพล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.78
465 5481107493 นางสาวชนากานต์  ฮวดยินดี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.93
466 5481107494 นางสาวโสภิดา  สนลอย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.52
467 5481107497 นางสาวนูรีน  มามะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.83
468 5481107498 นางสาวฤทัย  แป้นสกุล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.14
469 5481107499 นางสาวกูนะ  ตีงี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.01
470 5481107503 นางสาวอัมพวัน  จันทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.23
471 5481107504 นางสาวจินดารัตน์  ใจดี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.85
472 5481107505 นางสาวรจนา  แดงลา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.90
473 5481107506 นางสาวมัลลิกา  สามัคคี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.49
474 5481107507 นางสาวเกศินี  เดชกําจร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.35
475 5481107510 นางสาวนันท์นภัส  สุนทรวรวิทย์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.18
476 5481107512 นางสาวไรดา  อามะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.61
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การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 15 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
477 5481107516 นางสาวนูรีย๊ะ  หวันสู ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.46
478 5481107517 นางสาววันเพ็ญ  บัวผาง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.12
479 5481107525 นางสาวเริงฤดี  หนูนัง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.23
480 5481107527 นางสาวนิตยา  ศรีพันลม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.84
481 5481107528 นางสาวชลธิชา  จับประยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.95
482 5481107530 นางสาวชุติมา  สุดโต ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.41
483 5481107533 นางสาวนูรมา  อาลีฮา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.54
484 5481107542 นางสาวพัชรี  ศรีพระจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.68
485 5481107544 นางสาวเคลือวัลย์  ปัทมสิทธิวรกุล ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.83
486 5481107546 นางสาวการเกด  ขอนวนกลาง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.29
487 5481107554 นางสาวอัญชลี  มือสันทัด ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.74
488 5481107555 นางสาวณัฐวดี  ปุริเส ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.97
489 5481107557 นางสาวอาภากร  พันธ์เพชร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.55
490 5481107559 นางสาวนาเดียร์  เจ๊ะแน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.14
491 5481107560 นางสาวหยาดอรุณ  กองเกิด ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.43
492 5481107565 นางสาวรุสณีย์  มะดีเยาะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.93
493 5481107566 นางสาวอานีซา  สาวี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.35
494 5481107569 นางสาวรจนา  พันธ์ไผ่ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.63
495 5481107574 นางสาวสุนิษา  คล้ายศิริ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.88
496 5481107578 นางสาวปวีณา  แพทย์ประทุม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.17
497 5481107583 นางสาวณัฐยา  สุตันรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.63
498 5481107586 นางสาวชนิตนาถ  สีออน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.90
499 5481107587 นางสาวเปรมวิกา  ผาสุข ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.76
500 5481107588 นางสาวอรวรรณ  คุ้มคง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.87
501 5481107590 นางสาวจินตนา  จิตรหม่ัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.93
502 5481107591 นางสาวณัฏฐนันท์  พันธุ์โภคา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.29
503 5481107593 นางสาววิชุดา  บุตรวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.22
504 5481107594 นางสาวปณยา  อดกลั้น ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.44
505 5481107596 นางสาวรจนา  ชัยศรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.82
506 5481107600 นางสาวอาทิรัตน์  หอมสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.65
507 5481107601 นางสาวสุกัญญา  แก้วเวียงกัน ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.40
508 5481107602 นางสาวโสรญา  อย่างสวย ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.63
509 5481107604 นางสาวขวัญฤดี  แสนทวีสุข ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.43
510 5481107605 นางสาวณัฐภัสสร  นาชิต ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 2.91

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 16 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
511 5481107606 นางสาวเปรมภาว์  ดีเดิม ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.44
512 5481107607 นางสาวสุภิญญา  เชื้ออินต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.48
513 5481107608 นางสาวเกศศินี  ฝ่ายจําปา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.66
514 5481107610 นางสาวฐิติพิรญา  โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.79
515 5481107611 นางสาวอารีรัตน์  พรหมนอก ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 3.59
516 5481110001 นายณัฐดนัย  จันทร์ฉาย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.34
517 5481110002 นางสาวธนวรรณ  พัฒสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.43
518 5481110003 นางสาวไพรวรรณ  ม้าแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.90
519 5481110004 นางสาวกิติยา  สุวรรณรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.86
520 5481110005 นางสาวรัชชุมา  แสนอุบล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.19
521 5481110006 นางสาววิชุดา  ศรีภิรมย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.49
522 5481110007 นางสาวไพจิตร  สุชาติ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.08
523 5481110009 นายอยุทธ์  คงเซ็น ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.81
524 5481110010 นางสาวอรัญญา  นาคดํา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.76
525 5481110016 นางสาวจุฑามาศ  แสนสนอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.15
526 5481110019 นางสาวอัญชณา  ศิลปกุล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.85
527 5481110022 นางสาวปาริชาต  พลศรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.06
528 5481110023 นางสาวสุวดี  คงเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.77
529 5481110024 นางสาวพิมพ์ชนก  วงศ์กมุทธศัย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.87
530 5481110025 นางสาวน้ําทิพย์  หงษ์พญา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.69
531 5481110026 นางสาวสุวรรณ  จินดาอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.73
532 5481110029 นางสาวชนัดดา  ไตรรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.24
533 5481110031 นายศิวพงศ์  จันทา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.39
534 5481110032 นายธนวันต์  พลยมมา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.45
535 5481110033 นางสาวจุฑารัตน์  แสงประกาย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.06
536 5481110034 นางสาวลดาวัลย์  คลี่แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.82
537 5481110037 นายศุภกิจ  จันทร์วันรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.02
538 5481110038 นางสาวชนกานต์  แกล้วน้อย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.50
539 5481110039 นางสาวยวุรีย์  หาญบัวแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.77
540 5481110044 นางสาวประดับดาว  นนทะพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.95
541 5481110045 นางสาวสุดารัตน์  สิงขรอาจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.66
542 5481110050 นางสาวทมิตา  สุโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.55
543 5481110053 นางสาวอรอนงค์  กันภัย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.11
544 5481110057 นายธีรยุทธ  ภูหัวเพ็ก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.26

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
545 5481110058 นางสาววนิดา  สีคุณ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.61
546 5481110062 นางสาวน้ําฝน  คําแน่น ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.33
547 5481110063 นางสาวรัตติกาล  ธรรมมืด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.88
548 5481110065 นายชัยณรงค์  อ่ึงพวง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.32
549 5481110066 นางสาวกฤษณา  สีมาพล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.92
550 5481110068 นางสาวสุปรียา  ศรีบุตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.59
551 5481110070 นางสาวปิญาภรณ์  ขันอาสา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.69
552 5481110072 นางสาววรรณภา  พันธะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.98
553 5481110073 นางสาวพิมพ์ใจ  รัตนทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.78
554 5481110074 นางสาววิไลวรรณ  เสียงดี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.81
555 5481110077 นางสาววัชรีภรณ์  วรรณศิริ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.78
556 5481110078 นางสาวสําอางค์  เรืองเดช ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.64
557 5481110079 นางสาวปิยะดา  เล็กเมือง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.71
558 5481110084 นางสาวภัทรขวัญ  กลับขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.70
559 5481110085 นางสาวพิกุลแก้ว  ศรีสุดใจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.45
560 5481110086 นางสาวกันยา  หัสดินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.75
561 5481110087 นางสาวเบญจมาศ  บริบูรณ์มังษา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.87
562 5481110088 นางสาวถิรนันท์  จําปาวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.34
563 5481110089 นายธนกฤต  แก้วเกิด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.79
564 5481110090 นายปริญญา  เอ่ียมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.48
565 5481110094 นางสาวลักษิกา  ธรรมสาร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.98
566 5481110095 นายวิษณุ  ดวงมณี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.65
567 5481110097 นางสาวจารุวรรณ  มณีพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.32
568 5481110101 นางสาววิลาวัลย์  อาริยะโชติญา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.19
569 5481110103 นางสาวจุฬาลักษณ์  พิมพ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.30
570 5481110105 นางสาวเบญจมาศ  ภูพาดทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.07
571 5481110107 นางสาวปัสญารักษ์  คุ้มไพทูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.66
572 5481110109 นางสาวนูรมา  อีซอ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.23
573 5481110111 นายพรชัย  สอนนุช ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.00
574 5481110116 นางสาวฟาซือละห์  อาลี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.11
575 5481110117 นายธนวุฒิ  กลุ่มประชา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.74
576 5481110118 นางสาวอรณิช  ผันอากาศ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.25
577 5481110120 นางสาวปิยวรรณ  คงตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.62
578 5481110121 นางสาวกัญญ์ชิตา  แก้วสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.56

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 18 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
579 5481110122 นางสาวจิราพร  หินโม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.52
580 5481110123 นายสรวิชญ์  จุลบุษย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.87
581 5481110124 นางสาวภัทราวดี  ศรีทา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.90
582 5481110126 นางสาวเกศวลี  เนียมอุทัย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.32
583 5481110129 นางสาวสุรี  เจ๊ะมะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.08
584 5481110130 นางสาวจริญญา  เทศสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.51
585 5481110132 นางสาวนิตยา  สารนอก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.14
586 5481110133 นางสาวอรอุมา  กล่อมสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.95
587 5481110134 นางสาวกาญจนา  ทัพใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.21
588 5481110135 นางสาวภาณุมาศ  ขันนุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.17
589 5481110136 นางสาวศศิธร  ตั้นหุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.88
590 5481110137 นางสาวกนกอร  แดงเนื่อง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.26
591 5481110138 นายเกียรต์ิชู  อุมาธันยพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.69
592 5481110140 นางสาวอาริดา  พรามจร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.07
593 5481110141 นายพิสิทธิ์  แบ้กระโทก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.33
594 5481110142 นางสาวอุมาภรณ์  ชินวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.36
595 5481110143 นางสาวจุฬาลักษณ์  ติคํารัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.53
596 5481110144 นายสุทัศน์  พินิจสอน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.32
597 5481110149 นางสาวศิริวรรณ  แสงเงิน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.83
598 5481110150 นางสาวดวงหทัย  ขํายิ่งเกิด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.09
599 5481110151 นางสาวภาวดี  ต่ายตะเวน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.73
600 5481110155 นางสาวจีรนันท์  ซวงกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.12
601 5481110159 นางสาววราลักษณ์  ทําขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.02
602 5481110160 นางสาวสุภาพร  สอนไกรจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.57
603 5481110161 นางสาวสุลีพร  ชนม์ทวี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.45
604 5481110162 นางสาวกัญญาณี  ปิตตาระโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.13
605 5481110164 นางสาววลีรัตน์  คําแหง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.92
606 5481110168 นางสาวฤทัยรัตน์  ขันธ์เกตุ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.65
607 5481110169 นางสาวกุลนิภา  รินแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.02
608 5481110170 นางสาวสุภารัตน์  ขมสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.90
609 5481110171 นางสาวกาญจนา  ไพริน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.06
610 5481110172 นางสาวรัตติยา  บัวขาว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.77
611 5481110173 นายภาณุเดช  มงคลล้อม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.34
612 5481110175 นางสาวสุดาพร  โอสถานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.11

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 19 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
613 5481110177 นางสาวเยาวลักษณ์  ดาปุย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.81
614 5481110178 นางสาวสุภัทรา  ป่านคดศอก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.39
615 5481110179 นางสาวเบญจศิริ  รอดโต ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.44
616 5481110180 นางสาวกัลย์สุดา  คูคํา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.59
617 5481110181 นางสาวอนงนาฎ  ช่วยอุปการ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.80
618 5481110182 นางสาวสําเนียง  เงางาม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.54
619 5481110183 นางสาวภาวิณี  มาลาศิริ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.58
620 5481110184 นางสาวณัฐิกา  สุขสาคร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.09
621 5481110185 นางสาวรจนา  โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.00
622 5481110186 นางสาววาสนา  น้อยเสนา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.31
623 5481110188 นางสาวนุชนารถ  คล้ายกร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.29
624 5481110190 นางสาวสุภาวดี  ต้นหลุบเลา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.21
625 5481110191 นางสาวกาญจนา  โรยสกุล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.47
626 5481110194 นางสาวสุพรรษา  ชัยชนะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.60
627 5481110195 นางสาวสุมาริน  อาจพงษา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.81
628 5481110196 นางสาวธวัลหทัย  เทอดธีระกุล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.34
629 5481110197 นายอธิปไตย  รัตนวิชัย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.83
630 5481110199 นางสาววิมลรัตน์  เชื้อกุล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.53
631 5481110200 นางสาววิชชุดา  ปัญญารังสิมันต์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.17
632 5481110202 นางสาวอรอนงค์  แสนโบราณ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.23
633 5481110203 นางสาวดาลินี  วงศ์วรเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.47
634 5481110205 นางสาวกรรภิรมย์  ยอดบุตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.34
635 5481110206 นางสาวอัญชิสา  ดาวฉาย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.10
636 5481110207 นางสาวอรณี  ทองสมจา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.58
637 5481110211 นางสาวมัลลิกา  เกาวิจิตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.74
638 5481110212 นางสาวจันทร์ธิดา  กิตติฟุ้งวรกุล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.73
639 5481110214 นายธนวัต  อาพัดนอก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.19
640 5481110215 นางสาวนภาพร   เพ็ชรโยธา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.32
641 5481110217 นางสาวจริยา  จันทร์งาม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.71
642 5481110218 นางสาวจุฑารัตน์  พูลสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.00
643 5481110221 นางสาวขนิษฐา  การค้า ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.87
644 5481110222 นางสาวพรทิวา  อัปมะโน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.27
645 5481110224 นางสาวเดือนเพ็ญ  คําสีเขียว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.81
646 5481110226 นางสาวรุ่งฤดี  ปัสสาสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.57

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 20 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
647 5481110227 นายคงคา  วรรณพฤกษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.88
648 5481110228 นางสาวมณีวรรณ  สกุลแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.56
649 5481110229 นางสาวกิตติยา  ปิ่นน้อย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.56
650 5481110230 นางสาวรจรินทร์  ปานพรม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.08
651 5481110231 นางสาววิยะดา  นนทะศรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.24
652 5481110234 นางสาววรรณา  เภาศรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.99
653 5481110237 นางสาวจันทพร  วิชัยกุล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.64
654 5481110241 นางสาวเกศรา  เวียงนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.30
655 5481110242 นางสาวประภัสรา  ชุมละออง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.94
656 5481110245 นางสาวประภาพรรณ  สีนวลลัง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.35
657 5481110249 นายธัชวิญญ์  นาคเอก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.95
658 5481110250 นายศุภวัตร  สุดจริง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.63
659 5481110254 นายอุกฤษณ์  กุศลคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.78
660 5481110255 นายฤชุพล  คงนาวัง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.65
661 5481110256 นางสาวรัตนาภรณ์  ส่องศรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.74
662 5481110257 นายทศพล  วิเทียนเทียบ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.07
663 5481110259 นางสาวกนกวรรณ  โชคศิริ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.12
664 5481110260 นางสาววิลาวรรณ  เทพเสน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.96
665 5481110261 นางสาวสุรัสสา  คงทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.77
666 5481110266 นางสาวปฏิญญาภรณ์  พันธ์เดช ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.94
667 5481110267 นายรวิชคุนธ์  สัจจสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.90
668 5481110268 นางสาวดุษฎี  ชัยพิพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.56
669 5481110270 นายสุทัศน์  ชํานาญกุล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.01
670 5481110271 นางสาวขนิษฐา  น้อยบุดดี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.83
671 5481110272 นางสาวปรีญานุช  พุทธมาตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.64
672 5481110275 นางสาววชิราภรณ์  เพ็ญเดิมพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.57
673 5481110276 นางสาวไอลดา  ยิ้มแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.44
674 5481110278 นางสาวกนกทิพย์  ทองประหยัด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.45
675 5481110281 นางสาวณัฐกานต์  อุปชา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.31
676 5481110283 นางสาวสุทิสา  ทุมสะท้าน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.18
677 5481110284 นางสาวสกุลรัตน์  โกวาสกูล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.27
678 5481110286 นางสาวฑาริกา  จันทิมา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.22
679 5481110288 นางสาวศิริวรรณ์  ขันอาสา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.34
680 5481110290 นางสาวกนกขวัญ  เหมสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.80

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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681 5481110292 นางสาวฉวีวรรณ  แสนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.48
682 5481110293 นางสาวจิตติมา  สินธุวัต ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.38
683 5481110294 นางสาวสุทธิชา  นาคท่ัง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.08
684 5481110302 นางสาวสุนิสา  เจริญศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.51
685 5481110303 นางสาวสุริวงค์  เปี่ยมปาน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.07
686 5481110305 นางสาวธัญธิกา  มีสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.55
687 5481110306 นางสาวชไมพร  จันหง่อม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.22
688 5481110308 นางสาวอารยา  วรศิริ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.98
689 5481110309 นางสาวพาณี  ทองสม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.02
690 5481110311 นางสาววัชราภรณ์  สะนาม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.01
691 5481110312 นางสาวนภาพร  ใจสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.35
692 5481110314 นางสาวสุทธินี  ราชชมภู ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.75
693 5481110315 นายกิตติพงษ์  พรมโสภา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.33
694 5481110317 นางสาวเจนจิรา  ครองยุติ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.18
695 5481110318 นางสาวลัดดา  นาคแสงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.78
696 5481110320 นางสาวโสภิตา  อินทองสี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.42
697 5481110322 นางสาวเสาวลักษณ์  เคนไชยวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.07
698 5481110324 นางสาวนภิสรา  อุษณีษ์พันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.35
699 5481110325 นางสาวหทัยชนก  เพชรนุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.59
700 5481110326 นางสาวจิตติมา  แก้วสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.89
701 5481110327 นางสาวศิราณี  ศรีชุม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.47
702 5481110328 นางสาวทิพยรัตน์  เทพสุรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.19
703 5481110330 นางสาวมาลัย  สารีบุตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.41
704 5481110331 นางสาวพนัชกร  หูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.63
705 5481110333 นางสาวกนกพร  พานทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.40
706 5481110334 นางสาวศิรินันท์  ปัดสําราญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.90
707 5481110336 นางสาวกัลยารัตน์  วรรณวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.67
708 5481110337 นางสาวสาวิตรี  บุตรศรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.97
709 5481110338 นางสาวศิราพร  สังข์สี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.97
710 5481110340 นายไวยวุฒิ  แตงเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.23
711 5481110341 นางสาวลดาวัลย์  จั่วนาน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.68
712 5481110344 นางสาวรุ่งฤดี  ขวัญใจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.25
713 5481110345 นางสาวอภิญญา  ทองเสนา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.21
714 5481110348 นางสาวมัสยา  คุมพวก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.45

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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715 5481110349 นายพิชญพงษ์  พงษ์สมร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.95
716 5481110351 นางสาวสุภรัตน์  มีศรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.92
717 5481110353 นายนนทนันท์  สันประเดิม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.56
718 5481110356 นางสาวนาซีเราะห์  เจ๊ะแต ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.04
719 5481110357 นางสาวสุรัยนา  สาและ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.11
720 5481110358 นายอบูอุบัยดะฮ์  ค็อยร่ออุมมะฮ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.21
721 5481110359 นางสาวจรรจุรี  จันทร์เกตุ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.81
722 5481110360 นางสาววัจน์สิริ  บ้านไผ่ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.91
723 5481110361 นางสาวปิยนุช  เพชรประดับ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.23
724 5481110362 นางสาวมินรญา  ทองรูปพรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.41
725 5481110364 นางสาวปริชญา  น้อยศรีอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.05
726 5481110365 นางสาวพรพิมล  นุรินรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.28
727 5481110366 นายวชิราวัชร์  พรมนอก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.49
728 5481110368 นางสาวสุภาภรณ์  ผาสุข ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.13
729 5481110370 นางสาวศุภรัตน์  ไสว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.80
730 5481110371 นางสาวศศิวิมล  พงศ์เลิศวาที ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.30
731 5481110374 นางสาวสุภาดา  ทอนไธสง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.04
732 5481110375 นางสาวปรียาภรณ์  คําเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.17
733 5481110376 นายศุภกิตติ์  เหมรัตนพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.98
734 5481110377 นางสาวใหม่ฟ้า  สถาพร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.42
735 5481110380 นายอภิชาติ  สุขใจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.56
736 5481110381 นางสาวภานิดา  ลาดเงิน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.65
737 5481110382 นายอนุสรณ์  สวนจรูญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.84
738 5481110384 นายอดิศักดิ์  สมรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.87
739 5481110386 นางสาวพรรทิภา  สมตน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.28
740 5481110388 นายศาศวัต  คงกะเรียน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.36
741 5481110389 นางสาวจิตติมา  อินทจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.19
742 5481110391 นายอิทธิเดช  อุ่นประชา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.38
743 5481110393 นางสาวเปมิกา  อารีราษฎร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.93
744 5481110395 นายเทวฤทธิ์  สืบเรือง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.81
745 5481110396 นางสาววรรณนิสา  ชูกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.59
746 5481110397 นางสาวกานต์พิชชา  เสนาซิว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.78
747 5481110398 นางสาวกาญจนา  ชูกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.61
748 5481110399 นางสาวสมฤทัย  มากมุข ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.48

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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749 5481110400 นายชญานนท์  ปันดิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.28
750 5481110401 นายอตินันท์  รงค์รัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.10
751 5481110403 นายศราวุฒิ  ไชยสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.91
752 5481110404 นายมนตรี  เคลือบสีใส ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.69
753 5481110405 นางสาวราตรี  ช้างวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.15
754 5481110406 นางสาวนวพรรณ  เฮ่ประโคน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.19
755 5481110407 นางสาวปิยปาณ  ยังอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.77
756 5481110408 นางสาวอมรรัตน์  สุรวิทย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.42
757 5481110409 นางสาวพรสุดา  กําสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.42
758 5481110411 นางสาวนุชจรี  ฉิมงาม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.52
759 5481110412 นางสาวสุภาพร  เรืองนาม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.14
760 5481110416 นางสาวจุฬารัตน์  สุวรรณมาโจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.67
761 5481110421 นางสาวเพ็ญพิชชา  วรศักตยานันต์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.60
762 5481110423 นางสาวณิภาภรณ์  เจริญพร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.09
763 5481110424 นางสาวธัญวี  พรมมา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.04
764 5481110425 นางสาวธัญลักษณ์  ล้ออิสระตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.68
765 5481110426 นางสาวจริยา  โขงอ้อม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.84
766 5481110427 นางสาวสุนันทา  สาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.49
767 5481110428 นางสาวอุมาพร  อารมย์ฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.68
768 5481110429 นางสาวรินนารี  เพ็งสําเริง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.73
769 5481110430 นางสาวนลินี  เรืองสุข ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.70
770 5481110431 นางสาวเมทินี  ค่าเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.29
771 5481110432 นางสาวธณัฐฐา  จั่นมณี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.93
772 5481110433 นางสาวอริสา  ปัตตังทานัง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.17
773 5481110435 นายฉัตรชัย  สิทธิวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.95
774 5481110436 นางสาวจิราภรณ์  มณีนิล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.79
775 5481110439 นางสาวธัญญาพรรณ  บุญญกิจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.65
776 5481110440 นางสาวจุฬาลักษณ์  สมภักดี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.82
777 5481110442 นางสาวกัญญาณัฐ  ละลาคี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.93
778 5481110447 นายทศพล  เรืองศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.06
779 5481110448 นางสาวรัตนาภรณ์  ดอนเส ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.42
780 5481110450 นางสาวนิลาวัลย์  โตกุล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.06
781 5481110452 นางสาวลลิตา  อยู่สุข ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.37
782 5481110453 นางสาวธิดารัตน์  รูปงาม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.07

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 24 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
783 5481110454 นางสาวศิริพรรณา  สุโทสา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.07
784 5481110455 นางสาวพนารัตน์  เนตรแสง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.36
785 5481110457 นายธีรวัช  ผาติชัยสิทธิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.19
786 5481110458 นางสาวนารีรัตน์  สมบูรณ์สูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.89
787 5481110459 นางสาวนันทิดา  งามประดับ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.47
788 5481110460 นางสาวนฤมล  การะเกต ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.28
789 5481110461 นางสาวทวีพร  โพธิ์งอก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.20
790 5481110462 นางสาวกมลชนก  ศิลาโคตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.56
791 5481110463 นางสาวสุณิสา  โทรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.57
792 5481110466 นางสาวดวงกมล  เชียงพา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.57
793 5481110467 นางสาววิจิตรา  ฉะอ้อนศรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.01
794 5481110469 นางสาวศิรินญา  ศรีลาศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.83
795 5481110471 นางสาวมารีนา  เจ๊ะอุมา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.38
796 5481110472 นางสาวมัญญเราะห์  เลาะแมง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.48
797 5481110473 นางสาวขวัญตา  สะทุมรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.42
798 5481110474 นางสาวรักษณาลี  ประยงค์หอม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.11
799 5481110478 นางสาวอัชญา  สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.44
800 5481110479 นางสาวสุรีย์รัตน์  เครือจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.95
801 5481110480 นางสาวยลลดา  ขนันด้วง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.87
802 5481110481 นางสาวทัศณีย์  หินดง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.40
803 5481110482 นางสาววิไลวรรณ  นิ่มกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.82
804 5481110484 นางสาวรัตติยา  วิเศษโคตะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.51
805 5481110486 นายณัฐภูมิ  บัวส่อง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.71
806 5481110488 นางสาววิภารัตน์  กุญชรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.53
807 5481110489 นางสาวณัฐวรรณ  จันทรตัง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.91
808 5481110490 นางสาวแสงทอง  ฉํ่าบุญรอด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.76
809 5481110491 นางสาวนิศารัตน์  สีหาอาจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.88
810 5481110492 นางสาววัลลิกา  สุพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.01
811 5481110494 นายพิพิธธานี  โชติการ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.39
812 5481110495 นายเทวนนท์  บัวแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.34
813 5481110496 นายนฤนาท  บ่อทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.10
814 5481110497 นางสาวนันทิกานต์  อักษร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.17
815 5481110499 นางสาวอภิญญา  โคตรหลง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.19
816 5481110502 นางสาวธนิตา  จันทร์เภา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.41

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 25 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
817 5481110504 นายธีรโชติ  สีเล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.92
818 5481110505 นางสาวเกศรา  นาลอย ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.24
819 5481110506 นางสาวอุไรวรรณ  อินทร์อุไร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.24
820 5481110507 นางสาวศรินยา  วิเศษชาติ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.04
821 5481110509 นายอนุพงษ์  ผินนอก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.21
822 5481110511 นางสาวปิยมาศ  เขียวอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.33
823 5481110513 นางสาวสุภาภรณ์  เหล่าซ่ือ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.64
824 5481110514 นายอธิวัฒน์  ชาวผาตั้ง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.46
825 5481110515 นางสาวจุฑามาศ  วงษ์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.14
826 5481110516 นางสาวจินตนา  แสวงหา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.09
827 5481110518 นางสาวสุภาพร  ศรเสนา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.46
828 5481110519 นายวรพงศ์  หมุดดํา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.36
829 5481110520 นางสาวจุฑาทิพย์  สิทธิวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.68
830 5481110521 นางสาวกิตติพร  เสาเวียง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.75
831 5481110522 นางสาวรวิวรรณ  ยิ้มสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.25
832 5481110524 นางสาวนฤมล  โสภาภาค ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.01
833 5481110526 นางสาวเจียระไน  กาญจโน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.20
834 5481110530 นายอธิกรณ์  หันไชยเนาว์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.24
835 5481110532 นางสาวพนิดา  แก้วเทพ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.38
836 5481110533 นายธนากร  ศรีอุทธา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.81
837 5481110534 นางสาวปณิญา  เอมเอก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.80
838 5481110535 นางสาวณัตริญา  จิตรนาวี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.40
839 5481110536 นางสาวภัทรพร  เสาวนา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.67
840 5481110537 นางสาวศรัญญา  จันทร์สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.16
841 5481110540 นางสาวจินตนา  อาจสามารถ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.82
842 5481110541 นางสาวอัมรา  เหยื่อแสวง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.26
843 5481110543 นางสาวอภิรดี  เหล่าเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.41
844 5481110544 นายกัมปนาท  เกิดโสฬศ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.39
845 5481110545 นางสาวน้ําทิพย์  ดุษฎี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.37
846 5481110548 นางสาวพิมพ์พิมล  ฉํ่าแสง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.75
847 5481110550 นางสาวน้ําฝน  แจ้งจิตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.30
848 5481110551 นางสาวสุภาวดี  ชีไธสง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.15
849 5481110552 นางสาวกาญจนา  หูไธสง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.54
850 5481110553 นายเกรียงไกร  ดอกไธสง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.84

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 26 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
851 5481110554 นางสาวธิดารัตน์  หนองกก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.91
852 5481110555 นางสาวนุชธิดา  บือทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.08
853 5481110557 นางสาวพัชราภรณ์  ศรีคิรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.76
854 5481110558 นางสาวรัตนา  ขุนสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.37
855 5481110560 นางสาวปาริฉัตร  กอเสลา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.53
856 5481110561 นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.76
857 5481110562 นายวีระยุทธ  สินโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.36
858 5481110565 นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.78
859 5481110566 นางสาววชิราภรณ์  พานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.08
860 5481110571 นางสาวซําซียะห์  เจ๊ะมะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.33
861 5481110572 นางสาวพฤกษา  มัญจกาเภท ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.71
862 5481110573 นางสาวศิริรัตน์  สะสีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.12
863 5481110574 นางสาวสริตา  แสงพลู ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.95
864 5481110578 นางสาวชัญญานุช  ดาด้วง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.49
865 5481110579 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์อาจ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.24
866 5481110581 นางสาวหงษระดา  วงศ์นิล ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.86
867 5481110583 นางสาวอารีย์  แสงพระเวช ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.96
868 5481110587 นางสาวพรรณนิภา  ตรีวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.15
869 5481110591 นางสาววรรณพร  ชุมภูทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.90
870 5481110593 นางสาวสุภา  ศรีดาจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.63
871 5481110595 นางสาวกฤษติยา  ปิ่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.49
872 5481110596 นางสาวอลิสา  เทียมทะนง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.70
873 5481110598 นางสาวกรีญาภัค  ยอดยา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.10
874 5481110600 นางสาวพัชรี  บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.85
875 5481110601 นางสาวแจ่มจันทร์  โมซา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.61
876 5481110605 นางสาววรชณี  วิเชียรศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.17
877 5481110609 นางสาวจินดา  จินะชิต ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.49
878 5481110611 นางสาววิภาพร  ภูหม่ันกอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.80
879 5481110612 นายกฤติภัทร  กาสเส็น ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.87
880 5481110613 นางสาวมุทริกา  สาคร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.38
881 5481110620 นายคณิตินกานต์  อาสนา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.38
882 5481110624 นางสาวนพรัตน์นารี  ชะเต ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.76
883 5481110629 นายพรหมจักร  สอนเครือ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.83
884 5481110630 นายมูฮําหมัดคาดาฟี  แก้วสลํา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.75

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 27 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
885 5481110632 นางสาวสุพรรณี  วงษ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.85
886 5481110633 นางสาวชนากานต์  สะเกศ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.98
887 5481110634 นางสาวพัชรินทร์  เพชรศิริ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.28
888 5481110637 นายอรรถชัย  รักหน้าท่ี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.08
889 5481110639 นางสาวปรียานุช  สุขดาษ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.52
890 5481110641 นางสาวจิราพัชร  ช่วยรักษา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.77
891 5481110642 นางสาวพลอยไพลิน  พรหมวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.24
892 5481110645 นางสาวอลิษา  คูณมา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.53
893 5481110646 นางสาวกวินนา  เนตรทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.93
894 5481110654 นางสาววันวิสาข์  ม่ิงขวัญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.03
895 5481110657 นางสาวมลิวรรณ  ไชยมหา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.39
896 5481110660 นางสาวสุดาลักษณ์  แสนสุด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.23
897 5481110661 นางสาวพนิดา  แล๊ะบี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.79
898 5481110663 นางสาวภัณฑิรา  หม่ันเหมาะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.06
899 5481110664 นายเศรษฐภูมิ  แฝงลาภ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.01
900 5481110665 นายณัฐพงษ์  วงษ์คําหาญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.70
901 5481110666 นางสาวจันทร์นภา  บัวคํา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.83
902 5481110667 นางสาวฟาตีเมาะห์  สะดือรีมอ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.57
903 5481110668 นายอนุวัติ  จันทบุตร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.10
904 5481110670 นางสาวสุวัฒนา  คํามา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.98
905 5481110671 นางสาวจรรยา  รินทรามี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.10
906 5481110673 นางสาวมารีแย  หะเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.49
907 5481110675 นางสาวศิริรัตน์  ช่วยนะ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.58
908 5481110683 นายมัฮยุดดีน  วาเด็ง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.00
909 5481110686 นางสาวนุสบา  เชื้อสาร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.95
910 5481110689 นางสาวชมพูนุท  เส็งขํา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.08
911 5481110691 นางสาวจิตรลดา  ดวงกล้า ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.05
912 5481110692 นางสาวชุติมา  เอ่ียมวงษา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.42
913 5481110693 นางสาวฟาร์ฮานา  บราเฮ็ง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.10
914 5481110695 นางสาวลลิดา  ทัดวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.16
915 5481110697 นางสาวเบญจมาศ  บัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.02
916 5481110699 นางสาวศศิธร  จันดาเขียว ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.38
917 5481110700 นางสาวพัชรี  ยังดี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.18
918 5481110702 นางสาวจารุวรรณ  เจียงรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2.87

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 28 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
919 5481110704 นางสาวชุติมา  ดวงสิน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.28
920 5481110712 นางสาวกรรณิการ์  พันธรส ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.31
921 5481110718 นางสาวอภิญญา  พอดี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.20
922 5481110719 นางสาวอัจฉรา  มีปาน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.54
923 5481110720 นางสาวจารุวรรณ  น้ําวน ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.35
924 5481110722 นางสาวศิรภัสสร  คําสืบ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.13
925 5481110723 นางสาวกิริยา  กิตติโชติพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.22
926 5481112002 นางสาวเกศสุดา  พงษ์บ้านแพ้ว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.69
927 5481112003 นางสาวชนิสรา  แก้วลี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.08
928 5481112004 นายธีรพงศ์  วงศ์ประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.50
929 5481112005 นางสาวอนันต์ญา  กิจเรืองศรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.15
930 5481112009 นางสาวรัตติยากร  คล่องดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.16
931 5481112010 นายฉกาจ  ขําคมเขตร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.75
932 5481112012 นางสาวปัทมา  จันเครือเกิด ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.08
933 5481112015 นายเทพพร  เสียงดี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.71
934 5481112017 นายทวีศักด์ิ  นิลฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.23
935 5481112021 นายอนุวัฒน์  สังฆสอน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.94
936 5481112022 นางสาววีรวรรณ  อ่วมเหล็ง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.58
937 5481112023 นายทศพล  แก้วกาหลง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.17
938 5481112026 นางสาวรัตนพร  แก้วมาก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.70
939 5481112028 นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์สกุล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.77
940 5481112029 นางสาวจีรภา  ขุมขํา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.17
941 5481112034 นายธนพล  อวยพร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.77
942 5481112035 นางสาวสุพัตรา  เขียวตา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.63
943 5481112036 นางสาวฐาปนี  พิพัฒนมงคลกิจ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.36
944 5481112040 นางสาวสุภามาศ  ประหา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.12
945 5481112042 นางสาวสมยศ  โสละมัด ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.43
946 5481112044 นายวิทวัส  คงฉนวน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.34
947 5481112046 นายณฐวร  พวงพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.66
948 5481112047 นางสาวศิตา  คําวงศ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.57
949 5481112048 นายสถาพร  บัวกอง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.19
950 5481112050 นายวีระวิทย์  บุญบรรดาล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.40
951 5481112051 นายสุระชัย  เหนือโชติ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.07
952 5481112052 นางสาวสุมาพร  นุ่มน้อย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.03

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 29 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
953 5481112054 นางสาวศิวัตรา  ครองศิริจิตต์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.27
954 5481112057 นางสาวภัทราภรณ์  ซ่อนกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.23
955 5481112058 นางสาวพนิดา  สุวรรณรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.09
956 5481112060 นางสาวพิชญาพร  เลิศลักษณ์มณี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.87
957 5481112061 นางสาวปทุมรัตน์  ปทุมานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.10
958 5481112063 นางสาวขนิษฐา  ใหญ่ยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.93
959 5481112065 นางสาวนารีรัตน์  สามี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.75
960 5481112067 นางสาวสุภาพร  ลี้กุล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.80
961 5481112070 นายอนวัฒน์  สังข์รุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.66
962 5481112073 นายอาชา  นวนนุกูล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.64
963 5481112075 นายวัชรา  ต่างโอฐ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.13
964 5481112076 นายวุฒิกฤต  คชวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.68
965 5481112078 นายธนพล  บุญไทย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.64
966 5481112079 นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.12
967 5481112081 นายโชคชนะ  อาจตา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.09
968 5481112088 นายวนัส  คําแท้ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.19
969 5481112089 นายธีระพงศ์  โอษฐละออ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.10
970 5481112091 นางสาววันทกานต์  มงคล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.10
971 5481112092 นายธวัชชัย  เลิศบรรจง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.84
972 5481112093 นางสาวณัฐภรณ์  ลิ่มวรพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.19
973 5481112094 นายสุกฤต  เทวินภิบาลพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.81
974 5481112097 นายกฤดิภัทร  บุรีสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.32
975 5481112098 นางสาววันดี  คําป้อง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.87
976 5481112100 นางสาวกนกวรรณ  ตันสงวน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.35
977 5481112102 นายศุภฤกษ์  ตราโต ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.14
978 5481112103 นางสาวกนกวรรณ  แรงเกษตร์วิท ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.43
979 5481112105 นางสาววัชรี  ช่วยงาน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.68
980 5481112107 นายกัมพล  คําชัย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.86
981 5481112108 นางสาววรรณทณา  จําปาศรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.40
982 5481112109 นางสาวราตรี  พรหมลิ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.07
983 5481112110 นายวรวุฒิ  ฟูดุลยวัจนานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.02
984 5481112111 นางสาวฐิติกานต์  ญาณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.16
985 5481112112 นางสาวสุพัตรา  สืบมาก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.19
986 5481112113 นางสาวอรปวี  สีชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.05

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 30 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
987 5481112115 นายนที  ตันวัฒนะพิชัย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.31
988 5481112116 นางสาวอาทิตยา  เกษรดอกจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.21
989 5481112117 นายทวีศักด์ิ  บุญเครือบ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.33
990 5481112118 นางสาวขวัญเรือน  กรึงพุทรา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.39
991 5481112120 นางสาวแสงจันทร์  แสงอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.95
992 5481112121 นางสาวพิมพ์จันทร์  ก่ิงนอก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.27
993 5481112124 นางสาวประนอม  คนสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.43
994 5481112125 นางสาวพัฒน์ชญา  กาบแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.54
995 5481112126 นางสาวปวีณา  คําหอมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.66
996 5481112127 นายฉัตรณรงค์  พูลเกษม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.00
997 5481112133 นางสาวดารณี  ทองอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.29
998 5481112134 นายหริณโรจน์  บุตรชา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.74
999 5481112135 นางสาวเกษศินี  นิ่มพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.09
1000 5481112138 นางสาววรรณนศิา  ล่องแพ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.50
1001 5481112141 นางสาวกุสุมาลย์  คงด้วง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.12
1002 5481112144 นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.60
1003 5481112145 นางสาวสุวรรณี  แซ่เอียว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.28
1004 5481112148 นางสาวเมวิกา  จันทร์รุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.15
1005 5481112149 นายชนพล  โสภารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.95
1006 5481112150 นางสาวศิริพร  จันจู ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.97
1007 5481112152 นายพิชิต  บุตรพรหม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.07
1008 5481112154 นางสาวกนกภรณ์  จันพวง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.00
1009 5481112156 นายนวพล  นพคุณ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.54
1010 5481112157 นางสาวนัยนา  จันทมะโน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.80
1011 5481112158 นายภูมิเดช  ผุดผ่อง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.08
1012 5481112161 นายโฆษิต  แตงสาขา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.37
1013 5481112166 นางสาวสุกัญญา  สารเดช ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.96
1014 5481112172 นายยศกร  อยู่คํา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.71
1015 5481112178 นางสาวเมทินี  บัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.08
1016 5481112179 นายมงคล  คุณประโยชน์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.59
1017 5481112180 นายจรูญ  เอมสัมฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.83
1018 5481112182 นายภาณุพงศ์  โสภาภีร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.04
1019 5481112188 นายจงนุรักษ์  ดวงสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.02
1020 5481112189 นางสาวนพพรรัตน์  นนทะโคตร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.09

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 31 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1021 5481112190 นางสาววชิราพร  พรหมเอ่ียม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.26
1022 5481112195 นางสาวอรชุตา  เสวกจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.05
1023 5481112196 นายพิชากร  ผักบัวแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.11
1024 5481112197 นางสาวจุฑาภรณ์  อุณชาติ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.32
1025 5481112202 นางสาวศิริพร  พรหมอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.34
1026 5481112204 นายธนรวิทย์  รอดป้ัน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.16
1027 5481112210 นางสาวสุลัดดา  ขันแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.72
1028 5481112211 นางสาวโสรญา  หัสการ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.96
1029 5481112212 นางสาวจิรภัทร์  ชัยชนะธรรม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.84
1030 5481112213 นางสาวนันทวัน  รอดมาก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.21
1031 5481112214 นายสุรชาติ  หามูลใต้ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.11
1032 5481112215 นายนพพร  พิฐิภัทรพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.44
1033 5481112216 นางสาวจุฑามาศ  วิเศษกุล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.10
1034 5481112217 นายพงษ์พัฒน์  ผดุงจิตร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.59
1035 5481112218 นายดํารงชาติ  บัวชุม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.40
1036 5481112220 นายเจนภพ  สุนทร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.05
1037 5481112221 นางสาวสิรินาถ  ฤทธิสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.43
1038 5481112222 นางสาวปานกมล  มะโนชาติ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.23
1039 5481112223 นางสาววรรณพร  สมผิว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.68
1040 5481112225 นายอดิศร  เพ่ิมพูล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.97
1041 5481112226 นายผดุงเดช  แก้วเชื้อ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.18
1042 5481112227 นางสาวสุวิสาข์  ศรีมุกข์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.94
1043 5481112230 นางสาวศศิธร  จรจรัญ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.55
1044 5481112232 นางสาวสุรางคนา  โภคทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.03
1045 5481112236 นายไตรเทพ  ประสานชาติ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.70
1046 5481112239 นายชนสรณ์  สวดประโคน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.44
1047 5481112240 นายสรราม  รอดอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.30
1048 5481112241 นางสาวอัญชรีย์  ผลดี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.23
1049 5481112244 นางสาววนิดา  สิงขรอาจ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.30
1050 5481112247 นางสาวจิตติมา  อนุกูล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.54
1051 5481112248 นายวรรณจักร  ธรรมสุข ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.27
1052 5481112249 นายสุเชษฐา  พรหมประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.07
1053 5481112251 นางสาวอรัญญา  รุ่งเรืองสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.39
1054 5481112252 นายเกริกเกียรติ  สมรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.14

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 32 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1055 5481112254 นางสาวพรธิดา  สีหาบุตร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.06
1056 5481112255 นางสาวทัศนีย์  วิบูลย์อรรถ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.95
1057 5481112257 นางสาวอลิสา  เสรีกิจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.23
1058 5481112259 นายทัชชัย  สิมมาตา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.14
1059 5481112260 นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.36
1060 5481112261 นางสาวจุฬาลักษณ์  ดูกลาง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.02
1061 5481112262 นางสาวฉนัญญา  ถนอมพลกรัง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.66
1062 5481112263 นางสาวทัศวรรณ  กังขรนอก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.86
1063 5481112264 นายวรุฒ  สรณตรัย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.54
1064 5481112265 นายโชคชัย  บุญเฮ้า ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.73
1065 5481112266 นางสาวยุวภา  กระแสเทพ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.45
1066 5481112267 นางสาวชนิฎาพร  ภาวะโคตร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.79
1067 5481112268 นางสาวกันยาลักษณ์  สุจริต ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.61
1068 5481112269 นางสาวนฤมล  สามสี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.73
1069 5481112274 นางสาวจริยา  เสียงใส ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.03
1070 5481112275 นางสาวสุนิสา  แก้วดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.29
1071 5481112276 นางสาวน้ําฝน  มัชบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.65
1072 5481112277 นางสาวรุ่งฤดี  แสนทวีสุข ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.26
1073 5481112279 นางสาวทิพย์สุดา  ชัยชนะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.25
1074 5481112282 นางสาวทิพาวัลย์  เจริญพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.02
1075 5481112283 นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.53
1076 5481112286 นายวิวรรธน์  ศรีขลา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.32
1077 5481112287 นางสาวทรงพร  ด้วงนุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.30
1078 5481112289 นายอภิสร  สิงห์พันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.39
1079 5481112292 นางสาวปารมี  สํานักพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.18
1080 5481112296 นางสาวรพีพรรณ  สุกฟอง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.63
1081 5481112297 นายรัฐกิตติ์  จันต๊ะวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.61
1082 5481112298 นางสาวจิตรลดา  ฉิมฉิน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.30
1083 5481112299 นายวีระยุทธ  ศรีกกโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.22
1084 5481112300 นายวัฒนสิทธิ์  สีหะชัย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.39
1085 5481112301 นางสาวศิริวรรณ  สุขบรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.01
1086 5481112302 นายอนุชิต  ทองเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.49
1087 5481112303 นางสาวนภาพร  ชื่นอารมณ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.33
1088 5481112304 นายกฤษณะ  อรอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.07

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 33 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1089 5481112305 นายประพันธ์  อุทัยอ้ม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.46
1090 5481112308 นางสาวณัฐพร  วงศายะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.00
1091 5481112309 นางสาวจิราวรรณ  งามป้อ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.11
1092 5481112310 นายประกิจ  สตารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.48
1093 5481112313 นางสาวศิวากร  ทานะขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.18
1094 5481112314 นายวรเทพ  จันทร์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.99
1095 5481112315 นางสาวณัฐกานต์  ชินวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.01
1096 5481112317 นางสาวจันทิวรรณ  ร่วมชมรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.87
1097 5481112320 นายพิทยพงศ์  วงศ์ฉลาด ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.21
1098 5481112325 นางสาวกฤติกา  ปัญญาโรจน์สุข ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.07
1099 5481112327 นางสาวสุนิสา  สังขพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.11
1100 5481112328 นางสาวดารารัตน์  ชํานาญ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.18
1101 5481112332 นางสาวชไมพร  โสภา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.34
1102 5481112333 นายณัฏฐ์วรัตม์  เลิศแล้ว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.11
1103 5481112335 นางสาวมัลลิกา  ช่วยสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.14
1104 5481112338 นางสาวปิยะพร  พยุงวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.83
1105 5481112341 นางสาวสุพัตรา  จันทร์กําพ้ี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.13
1106 5481112342 นายจิรายุทร  เพียงตา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.89
1107 5481112346 นางสาวลัดดา  วาระภาพ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.46
1108 5481112351 นางสาวภัสมาภรณ์  อ่อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.99
1109 5481112356 นางสาวภณิดา  สิริสาโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.92
1110 5481112359 นางสาวศุภลักษณ์  อินทรประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.42
1111 5481112362 นางสาววัชรา  แก้วประชา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.72
1112 5481112363 นายธีร์ธวัฒน์  เทพนาคิน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.66
1113 5481112364 นางสาวรุ่งนภา  ภาสําราญ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.24
1114 5481112365 นางสาวจิรวดี  สุขศรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.24
1115 5481112368 นางสาวธมลพรรณ  พลดงนอก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.94
1116 5481112369 นางสาวดวงเนตร  ริมชลา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.50
1117 5481112370 นางสาวณัฐยา  แย้มสุข ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.07
1118 5481112374 นายพลวัฒน์  มานิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.18
1119 5481112377 นายศุภชัย  ทองศรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.07
1120 5481112378 นางสาวปภัสสร  จันทีนอก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.24
1121 5481112380 นางสาวกรรณิกา  จันทร์แจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.44
1122 5481112381 นายชัยอัฐอนันท์  วภักด์ิเพชร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.00

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 34 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1123 5481112383 นางสาวสติทร  พุทธสอน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.19
1124 5481112388 นางสาวราณีมาศ  เมืองประทับ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.94
1125 5481112391 นางสาววิภาวรรณ  ทาระพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.60
1126 5481112393 นายพงศธร  มีโชติ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.77
1127 5481112395 นางสาวโสภิตา  หาญแท้ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.12
1128 5481112401 นายอับดุลฮากีม  ดาเดะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.62
1129 5481112411 นายสหรัถ  ภูมิเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.60
1130 5481112412 นายวิศรุต  ทรัพย์ศรีอาริยะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.96
1131 5481112414 นางสาวดารา  ศรีสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.93
1132 5481112415 นายวุฒินันท์  ปั้นทอง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.43
1133 5481112416 นายอลงกต  สุวรรณไตรย์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.86
1134 5481112418 นายภาณุพันธ์  พินิจ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.09
1135 5481112421 นายประชา  มุ่งมี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.22
1136 5481112422 นายณัฐพนธ์  เสิบกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.91
1137 5481112428 นายมงคล  แก้วเผือก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.85
1138 5481112430 นางสาววทันยา  ไชยสีติ๊บ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.09
1139 5481112436 นางสาวนาตยา  วงค์ปัดสา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.48
1140 5481112438 นางสาวจิราวรรณ  ตะพองมาตร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.00
1141 5481112441 นางสาวพัชราพร  โทกุล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.76
1142 5481112443 นางสาวมูรณีย์  อาแซ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2.95
1143 5481112444 นายเอกพล  มะโนพิงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.03
1144 5481112446 นางสาวสุกาญจนา  พงษ์เกตุ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.26
1145 5481123002 นางสาวอารีรัตน์  อินทร์ปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.01
1146 5481123003 นายชนินทร์  มังครุดร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1147 5481123006 นางสาววรรณิภา  จงจิตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.59
1148 5481123007 นางสาวรวิวรรณ  เรืองวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1149 5481123008 นางสาวอัญชิสา  บุตรกริม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.48
1150 5481123010 นางสาวพนิดา  ดวงศิริ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.59
1151 5481123013 นางสาวศิริลักษณ์  สว่างศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.09
1152 5481123014 นางสาววิภาลักษณ์  มีแสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.54
1153 5481123017 นางสาวพัชราภรณ์  ปัตตายะสา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.36
1154 5481123018 นางสาวนิศา  ฦาชา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
1155 5481123020 นายเศรษฐศักด์ิ  เชยชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.61
1156 5481123021 นางสาววรัญญา  มนตรีศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1157 5481123022 นายศุภนันท์  นิลราช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1158 5481123023 นางสาวรัตนาภรณ์  สงทํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1159 5481123029 นางสาวอรวรรณ  พุ่มเกิด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.68
1160 5481123030 นางสาวอมรรัตน์  ทวีคูณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.71
1161 5481123031 นางสาวกนกวรรณ  อักษร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1162 5481123032 นางสาวแพรวนภา  จันลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1163 5481123033 นางสาวศิริมาพร  ปุกกลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.43
1164 5481123034 นางสาวศศิธร  อกอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.50
1165 5481123036 นางสาวชลธิชา  ศิริโม้ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.65
1166 5481123038 นางสาวภัชรา  เอกฉัตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1167 5481123044 นางสาวธารารัตน์  วรรณทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.42
1168 5481123049 นางสาวสุภาณี  กองใจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.28
1169 5481123050 นางสาวอรดี  วรรณภักดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.45
1170 5481123054 นางสาวสายศิริ  คําเหลือ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.42
1171 5481123057 นางสาวสกุลรัตน์  สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.21
1172 5481123058 นางสาวมาลัยพร  อุ่นเมือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1173 5481123060 นางสาววันทนีย์  ภัทรโอภาส ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.64
1174 5481123061 นางสาวดานุวรรณ  พันธ์แจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.51
1175 5481123062 นางสาวทักษพร  สิ่งอ้วน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1176 5481123063 นางสาวอรทัย  แตงอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1177 5481123064 นางสาวพลอยสิชา  ยศกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1178 5481123065 นางสาวณัฐพร  ภู่กลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.42
1179 5481123069 นายณัฐกานต์  บุตรให้ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.46
1180 5481123070 นางสาวนฤมล  แซ่ขวย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1181 5481123071 นางสาวพันธิตรา  จิตเท่ียง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.22
1182 5481123072 นางสาวศริยา  ดําเนินผล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1183 5481123075 นางสาวนันทิกานต์  อินทะโก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.35
1184 5481123076 นางสาวรัชนันท์  ขันโท ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.14
1185 5481123077 นางสาวสุมาลี  ไลไธสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.32
1186 5481123078 นางสาวจริยา  กอแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.85
1187 5481123079 นางสาวฤทัยรัตน์  โสนางาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.96
1188 5481123081 นางสาวชมพูนุท  วรกิจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1189 5481123083 นางสาวอรพรรณ  โพธิราช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.13
1190 5481123084 นางสาวนิภาวรรณ  พงษ์ขยัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.22
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1191 5481123089 นางสาวกรรณิกา  วิชาสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58
1192 5481123090 นางสาวพนาพร  เพชรทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
1193 5481123092 นางสาววรรณิกา  เงาะผล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.78
1194 5481123095 นางสาวธนพร  นิลพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.21
1195 5481123097 นางสาวศิริลักษณ์  วาพันสุ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.43
1196 5481123098 นางสาวยุวธิดา  คุณภาที ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.32
1197 5481123099 นางสาวสิริรัตน์  เหลืองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.15
1198 5481123102 นางสาวมาริษา  อักษร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1199 5481123104 นางสาวสุทิศา  ตุงชีพ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.62
1200 5481123107 นายอาศิระ  ภูผาคุณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.13
1201 5481123110 นางสาวณัฐธยาน์  มีเหลือ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.00
1202 5481123111 นางสาวอรอนงค์  อ้นทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.85
1203 5481123113 นางสาวสุจิตรา  ปานแดง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.15
1204 5481123114 นางสาวพรพรรณณี  แซ่ปึง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.07
1205 5481123115 นางสาวกนกวรรณ  ศรีขาว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1206 5481123117 นางสาวสุนารี  ชะนีประโคน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1207 5481123118 นางสาวชลธิชา  ดามี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1208 5481123119 นางสาวสุดารัตน์  จันทรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.93
1209 5481123123 นางสาวเมวิกา  ไลไธสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.44
1210 5481123125 นางสาวพัชรี  พิมพ์พา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.87
1211 5481123127 นางสาววรรณภา  สายแดง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1212 5481123130 นางสาวพัชราภรณ์  โสดา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.20
1213 5481123132 นางสาวผุสรัตน์  ล่ามกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.65
1214 5481123134 นางสาววรรณพร  ผลาผล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1215 5481123137 นางสาวรวิปรีญา  หัวแท้ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1216 5481123138 นายณัฐนนท์  โอมณี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1217 5481123140 นางสาวพณิตดา  ศรีเท่ียงตรง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.32
1218 5481123146 นางสาวณหทัย  กลับดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.81
1219 5481123147 นางสาวปัตตาเวีย  ทินบุตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.16
1220 5481123149 นางสาวสุกัญญา  สุขรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.46
1221 5481123150 นางสาวอัจฉรา  คงจิตงาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.46
1222 5481123152 นางสาวพนิดา  สุภานาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.55
1223 5481123153 นางสาวปริตา  วิรุณพรรณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.21
1224 5481123154 นางสาวธนวรรณ  สุขประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.10
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1225 5481123157 นางสาวพรพรรณ  ขาวไส ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1226 5481123160 นางสาวอามีนะห์  กาเดร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1227 5481123161 นางสาวอายีเร๊าะ  แมเราะยาลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.14
1228 5481123162 นายณรงค์ฤทธิ์  โยฆะวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.29
1229 5481123164 นายจําลอง  หนูวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.36
1230 5481123165 นางสาวสุธาสินี  มานะกล้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
1231 5481123168 นางสาววรรณศิกา  เกตุรัตนกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1232 5481123169 นางสาววิมลวรรณ  เกษมสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.62
1233 5481123170 นางสาวเอมอร  บัวภา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.43
1234 5481123176 นางสาวนิภาพร  คงรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.63
1235 5481123178 นางสาววิชชุดา  คําหินกอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.18
1236 5481123180 นางสาวจิดาภา  สมคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1237 5481123182 นายซาบูดิง  มิสุแท ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.29
1238 5481123183 นายฮากีมาน  ขาเดร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.47
1239 5481123184 นางสาวนูรีณี  หะมะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.15
1240 5481123185 นางสาวรุสนานี  อูเซ็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1241 5481123188 นายอัคเรศ  ศรัณย์ธรรมกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.42
1242 5481123189 นายวรวุฒิ  ทีน้ําคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.11
1243 5481123192 นายวรัญญู  บุญเกิด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1244 5481123193 นางสาวจิตลดา  สงคง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.08
1245 5481123194 นางสาวพัชรี  ซุนเฮงกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.16
1246 5481123195 นางสาวภัทราภรณ์  นิลนวล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1247 5481123199 นางสาวอาคิรา  ฉัตร์กรด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.96
1248 5481123200 นางสาววิภาวี  ซ่ือประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.37
1249 5481123202 นางสาวจรรยารัตน์  เค้าแคน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.50
1250 5481123204 นางสาวเยาวรัตน์  สวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1251 5481123205 นางสาวธนภรณ์  ไกรวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.14
1252 5481123206 นายธนกาญจน์  แสวงหา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.96
1253 5481123207 นางสาวนูรลีณาร์  มะเซ็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.52
1254 5481123208 นางสาวมาริษา  ปิโย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.18
1255 5481123210 นางสาวปิยมาศ  ขุนณรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.07
1256 5481123212 นางสาวกรชนก  แสงแพร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.02
1257 5481123213 นางสาวสุภาพรรณ  คล่องดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1258 5481123214 นางสาวสิริลักษณ์  ศรีสุบัติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.36

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1259 5481123215 นางสาวกัลยา  แผ่วไธสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1260 5481123219 นางสาวสุพิชชา  แสนหอ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.64
1261 5481123221 นางสาวสายนที  กระวลกิจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1262 5481123223 นางสาววันวิสาข์  เจริญคง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.04
1263 5481123228 นางสาวอัจฉราภรณ์  เหมรา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1264 5481123230 นางสาวอภิญญา  คําทองหลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.18
1265 5481123231 นางสาววรรณภา  จันทร์ขอนแก่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1266 5481123233 นางสาวนิศารัตน์  แสงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.74
1267 5481123234 นางสาวอักษราภรณ์  หลอดคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1268 5481123235 นางสาวประภัสสร  วามะเกต ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.57
1269 5481123236 นายนนทชัย  เประนาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.37
1270 5481123238 นางสาวพัชรี  ปรองดอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.72
1271 5481123239 นายสถาพร  เสนีรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.11
1272 5481123242 นางสาวดวงใจ  หอยชูด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1273 5481123244 นางสาวกมลทิพย์  โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.97
1274 5481123245 นางสาวแพรวไพริณ  งอนจําปา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.81
1275 5481123246 นางสาวเมวดี  ศรีน้ําคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1276 5481123248 นางสาวปัทมภรณ์  พูลสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.64
1277 5481123251 นางสาวกนกกาญจน์  งวดชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.11
1278 5481123253 นางสาวสุวิมล  อินทะพุฒ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.76
1279 5481123255 นางสาวรุ่งทิวา  ใหมทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1280 5481123256 นางสาวหทัยชนก  คงนาค ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.59
1281 5481123257 นางสาวศรีประภา  หงษา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1282 5481123265 นางสาวพัชรินทร์  สุขอนันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.52
1283 5481123266 นางสาวกัลยา  มงคลสกุลวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.21
1284 5481123268 นางสาวจันทร์จิรา  ปรางมาศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.13
1285 5481123272 นางสาวมุกดาวรรณ  จันทราทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.44
1286 5481123273 นางสาวสุปรียา  ทิพยวงศ์ไพศาล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1287 5481123274 นางสาวเบญจมาภรณ์  ปะดุดง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1288 5481123277 นางสาวกชกร  อัคคะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.22
1289 5481123278 นายกันต์พสิษฐ์  วัฒนธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.54
1290 5481123283 นางสาวซูรีฮา  อาโซ๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1291 5481123284 นางสาวฮุสณา  เจ๊ะนิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1292 5481123285 นางสาวสูไรดา  ดอเลาะอาลี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.24

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1293 5481123291 นางสาวศิริพร  เมฆสง่า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1294 5481123292 นางสาวสุรัสวดี  ศรีสมพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.29
1295 5481123297 นางสาวฐิติมา  ยอดรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.21
1296 5481123300 นางสาวกุสุมา  หันตุลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.12
1297 5481123301 นางสาววรรณลญา  แสงอรัญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
1298 5481123303 นางสาวปราณี  ปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.04
1299 5481123304 นายสุริยัน  ดีรอด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.62
1300 5481123310 นางสาวพิมพิลัย  จงเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.07
1301 5481123311 นางสาวพัชราพร  สิงขรอาจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.06
1302 5481123312 นางสาวสุภาพร  งามเมือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.08
1303 5481123313 นายจรัสรวี  ไชยคําม่ิง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.50
1304 5481123314 นางสาวศศิวิมล  ธาตุวิสัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1305 5481123316 นางสาวก่ิงฟ้า  พิมพา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1306 5481123317 นางสาวฮาซีกีน  มาหะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.32
1307 5481123318 นางสาวจิราภรณ์  พรมนอก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.36
1308 5481123323 นางสาวเบญจภรณ์  พาโคกทม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.89
1309 5481123328 นางสาวสุวิมล  จันทะมาศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1310 5481123330 นางสาวสุพรรษา  บุญภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1311 5481123334 นางสาวพรปวีณ์  น้อยมะณี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1312 5481123338 นางสาวพัทธ์ธีรา  นวลพรับ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1313 5481123339 นายสหชาติ  โอทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1314 5481123341 นางสาวทิพย์สุดา  ดีบ้านโสก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1315 5481123345 นางสาวอภิญญา  โยธาจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58
1316 5481123346 นางสาวอัจฉราพรรณ  มหานิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1317 5481123347 นางสาวเสาวคนธ์  ช่วยเรือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.21
1318 5481123348 นางสาววศิมน  สุขอนันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.56
1319 5481123354 นายธนา  ศรีชัยเชิด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.11
1320 5481123356 นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์ธานี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1321 5481123359 นางสาวจินดาพร  แนวสุภาพ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1322 5481123360 นางสาวปิยาภรณ์  พวงรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.50
1323 5481123361 นางสาวมนัสนันท์  ภูบรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1324 5481123362 นางสาววลิดา  แสงสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1325 5481123364 นางสาวศศินันท์  จันทร์มุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1326 5481123365 นางสาวธิดา  สิงหเดชวีระชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1327 5481123366 นางสาวกรรณิภา  ถาวรสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.50
1328 5481123367 นางสาวณัฐพร  ต่างทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.37
1329 5481123368 นางสาวจุฑามาศ  สุภาพิชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1330 5481123369 นางสาวธนาพร  เดือนขาว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1331 5481123371 นางสาวลักษณ์วลี  ม่วงสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.48
1332 5481123373 นางสาวจริยา  เกษาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1333 5481123374 นางสาวกุสุมา  พวงดอกไม้ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.02
1334 5481123377 นางสาวจิราพร  ธรรมราษฎร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
1335 5481123378 นางสาวนิภาวรรณ  รามศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.37
1336 5481123382 นางสาวปรียารักษ์  พิมพ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.45
1337 5481123387 นายชนะชัย  สุวรรณชล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.18
1338 5481123391 นางสาวป่ินกนก  ทอนศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.28
1339 5481123393 นางสาวปรียาภรณ์  อินผ่อง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.61
1340 5481123398 นางสาวกฤติยา  แสงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.56
1341 5481123404 นางสาวพัชรี  ปะนะภูเต ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.32
1342 5481123405 นางสาวนัฐนิตย์  วงษ์สันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1343 5481123407 นางสาวเนติรัตน์  อินนิล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.25
1344 5481123408 นางสาวจันทร์สุรีย์  ฉายยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.48
1345 5481123410 นางสาววัชราวลี  เดชจูด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.51
1346 5481123412 นางสาวณัฐพร  ศิลปไชย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1347 5481123413 นางสาวปัทมนัดดา  หินใหม่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1348 5481123414 นางสาวเยาวรัตน์  ยางเดี่ยว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.07
1349 5481123419 นางสาวณัฐสุดา  ทําพล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.51
1350 5481123421 นางสาวจิราวรรณ  จิตราช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.92
1351 5481123423 นางสาวอัสรีสา  มะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.16
1352 5481123424 นางสาวลัดดาวรรณ  โพธิจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.66
1353 5481123425 นางสาวอลิสา  ประชุมพล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.62
1354 5481123426 นางสาวพรสุดา  วิชากูล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1355 5481123427 นางสาวอัสรีนา  มะลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.52
1356 5481123428 นางสาวจิราวรรณ  ทวีงาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.28
1357 5481123433 นางสาวรัตนาภรณ์  เขียวอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1358 5481123438 นางสาวกาญจนา  พงษ์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.32
1359 5481123439 นางสาวมนัสนันท์  สุวัจนานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1360 5481123440 นางสาวสุพิชชา  ยังมีมาก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.21

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา
กา
รแ
ละ
งาน

ทะ
เบีย

น



ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 41 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1361 5481123442 นางสาวจริยา  บุญยุทธ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.79
1362 5481123443 นายยุทธนา  โนติ๊บ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.74
1363 5481123444 นางสาวณัฏฐกานต์  สุทโธ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58
1364 5481123445 นางสาวนูซีลา  หะยีสะมะแอ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.16
1365 5481123446 นางสาวซูฟีญะห์  เจ๊ะมิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.92
1366 5481123447 นางสาวการดา  พาหา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.78
1367 5481123449 นางสาวทับทิม  สงครินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.42
1368 5481123451 นางสาวนูรฮัยฟาร์  วาเงาะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.15
1369 5481123452 นางสาวเมธินี  พวงมี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1370 5481123453 นายธนกฤต  แสงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1371 5481123454 นางสาวพรพิมล  วันทาวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.15
1372 5481123455 นางสาวสุภาวดี  เอ่ียมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1373 5481123456 นางสาวขวัญฤทัย  ทองมูล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.48
1374 5481123457 นายสิงหนาท  เหล่าเสนา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.42
1375 5481123462 นางสาวปวีณา  ชัยมีเขียว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.61
1376 5481123464 นางสาวพนิดา  ภู่ศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1377 5481123466 นางสาวพรพรรณ  บุตรเพ็ญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.59
1378 5481123467 นางสาวสิรินทรา  มีทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1379 5481123473 นางสาวปวีณา  ถิระโคตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.51
1380 5481123475 นายกัมปนาท  เทศนอก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.99
1381 5481123476 นางสาวจุฬารัตน์  ธรรมวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.24
1382 5481123477 นางสาวปารวี  คงชู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.71
1383 5481123478 นางสาวกนกวรรณ  โยธวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.67
1384 5481123479 นางสาวจิดาภา  ละดาดก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1385 5481123480 นางสาววาสนา  สอนสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.48
1386 5481123481 นางสาวดวงกมล  ตรีหัตถ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.55
1387 5481123482 นางสาวพิชญา  สีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.18
1388 5481123485 นางสาวสุพัตรา  มิตรตะขบ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1389 5481123489 นางสาวพัชรินทร์  บุตตะเกิด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.69
1390 5481123490 นางสาวปริชญา  อยู่เจริญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.22
1391 5481123493 นางสาวปภาดา  ทองหล้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1392 5481123494 นางสาวสมฤทัย  เหวชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.49
1393 5481123495 นางสาวรัตติยา  ทุนกอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1394 5481123496 นางสาวรจริน  หอมสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1395 5481123497 นางสาวฉัตรกมล  ม่ันพรหม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.44
1396 5481123498 นางสาวสุวิมล  ศรียานเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58
1397 5481123499 นางสาวนัยนา  พรมพิลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1398 5481123502 นายวิชชา  วรรณศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.23
1399 5481123503 นางสาวยุวธิดา  สาโพนทัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.16
1400 5481123504 นางสาวนัทธมน  เกิดกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.14
1401 5481123505 นางสาวนันทวัน  เทพศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.00
1402 5481123506 นายศรชัย  บัวเกษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.17
1403 5481123507 นางสาวดารารัตน์  กลับกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1404 5481123508 นายเทพนม  พงษ์พัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.37
1405 5481123509 นางสาวจรรยา  เพ่ิมทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1406 5481123512 นางสาววิมลรัตน์  ตุ้งซ่ี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.89
1407 5481123514 นางสาวสุชาดา  ปราบภัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.81
1408 5481123516 นางสาวสมฤดี  บุญสาลี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1409 5481123517 นางสาวอรุโณทัย  แสนหาญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.73
1410 5481123518 นางสาวอัจฉราภรณ์  ชุมภักดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.16
1411 5481123520 นางสาววิยะดา  อนามัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1412 5481123521 นางสาววรีรัตน์  ใจซ่ือ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.64
1413 5481123522 นางสาวสริดา  นาเวียง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1414 5481123524 นางสาวฮัชลีซา  สนิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
1415 5481123525 นางสาวสุภาพร  ชนะพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58
1416 5481123532 นางสาวยุพิน  จันทะพา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1417 5481123533 นายนวพล  กาทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.65
1418 5481123535 นางสาวปวีณา  วรรณขาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1419 5481123537 นางสาวภัทราวดี  นานอน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.06
1420 5481123540 นางสาวลีลาวดี  สุขขุม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.55
1421 5481123541 นางสาวฐิติมา  เรือนคําจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.07
1422 5481123542 นางสาวนริสศา  พุทธมนต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.78
1423 5481123543 นางสาวศุภรัตน์  สริมา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.49
1424 5481123546 นางสาวก่ิงกนก  สุตะระ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.71
1425 5481123547 นางสาวเรืองเพ็ญ  ถนอมสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.63
1426 5481123549 นางสาวอาริตา  นวนนิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.51
1427 5481123551 นางสาวภัทรสุดา  แก้วสีขาว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.78
1428 5481123552 นางสาววรรษมล  แจ่มใส ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.28

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1429 5481123553 นางสาวปิยาภรณ์  อายุวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.52
1430 5481123554 นางสาวสุพัตรา  แสนสินธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.79
1431 5481123555 นางสาวเบญจมาศ  พิมพ์สมาน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.57
1432 5481123557 นางสาวยลธิตา  วิลามาศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1433 5481123564 นางสาวเพ็ญนภา  วงศ์ชาลี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.80
1434 5481123565 นางสาวชลิดา  พ่ึงเคหา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.77
1435 5481123566 นางสาวมัธวรรณ  วรรณทวี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.98
1436 5481123567 นางสาวธัญญลักษณ์  คงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1437 5481123568 นางสาวพิมลพรรณ  เดชาวาศน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.15
1438 5481123570 นางสาวนรินทร์  สัตย์ซํ้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1439 5481123571 นายวีระศักด์ิ  กุตระแสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.35
1440 5481123573 นางสาวอลิสา  บินจรัญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.67
1441 5481123576 นางสาวอิสราภรณ์  ปะเกาทัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.06
1442 5481123579 นางสาววรรณิดา  อ่อนอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.54
1443 5481123581 นางสาวกนิษฐา  ไกรยา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.66
1444 5481123582 นางสาวจิรนนัท์  ยาประทีป ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.84
1445 5481123583 นางสาวจิราพร  สังข์นาค ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.65
1446 5481123584 นายภานุวัฒน์  แสงสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1447 5481123587 นางสาวธารทิพย์  วิรุฬพรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
1448 5481123590 นางสาวสุนิษา  พุ่มพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.09
1449 5481123593 นางสาวเพชรรัตน์  สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58
1450 5481123594 นางสาวจีรภา  แสนนอก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1451 5481123595 นางสาวสุทธิชา  คงสมกาย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.56
1452 5481123597 นางสาวสิริลักษณ์  สุดใส ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.51
1453 5481123599 นางสาวภาพิมล  ประไกรวัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.28
1454 5481123600 นางสาวกมลรัตน์  นิตยาชิต ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1455 5481123603 นางสาวธนัญชญา  เฉิดเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.22
1456 5481123606 นางสาวพัชชา  แก่นตะเคียน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.72
1457 5481123607 นายวุฒิพงษ์  หาญสงคราม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.63
1458 5481123608 นางสาววรรณนิภา  สีดํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1459 5481123609 นางสาวสงกรานต์  ศรีพงชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.44
1460 5481123611 นางสาวรัตพร  ชัยบิน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.55
1461 5481123613 นางสาวธรัญญา  ธาราพรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1462 5481123614 นางสาวสุทธินี  ทิพพูสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.10

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1463 5481123615 นางสาวแอนนี  พันมะลี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.45
1464 5481123616 นางสาวเนตรนภา  อาจทวีกูล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.42
1465 5481123618 นางสาวปรีญาภรณ์  ปานอ่อง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.28
1466 5481123620 นางสาวทิพวรรณ  สุขดาษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.47
1467 5481123622 นางสาวรังสิยา  ปรือปรัก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.71
1468 5481123624 นางสาวอรทัย  บุญทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1469 5481123626 นางสาวสุกัญญา  กุลนอก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.55
1470 5481123630 นางสาวทักษพร  เกิดเท้ียง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.77
1471 5481123631 นางสาวสุดารัตน์  แก้วเกษศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.71
1472 5481123632 นางสาวพรพิมล  หลักคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1473 5481123634 นางสาวบุษบา  เก้ียงดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.12
1474 5481123636 นางสาวณัฐกาญจน์  ฐานหม่ัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
1475 5481123637 นายศุภวุฒิ  แก้วไธสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.59
1476 5481123641 นางสาวมนสิชา  โสภา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1477 5481123644 นางสาวนัตติยา  จันทิปะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.54
1478 5481123646 นางสาวจารุวรรณ  มาลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.29
1479 5481123647 นางสาววรรณิษา  ปานพรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.09
1480 5481123649 นางสาวพิมพ์วลัย  แซ่อ้ึง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.52
1481 5481123655 นายภูวดล  ชนีมาส ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.84
1482 5481123657 นางสาวสุพัตรา  ผาระสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.48
1483 5481123658 นายรัตนไชโย  มาตพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.87
1484 5481123659 นางสาวปณิลิน  จันภักดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.79
1485 5481123660 นายพัชรพล  ศรีไพล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1486 5481123662 นางสาวปรยีาภรณ์  ฉิมปีกลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.82
1487 5481123668 นางสาวอริสา  คําศิริ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.35
1488 5481123673 นายจักรี  ชัยชนะทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.71
1489 5481123676 นางสาวกนกพร  วันภักดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.13
1490 5481123677 นางสาวณัฐาภรณ์  ชนะโชติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.46
1491 5481123680 นางสาวปารวดี  สุรบุตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.68
1492 5481123681 นางสาวยศวดี  วะราศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.61
1493 5481123683 นางสาวอัฟซา  นีซะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.25
1494 5481123684 นางสาวอาริตา  นามัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.36
1495 5481123686 นายสิทธินนท์  วิชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.59
1496 5481123688 นางสาวสุฑามาศ  ทบวัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.63

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1497 5481123693 นางสาวลักษมี  เทพวงสา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1498 5481123695 นายชยางกูร  กฤติมุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.51
1499 5481123696 นางสาวกรรณวรินทร์  ไปนี่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1500 5481123698 นางสาวรัชภรณ์  ฝางแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.14
1501 5481123700 นางสาวธิดารัตน์   ขุนวิลัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.67
1502 5481123701 นางสาวปัทมา  เงินศรีทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.46
1503 5481123702 นางสาวธิดาพร  ขันทองคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.98
1504 5481123707 นางสาวอภัสนันท์  ไชยสงคราม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.70
1505 5481123708 นางสาวศิรินาถ  จุลเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1506 5481123710 นางสาววรัญญา  โต๊ะมิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1507 5481123719 นางสาวณัฐพร  แสวงศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.70
1508 5481123722 นางสาวหยาดอรุณ  สุนันทา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.17
1509 5481123724 นางสาววิสุดา  กันหา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.43
1510 5481123726 นางสาวศศิวิมล  จันทร์สว่าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.28
1511 5481123728 นางสาวศริพร  เจ็กใจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.91
1512 5481123730 นางสาวจันทร์จิรา  เชษฐา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.23
1513 5481123733 นางสาวรัตติพร  หลาบหนองแสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.94
1514 5481123736 นางสาวสิรินทรา  เสนคราม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.03
1515 5481123737 นายบุญทรง  เรียมทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1516 5481123740 นางสาวกนกลดา  จรลี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.07
1517 5481123741 นายวชิราชน  มณีศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.36
1518 5481123742 นางสาวชุติมา  หาคลัง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.10
1519 5481123743 นางสาวปาณิศา  แสงสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.35
1520 5481123745 นางสาวกุลวดี  ลาสองชั้น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.85
1521 5481123747 นางสาวกนกวรรณ  คําศรีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.73
1522 5481123748 นางสาวอัญชลี  ศิรินาวินวรวิทย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.50
1523 5481123749 นางสาวปิยะนุช  แสนหล้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.44
1524 5481123751 นายวีระพงษ์  เมืองแพน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.99
1525 5481123752 นางสาวอริยา  พรมบุตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.57
1526 5481123754 นางสาวเบญจมาศ  หม่ืนมี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1527 5481123755 นางสาววิลาวรรณ  จันทะคัด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.49
1528 5481123756 นางสาวรพีพรรณ  พละชม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.49
1529 5481123757 นางสาวนภาภรณ์  จันทร์สําโรง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.55
1530 5481123758 นางสาวอนัญญา  ดอนพันเมือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.65

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1531 5481123760 นางสาวศิริวรรณ  พานทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.91
1532 5481123762 นางสาววารุณี  สุขสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58
1533 5481123763 นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.29
1534 5481123764 นางสาวณัฐกานต์  กิจจา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.56
1535 5481123766 นางสาวพรนภา  พันธุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.18
1536 5481123767 นางสาวบังอร  ศรีวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.28
1537 5481123768 นางสาวทิพวรรณ  สุขแปง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1538 5481123771 นางสาวอรทัย  บุญเสก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1539 5481123772 นางสาวกมลชนก  โยธาจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.63
1540 5481123775 นางสาวเมษา  ชารินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.92
1541 5481123777 นางสาวพัชราพร  พันธ์ชนะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.38
1542 5481123778 นางสาวจิราพร  แสนเทพ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.94
1543 5481123787 นางสาวประดับพร  บัวหลวง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.37
1544 5481123788 นางสาวศันสนีย์  ปั้นทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.42
1545 5481123789 นางสาวสุดาณี  นรดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.18
1546 5481123792 นางสาวกฤติยา  สุทาวัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.16
1547 5481123794 นางสาวศุภรัตน์  พันธุ์ชารี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.80
1548 5481123796 นางสาวศรัญญา  พรมลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.34
1549 5481123797 นางสาวโสดารัตน์  วาพัดไทย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.50
1550 5481123803 นางสาวกัญชพร  แท่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.94
1551 5481123805 นางสาววรรณนิษา  กาบแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.59
1552 5481123808 นางสาวนุสรา  บิลซาเลห์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.94
1553 5481123809 นางสาวรุ่งนภา  มณีธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.45
1554 5481123811 นางสาวอรวรรณ  แสงทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.27
1555 5481123812 นางสาววรกานต์  อินผัด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.43
1556 5481123813 นางสาวรจนา  ทองศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1557 5481123814 นางสาวฉวีวรรณ  บุญอ่ิม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.45
1558 5481123815 นางสาวกนกวรรณ  ลิ่มวนิชกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.01
1559 5481123816 นางสาวศันสนีย์  ทองสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.46
1560 5481123823 นางสาวสุภาพร  น้อยศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.47
1561 5481123838 นางสาวชิดชนก  ไชยฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.67
1562 5481123840 นางสาวพัชร  ทุมโสภา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.08
1563 5481123844 นางสาวปาณิศา  ทิขัด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.47
1564 5481123845 นายสถาพร  เรือนอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1565 5481123849 นางสาวฟิรดาว  บาตูเซ็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.36
1566 5481123860 นางสาวศิริรัตน์  สอนศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.17
1567 5481123861 นางสาวจิระนันท์  สายพัฒ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.91
1568 5481123865 นางสาวพิชยานันท์  คงอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.35
1569 5481123866 นางสาวสุนิษา  บุตรหลํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.20
1570 5481123870 นายยุทธิชัย  โต๊ะเร๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.15
1571 5481123873 นางสาวบุษมาลี  ประกอบสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.91
1572 5481123876 นางสาวปริญญา  พวงพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.06
1573 5481123877 นางสาววราภรณ์  กุตระแสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.93
1574 5481123878 นางสาวอัซมะ  วาแฮ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.50
1575 5481123880 นางสาวอัจฉราภรณ์  นามศรีชาติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.65
1576 5481123882 นางสาวเบญจมาภรณ์  มะโนขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.65
1577 5481123883 นางสาวฤดี  จรรยาสุภาพ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.80
1578 5481123884 นายนิวัฒน์  พิกุลศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.21
1579 5481123886 นางสาวฮานาน  มิสุแท ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1580 5481123887 นางสาวฮานีฟะห์  โด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.73
1581 5481123889 นางสาวลัดดา  วงค์กระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.65
1582 5481123896 นางสาวอภัสนันท์  ทยานสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.09
1583 5481123901 นางสาวเกศมณี  ภัยพิบัติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.31
1584 5481123903 นางสาวนภัสสร  เส้งทับ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.00
1585 5481123904 นางสาวศศิพงศ์  ชัยพิพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.46
1586 5481123905 นางสาวกชนันท์  ชมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.03
1587 5481123906 นางสาวชลธิชา  จุนทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.09
1588 5481123908 นางสาวนฤมล  สอนดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.20
1589 5481123909 นางสาวพนิดา  โพธิสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.35
1590 5481123911 นางสาวธนพร  เผือกพูลผล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.14
1591 5481123912 นางสาวซูไลดา  สะดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.67
1592 5481123913 นายจตุรนต์  วงศ์น้ําคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.97
1593 5481123917 นางสาวกัญญารัตน์  ปีละนาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.11
1594 5481123919 นางสาวอรรจน์วธู  สระแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1595 5481123920 นางสาวอุรารัตน์  ศรีธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.35
1596 5481123922 นางสาวจินดาพร  คงม่ัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.56
1597 5481123923 นางสาวรัชฎาพร  มูเก็ม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.00
1598 5481123925 นางสาวจุฑามาศ  เทพาคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1599 5481123928 นางสาวชนากาญจน์  ทองดีเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.19
1600 5481123929 นางสาวชุอาซะห์  บาสอ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1601 5481123934 นายวิทยา  วันเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.51
1602 5481123935 นายณัฏฐกิตติ์  เกียะขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.23
1603 5481123936 นางสาวอาสือนี  ยูนุ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.23
1604 5481123939 นางสาวทาริกา  ทองปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.93
1605 5481123945 นางสาวชนาภา  เฮงสกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.40
1606 5481123946 นางสาวปัทมาวรรณ  ยากลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.60
1607 5481123947 นางสาววริศรา  บุญทราหาร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2.69
1608 5481123949 นางสาวนันธิดา  อัปมะโต ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.45
1609 5481123950 นางสาวดุษฏี  สาลี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.39
1610 5481123962 นางสาวอาภัสนันท์  ยศรุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1611 5481123963 นางสาวญานิกา  สอดจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.58
1612 5481123970 นางสาวนัดดา  ปักษาพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.67
1613 5481123971 นางสาวศศิธร  มีปาน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1614 5481123972 นางสาวสุภัทรา  พิลาสันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.41
1615 5481123974 นางสาววิกานดา  พิณแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.83
1616 5481123975 นางสาวปิยะนุช  อินทสุราช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.53
1617 5481123976 นางสาวภัคภร  เอกอมรธนากิจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.72
1618 5481123978 นายบูคอรี  ยูโซะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.25
1619 5481123979 นายซุกรี  แมนสันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.26
1620 5481123980 นางสาวพัชรพร  กองเงินนอก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.37
1621 5481123981 นางสาวภัทร์สุดา  ทองมีศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.33
1622 5481124001 นางสาวมาลินี  บัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.36
1623 5481124002 นางสาวจันทร์นภา  แก้ววารี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1624 5481124003 นางสาวไอลดา  นาคชู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.77
1625 5481124004 นายสุทธินันท์  ติ้งดํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
1626 5481124006 นางสาวอริษา  ทองเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.95
1627 5481124007 นางสาวมัสนา  หวันสู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.70
1628 5481124008 นางสาวจีราพร  พิกุลทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.69
1629 5481124009 นายภาณุมาศ  ชุมแสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.78
1630 5481124011 นางสาวอรนิตย์  แรกจํานงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.54
1631 5481124013 นางสาวพัทธ์ทีรา  สายแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.60
1632 5481124014 นางสาวณัฐพร  พงษ์ลี้รัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.63
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ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 49 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1633 5481124018 นางสาววรรณภา  ควรสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.89
1634 5481124020 นางสาวทิพย์สุดา  กล่ําภู่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
1635 5481124021 นางสาวอรสินี  จันทร์ทับ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
1636 5481124022 นางสาวเบญจวรรณ  เอ๊ียะคนอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.26
1637 5481124023 นางสาววิจิตรา  มาตรวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.23
1638 5481124025 นางสาวอาริสา  ชัยสน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
1639 5481124026 นางสาวแพรวโพยม  เมียห์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.46
1640 5481124028 นางสาวชลธิชา  เฉ่ีอยฉํ่า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.31
1641 5481124029 นางสาวรัติยากร  บุญเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.61
1642 5481124030 นางสาวภัสราพร  บุญอาจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.92
1643 5481124031 นายอภิสิทธิ์  แต่งแดน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.35
1644 5481124033 นางสาวจิตราพร  เท่ียงทางธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.29
1645 5481124035 นายชาญณรงค์  ขันเงิน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.85
1646 5481124036 นางสาวสิริวรรณ  พันธ์หล้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1647 5481124038 นางสาวจิราวรรณ  หินน้อย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.60
1648 5481124039 นางสาวสมฤดี  มนต์ประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.46
1649 5481124041 นางสาวสุภัตรา  มูลสาร ครศุาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.76
1650 5481124042 นายนัธชัย  ประชุมชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.09
1651 5481124043 นางสาวภานุมาส  โสมาบุตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.94
1652 5481124044 นางสาวสุนันทรา  ไชยนา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.91
1653 5481124045 นางสาวอรพรรณ  ยังตรง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.71
1654 5481124046 นางสาวสุดารัตน์  บุญทัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.34
1655 5481124048 นางสาวมัลธิกา  วรรณศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
1656 5481124049 นางสาวสุวนันท์  สุทธิสา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.52
1657 5481124052 นางสาวอภิญญา  จันทสุรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.46
1658 5481124053 นางสาวพิมวลี  หีตช่วย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
1659 5481124054 นางสาวกฤติยา  เตี่ยวหู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.06
1660 5481124055 นางสาวดวงทิพย์  ประโจทานัง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.92
1661 5481124056 นางสาวนริศรา  สุขี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.47
1662 5481124057 นางสาวรุ่งนภา  วันตุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.07
1663 5481124058 นางสาวกนกกาจน์  โคตรชมภู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.17
1664 5481124059 นางสาวกิติยา  โคตรชมภู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.15
1665 5481124061 นางสาวศินีนาถ  เลื่อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.35
1666 5481124063 นางสาวพรพรรณ  จันทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.40

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 50 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1667 5481124064 นางสาวศิราณี  ลอยเลื่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
1668 5481124065 นางสาวปิยวรรณ  ผาโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.53
1669 5481124067 นางสาวทิพวรรณ  สีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.88
1670 5481124071 นางสาวชนิดา  ผาดผ่อง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.93
1671 5481124072 นางสาวสกุลตา  คล้ายพวก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.73
1672 5481124073 นางสาวชนากานต์  ดําอาจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.69
1673 5481124074 นางสาวกรรณิการ์  เขียวกุ้ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.67
1674 5481124075 นายประณต  ม่วงนาค ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.68
1675 5481124077 นางสาวเพ็ญนภา  ไทยปฐมพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.62
1676 5481124078 นางสาวนิตยา  แก้วทา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.32
1677 5481124079 นางสาวลัดดาวรรณ  เค้ายา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.99
1678 5481124080 นางสาวมัตติกา  วรพนม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.02
1679 5481124081 นางสาวชลิดา  จงรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.76
1680 5481124082 นางสาววรรณิศา  โอมประพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.53
1681 5481124084 นางสาวหฤทัย  กาละวัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
1682 5481124086 นางสาวสุนารี  เวฬุวันใน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.98
1683 5481124087 นางสาวอรทัย  จันทะรักษา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.72
1684 5481124088 นางสาวปิยนุช  โคตรสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
1685 5481124090 นายพิทักษ์ชัย  ทายะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.66
1686 5481124091 นายวรเชษฐ์  บุญปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.91
1687 5481124095 นายพันธกานต์  รัตนา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.25
1688 5481124096 นางสาวภิรมย์ญา  ทบพวก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.26
1689 5481124097 นางสาวอุลัยวรรณ  ศิริโส ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.77
1690 5481124098 นางสาวปวีณา  แป้นขํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.50
1691 5481124099 นางสาวนิภา  กุลที ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
1692 5481124100 นางสาววนิดา  จันทร์สองศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.72
1693 5481124101 นางสาวอรอุมา  แสงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.63
1694 5481124102 นางสาวณัฐธิดา  บุญศร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.12
1695 5481124105 นางสาวสุนิสา  ชูช่วย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.63
1696 5481124106 นางสาวธัญญรัตน์  พ้ืนแสน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1697 5481124108 นางสาวกนกวรรณ  อ่ินคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.59
1698 5481124109 นางสาวเยาวลักษณ์  จันสอน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.46
1699 5481124110 นางสาวอรอุมา  แก้วมาก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.34
1700 5481124111 นางสาวกรรณิกา  อังคารา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.69

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 51 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1701 5481124114 นางสาวพารริน  ถวายทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
1702 5481124115 นางสาวฐิตาภา  อินทะศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.44
1703 5481124116 นางสาวโสภิดา  พาที ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.58
1704 5481124119 นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.26
1705 5481124120 นางสาวธารทิพย์  คล้ายใจตรง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.78
1706 5481124121 นางสาวกิตติมา  เพ็ชรน้ําแดง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.56
1707 5481124122 นางสาวกิติยา  รักษา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.03
1708 5481124124 นางสาวนิตยา  จินดาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.98
1709 5481124125 นางสาวพนิดา  จารุการ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.06
1710 5481124126 นางสาวธนิษฐพร  สุวรรณจิตต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.22
1711 5481124128 นางสาวกรรณิการ์  ทองทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1712 5481124129 นายตัรมีซี  หะยีสะอะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.18
1713 5481124130 นางสาวเสาวนีย์  มีบุญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.54
1714 5481124132 นางสาวจิราธิวัฒน์  ฆ้องส่งเสียง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.27
1715 5481124133 นายนภัสฐกรณ์  ศรีวงษ์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
1716 5481124134 นางสาวเบญจพร  ขุนน้อย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
1717 5481124135 นางสาวอรณี  วรรณวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.80
1718 5481124136 นางสาวเมธาวี  เผ่นโผน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.45
1719 5481124138 นายพีระณัฐ  แก้วเดิม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.58
1720 5481124139 นางสาวรุ่งรัตน์  ฮงสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.71
1721 5481124141 นางสาวอนุสรา  ศาลางาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.45
1722 5481124142 นางสาวนริสา  เกตุแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.53
1723 5481124143 นางสาวทิพย์ภาวรรณ  คําซองเมือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.37
1724 5481124144 นางสาวหนึ่งฤทัย  สระทองแย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.52
1725 5481124145 นางสาวเมวดี  หนูสอน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
1726 5481124146 นางสาวนพรัตน์  จินโจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.54
1727 5481124147 นายมะดือเระ  นอรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.58
1728 5481124148 นางสาวธีรนุช  โน๊ตศิริ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.55
1729 5481124150 นางสาววรัมพร  จงจิตต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1730 5481124152 นางสาวสมัชญา  ด้วงรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.02
1731 5481124154 นางสาวนันทพร  กลิ่นชื่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.90
1732 5481124155 นางสาวพจนีย์  แท่นนาค ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
1733 5481124156 นายพิพัฒพงษ์  แนวโอโล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
1734 5481124157 นางสาวอัฟนาน  เจ๊ะอูเซ็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.69

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 52 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1735 5481124158 นางสาวกูสุมัน  สาแม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.75
1736 5481124160 นางสาวนูรฮาสนา  สาแล๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.98
1737 5481124161 นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ประเดิมชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1738 5481124163 นางสาวธดาภรณ์  ดิษฐาน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.39
1739 5481124164 นางสาวณัฐชยา  คล้ายคลึง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1740 5481124165 นางสาวดรุณี  เพ็ชร์สุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.74
1741 5481124168 นางสาวขวัญใจ  เครือคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.29
1742 5481124169 นางสาวนัยน์ชนก  อาวุธทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.44
1743 5481124171 นางสาวซัลวาณีย์  มะเย็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.98
1744 5481124172 นางสาวจิรัญญา  โทรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.30
1745 5481124173 นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศิริสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.62
1746 5481124175 นางสาวนันทนา  ตาชูชาติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.52
1747 5481124176 นางสาวกมลวรรณ  กาญจนากาศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.36
1748 5481124178 นายกวินกรณ์  ฝอยมะเริง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
1749 5481124179 นางสาวรัสมานีราห์  มามะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.81
1750 5481124180 นางสาววิไลลักษณ์  คําโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.70
1751 5481124181 นางสาวเมทินี  จรรยางาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.54
1752 5481124182 นางสาวญาดา  น่วมวัตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.58
1753 5481124183 นางสาววิภารัตน์  บุญล่า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.56
1754 5481124184 นางสาวอาภาพร  สุขจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.66
1755 5481124185 นางสาวรุ้งชบา  อินทะรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.37
1756 5481124188 นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
1757 5481124189 นางสาวนวรัตน์  บุญเมือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.99
1758 5481124190 นางสาวปณัสยา  คารมดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.83
1759 5481124191 นางสาวอัมมัล  มะตูแก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.62
1760 5481124192 นางสาวกรณ์กนก  มากวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.18
1761 5481124193 นางสาวอัญชณา  รอดริน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.63
1762 5481124194 นายชุติวัต  วงษ์สมุทร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.70
1763 5481124195 นางสาวกรวรรณ  อินทะวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.51
1764 5481124199 นางสาวจินตนา  โถแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.30
1765 5481124200 นายณรงค์ศักด์ิ  มากเอียด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.69
1766 5481124201 นายซายเด็ง  แดเมาะเล็ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.18
1767 5481124202 นางสาวอัมพร  สานุสนัต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.44
1768 5481124204 นางสาวนฤพร  เขียวไชยชนะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.01

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1769 5481124206 นางสาวอภิสรา  พลสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.52
1770 5481124207 นายณัฐวุฒิ  ธรรมไชย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.13
1771 5481124208 นางสาวทิพย์สุดา  ม้องพร้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.27
1772 5481124209 นางสาวนิติยา  จิตรเอียด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.07
1773 5481124210 นายมันโซร  ดอเล๊าะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.45
1774 5481124211 นางสาวสุภาวดี  ด้อมกลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.27
1775 5481124212 นางสาวปัทมาพร  โก้ชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.25
1776 5481124214 นางสาวอาฟีฟะ  สะมิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.89
1777 5481124215 นายธวัชชัย  ทองอุทัยศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.60
1778 5481124221 นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
1779 5481124222 นางสาวรัตนาพร  สาคร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.25
1780 5481124223 นางสาวอัจฉราวดี  จันทร์เทพ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.14
1781 5481124224 นางสาวเบญจมาภรณ์  แผ่นดินสวรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.32
1782 5481124226 นางสาวณัฐณิชา  แบบสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.72
1783 5481124228 นางสาวพิชญ์ชญานิษฐ์  ประสพทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1784 5481124233 นางสาววัชลีพร  พลชํานาญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.11
1785 5481124234 นางสาวอัจฉรา  ปานศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.56
1786 5481124236 นางสาวพัชปิญา  โคตรชมภู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.14
1787 5481124237 นางสาวทัศนีย์  จันทร์หอม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.93
1788 5481124239 นางสาวนัยนา  อุ่นเมือง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.39
1789 5481124240 นางสาววิภาดา  ทามาตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1790 5481124241 นางสาวขวัญฤทัย  ไชยชาติ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.46
1791 5481124242 นางสาวนฤมล  อ่อนวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
1792 5481124247 นางสาวนิลาวัลย์  คงฉนวน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.70
1793 5481124248 นายชาตรี  ตราชู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.68
1794 5481124249 นางสาวสุภาวรรณ  นุ่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.65
1795 5481124251 นางสาวยุวดี  ยมมูล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.44
1796 5481124252 นางสาวลดาวัลย์  หมุ่ยศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.51
1797 5481124253 นางสาววารุลี  อุปถัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
1798 5481124254 นางสาวนิตยา  กายฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.79
1799 5481124255 นางสาวพุชนาฎ  ทับทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.63
1800 5481124256 นางสาวขวัญธิดา  ทิศรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1801 5481124257 นางสาวปริญญาพร  การถวิล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
1802 5481124259 นางสาวจิราพร  โชติมันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.35

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1803 5481124260 นางสาวเพ็ญนภา  สันติกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
1804 5481124262 นางสาววริศรา  ลีลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.55
1805 5481124263 นางสาวรุสนานิง  อิงดิง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1806 5481124264 นางสาวสลิลทิพย์  ศักด์ิอุบล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.02
1807 5481124265 นางสาวอัจฉรา  ขวัญสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.56
1808 5481124268 นางสาวนันทฉัตร  มาดไชสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.56
1809 5481124269 นางสาวกรรณิการ์  แสนสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.20
1810 5481124270 นางสาวสุภาพร  ศิริวาลย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.30
1811 5481124271 นางสาวสุจิตรา  อุทธา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1812 5481124273 นายอานุภาพ  ชาระ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.76
1813 5481124274 นางสาวรัตนาพร  อ่อนสี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.55
1814 5481124275 นายอนุชา  สาลีผลิน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.25
1815 5481124277 นางสาวขนิษฐา  ณ นุวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.53
1816 5481124278 นางสาววนิดา  หารพรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.96
1817 5481124279 นางสาววราพร  ใจกล้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.76
1818 5481124280 นางสาวจารุวรรณ  จารุศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.07
1819 5481124281 นางสาวชิดชนก  อินผดุง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.46
1820 5481124283 นางสาวจินตสุมาลย์  แซ่ภู่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.52
1821 5481124289 นางสาวจิราภรณ์  เจริญรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.15
1822 5481124290 นางสาวหทัยชนก  ชาวปลายนา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.72
1823 5481124291 นางสาวณัฎฐ์ติกาญจน์  ศิริโชติกิตติกุล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.44
1824 5481124292 นางสาวทองหลาง  ทองยศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.29
1825 5481124293 นางสาวดวงพร  พิมพ์แพน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.08
1826 5481124297 นางสาวนิติยา  ทุมพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1827 5481124298 นางสาวเข็มอัปสร  แซ่โก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.12
1828 5481124299 นายศรุต  อ่อนมา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
1829 5481124300 นางสาวปาณวรินทร์  สุขไกร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.59
1830 5481124301 นางสาวพิมพ์ชนก  ประกอบดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
1831 5481124302 นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.49
1832 5481124303 นางสาวชลธิชา  เปรมปาน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1833 5481124304 นางสาวลัดดาวัลย์  สิทธิคง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.63
1834 5481124305 นางสาววรัมพร  น้อมสุวรรณศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.22
1835 5481124306 นายปกเกศ  ยี่สารพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.49
1836 5481124307 นางสาวอรณี  โถงโฉม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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1837 5481124310 นางสาวพัชรี  พรมภาโส ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1838 5481124311 นางสาวกุสุมา  โพธิ์แสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1839 5481124312 นางสาวขนิษฐา  บุญยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1840 5481124314 นางสาวสินจัย  เทินทองหลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.78
1841 5481124315 นางสาวกรกนก  วงศ์กัลยา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.77
1842 5481124316 นายศุภฤกษ์  จงสุวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.83
1843 5481124317 นางสาวนุธิดา  ใจช่วย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.61
1844 5481124318 นางสาวอริศา  โพธิ์ทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.69
1845 5481124319 นางสาวแสงนภา  วงษ์ศรีดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1846 5481124320 นางสาวจิระภา  ศรีสรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.50
1847 5481124321 นางสาววันทิพย์  บุญโต ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
1848 5481124322 นางสาวปพิชญา  สุขสําราญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
1849 5481124323 นางสาวนฤมล  เอ่ียมเขียว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.42
1850 5481124326 นายอุดม  วงมา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1851 5481124327 นางสาวสําลี  นวลลออง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
1852 5481124328 นางสาวชนาภรณ์  พิมพา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
1853 5481124331 นางสาวรัชดาภรณ์  เวียงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.08
1854 5481124332 นางสาววิภาวี  อินทะเสม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
1855 5481124333 นายฟาอิส  สาเมาะบาซา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.93
1856 5481124335 นางสาวมุนีนะ  เจะเต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.58
1857 5481124337 นางสาวศิรประภา  นักทํานา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.02
1858 5481124338 นางสาวเกตุนรินทร์  แสนอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.69
1859 5481124339 นางสาวสุขุมาล  สะท้านไหว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.36
1860 5481124341 นายธนพงษ์  จอมพระ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.96
1861 5481124342 นางสาวทรรศนีย์  หล้ามาชน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.44
1862 5481124345 นางสาวชลธิดา  บํารุง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.56
1863 5481124346 นางสาวพิไลวรรณ  วันดีรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.34
1864 5481124347 นางสาวสุภานุช  เบญจสุอนันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.73
1865 5481124349 นางสาวภัณฑิรา  พรมแพง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.82
1866 5481124350 นางสาวเววิกา  บุญธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.55
1867 5481124351 นางสาวชนิดา  สินสร้าง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1868 5481124354 นายพงศ์สิทธิ์  ชิณวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.36
1869 5481124356 นางสาวภัสราภรณ์  ฤทธิภา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
1870 5481124357 นางสาวละเอียด  เอ่ียมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.08

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1871 5481124358 นางสาววนิดา  คําศักด์ิดา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1872 5481124359 นางสาววรรณดี  สมณะทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.22
1873 5481124360 นางสาวกัลยา  บุบผา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.30
1874 5481124361 นางสาวต่วนซะห์  ต่วนสะมะแอ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.27
1875 5481124362 นางสาวพรสวรรค์  น้อยด้วง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.60
1876 5481124363 นายวีรชน  เพ็ชรเม็ดเอ่ียม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.12
1877 5481124364 นางสาวณัชชา  พ่ึงหล้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
1878 5481124365 นางสาวกัลยาณี  บุญกอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.52
1879 5481124366 นางสาวอรอรุณ  พรหมบางญวน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.71
1880 5481124368 นางสาวสรารักษ์  แขวงทับจาก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.29
1881 5481124369 นางสาวสุภาวดี  ลาภอินทรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.26
1882 5481124370 นายเกียรติศักด์ิ  ลัยวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.30
1883 5481124371 นางสาวจารุวรรณ  กองเกิด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1884 5481124372 นางสาวปวีณา  ทีทา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.47
1885 5481124374 นางสาวสิริลักษณ์  บุญมีคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
1886 5481124375 นางสาวจันทรัสม์  ใจห้าว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.76
1887 5481124376 นางสาวพรชนก  อมรวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.49
1888 5481124377 นางสาวพนิดา  พิมพ์สราญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.70
1889 5481124378 นางสาวอาภัสรา  วรรณโส ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.32
1890 5481124380 นางสาวจุฬารัตน์  ซ่ือตรง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.25
1891 5481124383 นางสาวรัตติญา  ดีพัฒนะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
1892 5481124384 นางสาวณัฐวิภา  บุญศรีนาค ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1893 5481124386 นางสาวนวรัตน์  ลาภชน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.58
1894 5481124388 นายพชรดนย์  ปรังประโคนชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.25
1895 5481124390 นางสาวนิภาพร  แกลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1896 5481124391 นางสาวมัณฑนา  สุดเม่ง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.53
1897 5481124392 นายสุรชัย  แซ่เล้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.52
1898 5481124393 นางสาวพิมวดี  ชลเดช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.37
1899 5481124394 นางสาวเกศรา  จันทร์ดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.63
1900 5481124395 นายฉัตรชัย  แจ่มพลาย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1901 5481124397 นางสาววราภรณ์  นามมา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1902 5481124398 นายปรเมนท์  ลุนพรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.07
1903 5481124401 นางสาวเบญจมาศ  อุปละ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1904 5481124402 นายภัทรกร  นิ่มอนงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.59

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1905 5481124403 นางสาวณัฐชา  สุริยนต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.51
1906 5481124404 นางสาวฉวีวรรณ  ทองสุข ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.32
1907 5481124409 นางสาวจารุวรรณ  เกตุขาว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.34
1908 5481124410 นางสาวคัทลิยา  พันธ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.39
1909 5481124411 นางสาวอริสา  ยาโสภา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.84
1910 5481124413 นายอัครเดช  พลสําโรง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.08
1911 5481124415 นางสาวจุฑาทิพย์  มะหิงพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.82
1912 5481124416 นางสาวชญาณ์อรรจน์  วิลาวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
1913 5481124418 นางสาวบุษรา  ทรัพย์มรรค ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.98
1914 5481124420 นายรัชชานนท์  เฟ่ืองบุญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
1915 5481124421 นางสาวอรุณกมล  อัปกาญจน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1916 5481124426 นางสาวอัญชลี  กองเกิด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1917 5481124427 นางสาวปาริฉัตร  ชินภาค ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.00
1918 5481124428 นางสาวนิภาพร  เรือนคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.76
1919 5481124429 นายจีรพล  เจินทํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.56
1920 5481124431 นางสาวศศิวงค์  คงสําเร็จ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.55
1921 5481124432 นางสาวธนิกานต์  แก้วมนตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.54
1922 5481124435 นางสาวสรารัตน์  อันเสนา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.76
1923 5481124437 นางสาวกมลลักษณ์  หม่ืนเฮ้า ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.19
1924 5481124438 นางสาวจิรัชญา  ลือกลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.73
1925 5481124439 นางสาวติระรัตน์  มะรังศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.70
1926 5481124440 นางสาวกรองแก้ว  ทรงเย็น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.70
1927 5481124441 นางสาวพาขวัญ  พลเดช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
1928 5481124442 นางสาวเยาวพา  พิมวงษา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.49
1929 5481124443 นางสาวจิราพร  อยู่คง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.81
1930 5481124444 นายกฤษดา  สุดสาคร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
1931 5481124446 นางสาวณัฐสุดา  บุดดาโจม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
1932 5481124447 นางสาวอรพรรณ  พรหมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.71
1933 5481124448 นางสาวอารีย์รัตน์  สะอิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.80
1934 5481124450 นางสาวกนกวรรณ  พรประทุม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.82
1935 5481124451 นางสาวขนิษฐา  สีลาโล้ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.51
1936 5481124453 นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.80
1937 5481124454 นายวุฒิโชตก์  บุศย์ประจง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.71
1938 5481124455 นางสาวสิริวรรณ  กองธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.89
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1939 5481124457 นางสาวสุมลรัตน์  ต่ายตะเวน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.76
1940 5481124458 นางสาวสรัญญา  นวสิมัยนาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.88
1941 5481124459 นางสาววิภา  พาอ้ม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.09
1942 5481124461 นางสาวอมรรัตน์  พุกวิลัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.27
1943 5481124462 นางสาวจุฑามาศ  ทองอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.20
1944 5481124463 นางสาวนลินี  ศิริศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.74
1945 5481124464 นางสาวคนิจตรา  คําบุดดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.02
1946 5481124465 นางสาวสลิลทิพย์  มีโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
1947 5481124466 นางสาวพรนิภา  กัญญาหัตถ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.82
1948 5481124468 นางสาวมริสา  อัปกาญจน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1949 5481124470 นางสาวอนุสรา  บุญจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
1950 5481124471 นางสาวกรรณิการ์  วงษ์ขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.12
1951 5481124472 นางสาวชมภูนุช  ละอองชัย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.09
1952 5481124474 นายจิรพนธ์  มุ่งดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.00
1953 5481124476 นางสาวชุลีพร  สิงห์ด้วง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.51
1954 5481124477 นางสาวพัดชา  บุญเกิด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.86
1955 5481124478 นางสาวสุพิศ  เดชศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.52
1956 5481124480 นายยุทธนา  พรหมสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.09
1957 5481124481 นางสาวจิดารัตน์  สงอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.20
1958 5481124483 นางสาวจิดาภา  สงดํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.79
1959 5481124484 นางสาวจิรนันท์  หมวดแด่หวา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.61
1960 5481124485 นางสาวจารุวรรณ  เนื่องปัดสา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
1961 5481124486 นางสาวสุชาดา  อนันมา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.44
1962 5481124488 นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.69
1963 5481124489 นางสาวนันทนา  แสงฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.87
1964 5481124490 นายอาชาคริสน์  ขาววงค์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.59
1965 5481124491 นางสาวสุมิตรา  วงศ์ษา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.92
1966 5481124492 นายณัฐวุฒิ  วงสุนทร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
1967 5481124497 นางสาวพรสา  โชติช่วง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.20
1968 5481124498 นางสาวลัดดาวัลย์  ชิตอักษร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.77
1969 5481124500 นางสาวรินมนัส  เจริญรักษา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.88
1970 5481124502 นางสาวจันทร์เพ็ญ  รามศรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.07
1971 5481124503 นางสาวสุพัตรา  บุญญา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.51
1972 5481124504 นางสาวภัทราภรณ์  เศษคง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.09

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 59 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
1973 5481124505 นางสาวมาลินี  คงรอด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.92
1974 5481124506 นายอนุสิทธิ์  เสือถ่าย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.17
1975 5481124509 นางสาวคนิชถา  กองกูล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.91
1976 5481124513 นางสาวจารุวรรณ  แก้วศรีบุตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.00
1977 5481124515 นายยุทธนา  สมรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.71
1978 5481124519 นางสาวสุจิตตรา  ระดากรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.47
1979 5481124521 นายวิชัย  ทองทรวง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
1980 5481124522 นางสาวนิตยา  พิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.52
1981 5481124523 นางสาวจินตนา  แสงงาม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.58
1982 5481124524 นางสาวปนิดา  ตรีโอษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.62
1983 5481124525 นางสาวศุภรัตน์  ศรีสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.86
1984 5481124526 นางสาวจุฑามาศ  เตชะภิญญาวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.26
1985 5481124527 นางสาวแสงอรุณ  ยุบลไสย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.41
1986 5481124528 นางสาวเจนจิรา  สอนใจ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.21
1987 5481124530 นางสาวปทุมพร  พรมทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.11
1988 5481124531 นางสาวเกษร  โลกาวี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.03
1989 5481124533 นางสาวกนกพรรณ  พุดอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.26
1990 5481124538 นางสาวกรรณิการ์  แก้วประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.59
1991 5481124539 นางสาวจิราภรณ์  โพทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.55
1992 5481124541 นายธนภัทร  เทพเสาร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
1993 5481124542 นางสาวณาทิชา  สาหร่าย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.10
1994 5481124544 นางสาววิลาวัลย์  แก้วละเอียด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.95
1995 5481124549 นางสาวจุฑาทิพย์  ทาศรีภู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.12
1996 5481124550 นางสาวสกุณา  โพธิ์หอม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.32
1997 5481124551 นางสาวมะลิมล  ทองเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.09
1998 5481124553 นางสาวพัชรา  เปลี่ยนกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
1999 5481124555 นางสาวสุมัทนา  พินไธสง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.41
2000 5481124556 นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.56
2001 5481124558 นางสาวศิริวรรณ  เซ่งลอยเลื่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.30
2002 5481124559 นางสาวอุไรวรรณ  มูลสาร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.34
2003 5481124561 นางสาวนัฐติยา  วงษ์พิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.29
2004 5481124562 นายปริญญา  บัวเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.46
2005 5481124563 นางสาวณัฐพร  คําวิจารณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
2006 5481124564 นางสาวอิสยาภรณ์  เทพประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.62

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 60 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2007 5481124565 นางสาวรัตติกาล  ก่อนกัน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.19
2008 5481124566 นายยศพร  เครือจินลิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.00
2009 5481124567 นางสาววารุณี  นาดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.88
2010 5481124568 นายวาทิน  ม่วงลายทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
2011 5481124569 นางสาวกิติยาภรณ์  เยี่ยงนา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.35
2012 5481124571 นางสาวโนรีตา  สะมะแอ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.95
2013 5481124572 นางสาวนูรไอนี  มือเยาะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.64
2014 5481124573 นางสาวกีฟละห์  เจ๊ะเต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.86
2015 5481124574 นายจิตติภาคย์  อุระมา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
2016 5481124578 นางสาวสุพัตรา  อดทน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.18
2017 5481124579 นางสาวศิรินทรา  สมสวย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.90
2018 5481124580 นางสาวธิติมา  ซ่อนกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
2019 5481124581 นายณัฐวัฒน์  ชัยอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.25
2020 5481124582 นางสาวกุลธิดา  ทัดทา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.94
2021 5481124583 นางสาวอุมาพร  สีชมพู ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
2022 5481124584 นางสาวฝนแก้ว  แพทย์นุเคราะห์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.96
2023 5481124585 นางสาวอักษรสวรรค์  เกิดคง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.00
2024 5481124586 นางสาวเบญญาภา  โปฏกรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.11
2025 5481124588 นางสาวบัณฑิตา  โปฏกรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.21
2026 5481124589 นางสาวดลญา  วงษ์ชาลี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.33
2027 5481124591 นางสาวมยุรี  เสืออบ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
2028 5481124592 นางสาววิภารัตน์  ประสิทธิ์นุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.35
2029 5481124593 นางสาวปราณี  จอมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.09
2030 5481124594 นางสาววงเดือน  จันทกรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.21
2031 5481124598 นางสาวจิราภรณ์  แก้วเหล็ก ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
2032 5481124599 นายอภิเดช  จันทวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
2033 5481124601 นางสาววิรุฬห์รักษ์  ฟองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.67
2034 5481124602 นางสาวจินตรัตน์  พัตจร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
2035 5481124605 นางสาวจุฑาทิพย์  หนูขาว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.37
2036 5481124607 นางสาวจิราพร  โพสฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.41
2037 5481124608 นางสาวจันทพิมพ์  โพทุมทา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.49
2038 5481124609 นางสาวขวัญจิรา  วงศ์ใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.10
2039 5481124612 นางสาวปรียาพร  รักธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.66
2040 5481124613 นางสาวธนาพร  สอาดชื่น ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.45

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2041 5481124617 นางสาวจรัสศรี  มีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.50
2042 5481124619 นางสาวจิดาภา  ก้อนสีลา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.04
2043 5481124624 นางสาวฉัตรลดา  แดงอุบล ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.08
2044 5481124628 นางสาวเจนจิรา  ทุมมี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.35
2045 5481124629 นางสาวเบญจพร  นครพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.32
2046 5481124630 นายลิขิต  หวังจองกลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.30
2047 5481124631 นายวรเมธ  ไชยวารี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.54
2048 5481124634 นางสาวนริศรา  ใหลน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.92
2049 5481124635 นางสาวพนิดา  สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.61
2050 5481124638 นางสาวอัสมา  โต๊ะพ่อ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.22
2051 5481124639 นางสาวจุรีรัตน์  บุญธง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.62
2052 5481124640 นางสาวจิราวรรณ  เพริศแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.90
2053 5481124641 นางสาวศิริรัตน์  วงค์อินทร์อยู่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.08
2054 5481124642 นางสาวชญาบดี  ดอนกลาง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.26
2055 5481124643 นางสาวอมรรัตน์  จันทะพร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.03
2056 5481124644 นางสาวศิวาพร  ลําเภาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
2057 5481124647 นางสาวนุรอัยนุณ  นิเฮง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.16
2058 5481124648 นางสาวพิรุณรักษ์  เชาว์เครือ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.19
2059 5481124652 นางสาวซูไฮนี  เจ๊ะมะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.01
2060 5481124659 นายกิตติ  จูด้วง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.84
2061 5481124660 นางสาวจันทิมา  ปานหัวไผ่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.43
2062 5481124661 นางสาวธนันญา  ด้วงทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.64
2063 5481124662 นางสาวอัยลดา  อ้ึงอภิธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
2064 5481124663 นางสาวพัชรรินทร์  แร่กระสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.55
2065 5481124665 นางสาวมาสือกะห์  กาโนะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.26
2066 5481124668 นางสาวณลาวัลย์  จตุรนต์รัศมี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.46
2067 5481124670 นางสาวสุภานัน  จํานงค์ไว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
2068 5481124675 นางสาวรัตนาภรณ์  สอนทุ่งใน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.34
2069 5481124677 นางสาวนูอิซัน  มะสาแม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.02
2070 5481124678 นางสาวรอเดีย  อียา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.19
2071 5481124679 นางสาวหทัยรัตน์  วิโย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.57
2072 5481124680 นางสาวแคทรียา  จุกแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.54
2073 5481124681 นางสาวอารีพร  กีพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.74
2074 5481124683 นางสาวภิภาดา  รังษีสุริยันต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.70

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2075 5481124684 นางสาวอนงค์นาฎ  ยืนยง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.49
2076 5481124686 นางสาวศลิตา  ต่วนมิหนา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.04
2077 5481124687 นางสาวพลอยชมพู  บํารุงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.74
2078 5481124688 นางสาวสินีนาฏ  ชูอิน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.21
2079 5481124690 นางสาวกานดา  อ่อนสุด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.88
2080 5481124691 นางสาววิลาวัลย์  แสนพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
2081 5481124692 นางสาววารุณี  สีคุณ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.36
2082 5481124696 นางสาวเรณุกา  กรัณฑ์อังกูร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.03
2083 5481124698 นางสาวกมลชนก  บุญเรืองจักร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.54
2084 5481124699 นางสาวนาซีรา  สามูนิง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.03
2085 5481124701 นางสาวอชิรญา  อาปะหุน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.28
2086 5481124702 นายเกียรติศักด์ิ  บัวเขียว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.13
2087 5481124704 นางสาวชนาภรณ์  ใจซ่ือ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.70
2088 5481124705 นางสาวยามีละห์  ดือรามะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
2089 5481124706 นางสาวเดียนา  ยูโซะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
2090 5481124707 นางสาวสุทธิรัตน์  รวดทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.82
2091 5481124708 นางสาวเสาวลักษณ์  ห้วยทราย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.30
2092 5481124710 นางสาวอาดีละห์  อาหะมะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.08
2093 5481124711 นางสาวประภาภรณ์  บุญใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.77
2094 5481124713 นางสาวสุนิษา  สังฆรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
2095 5481124716 นายนนทนันท์  จันทรโสตถ์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.06
2096 5481124717 นางสาวอาภาภัทร  ศรีอนุช ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.29
2097 5481124719 นางสาวซุไรญา  ถ่ินกาแบง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.22
2098 5481124720 นางสาวผกาวดี  ด้วงตะก่ัว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.21
2099 5481124721 นางสาวเกษรา  อรรคฮาด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.42
2100 5481124722 นางสาวคัทรียา  วงศร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.48
2101 5481124723 นางสาวซูไฮดา  ยูโซะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.91
2102 5481124725 นางสาวกัญญาณัฐ  พัฒธนะกองคํา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.79
2103 5481124726 นางสาวรัชนี  กลําเงิน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.60
2104 5481124729 นางสาววารีรักษ์  เครือรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.76
2105 5481124739 นายวชรธีร์  ภารไชโยพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.38
2106 5481124741 นายธนภัทร  ป่าสนธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.81
2107 5481124742 นางสาววรรณวดี  สุริยนต์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.66
2108 5481124744 นางสาวดลยา  กองภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.67

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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หน้าท่ี 63 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2109 5481124746 นางสาวปทิตตา  เพชรคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.97
2110 5481124747 นางสาวสุวรรณี  ศรีแนน ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.88
2111 5481124749 นางสาวมาดีฮะห์  ลํามือเดาะ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2.88
2112 5481124752 นางสาวจรวย  เทียนยี่ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.24
2113 5481124753 นางสาวกชกร  เนียมหอม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.33
2114 5481124755 นางสาวยุวดี  สอนจิตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.40
2115 5481124757 นางสาวธิตยา  แสงทอง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.78
2116 5481124758 นางสาวพฤษจิกา  โนนพะยอม ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.01
2117 5481124759 นางสาวสุภาวดี  ศรีระวงษา ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.47
2118 5481124761 นางสาวปาริฉัตร  จิตเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.33
2119 5481126002 นางสาวนุชนาถ  โพธิ์อุดม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.31
2120 5481126004 นางสาวศิริวรรณ  ชุมสันติกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2121 5481126005 นางสาวก่ิงกาญจน์  พิริพล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.80
2122 5481126006 นางสาวปทุมพร  แก้วอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.35
2123 5481126007 นางสาววิชุดา  ตันทเนตนิต ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.63
2124 5481126008 นางสาวประภัสสร  สวนจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.50
2125 5481126009 นางสาวสุนิษา  บุญรอด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2126 5481126010 นางสาวชุลีกร  เจนไชย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.96
2127 5481126011 นางสาวน้ําทิพย์  ริมแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.39
2128 5481126013 นางสาวสุมิสา  ศรีสาคํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.06
2129 5481126014 นางสาวธิดามาศ  แก้วมะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2130 5481126015 นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์เก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.23
2131 5481126017 นายณัฐพล  กมลเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2132 5481126018 นายอนุศักด์ิ  อินแสง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2133 5481126019 นายวีระพล  กองทุ่งมน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2134 5481126022 นางสาวสุภารักษ์  ศรีกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
2135 5481126023 นางสาววราภรณ์  มังกุด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2136 5481126025 นางสาวศิริพร  หนูน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.99
2137 5481126027 นางสาวกุสุมา  ชัยวงษา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2138 5481126029 นางสาวซีตีลัอยยะ  มินเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.17
2139 5481126031 นางสาวจิราพรรณ  ชุมทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.63
2140 5481126032 นางสาวแพรวนภา  สุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.91
2141 5481126034 นางสาวยลดา  แก้วหนองแสง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2142 5481126035 นายอิสระ  วงค์ศรีชา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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หน้าท่ี 64 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2143 5481126037 นายวัชรศิลป์  สมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.23
2144 5481126039 นางสาวพรพิมล  คงมี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2145 5481126041 นางสาวเกษณี  ปิ่นละออ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.26
2146 5481126043 นางสาวรัชติยา  พรมมิตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2147 5481126044 นางสาววันลภา  พรมมิตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.14
2148 5481126045 นางสาวธนภรณ์  เมืองมูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.74
2149 5481126046 นางสาวศิริขวัญ  ไชยสุ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.46
2150 5481126047 นางสาวจริยา  แก่นนอก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.12
2151 5481126050 นางสาวพัชรินทร์  ดํารงชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.31
2152 5481126052 นางสาวสุรินดา  พลดีตะขบ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.27
2153 5481126053 นางสาวสุภาพร  แสนราชา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.30
2154 5481126054 นางสาวพาฝัน  คณารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2155 5481126055 นางสาวสุพรรณี  ศรีธาตุ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.06
2156 5481126056 นายราชัน  นาแถมพลอย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.80
2157 5481126060 นางสาวกนกวรรณ  กูดซ้าย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.77
2158 5481126061 นางสาวอาทิตยา  พิมพ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.60
2159 5481126062 นางสาวจิราภรณ์  เมฆฉาย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2160 5481126063 นางสาวสุภาวิดา  กุลมลิวัลย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.55
2161 5481126064 นางสาวชลธิชา  เดือนฉาย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2162 5481126065 นางสาวธนพร  เกิดหนองสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2163 5481126066 นางสาวธิดารัตน์  นุ้ยสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.12
2164 5481126067 นางสาวพรรณทิพา  วงษ์สุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2165 5481126071 นายโกศล  จําปา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2166 5481126072 นางสาวอลิษา  คงจูด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2167 5481126073 นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.82
2168 5481126074 นางสาวอาทิตยา  ตําแยคํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.67
2169 5481126075 นายปิยะพงษ์  พงษากลาง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.25
2170 5481126076 นางสาวศิริรัตน์  ทองโกมล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.50
2171 5481126079 นายอภิสิทธิ์  เอ้งฉ้วน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.44
2172 5481126080 นางสาวเรวดี  เก้ือสา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.41
2173 5481126082 นางสาวพัชรี  พลประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.06
2174 5481126083 นางสาวศิริรัตน์  ธุระพระ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2175 5481126084 นางสาวพาฝัน  สอดสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.95
2176 5481126085 นางสาวกฤษณา  แสงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.17

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2177 5481126087 นางสาววันดี  หนูอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
2178 5481126088 นางสาวอภิวัน  วรรณสุด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2179 5481126089 นางสาวนริศรา  บํารุงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2180 5481126090 นางสาวโสภิต  วีระพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.27
2181 5481126092 นางสาวนิศารัตน์  ถือแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.82
2182 5481126093 นางสาวศิริยาพร  ป้องเศร้า ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.95
2183 5481126096 นายเรืองฤทธิ์  อุณวงศ์ ครศุาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.99
2184 5481126098 นางสาวมลสิชา  ผิวเหมาะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2185 5481126099 นายอรรถชัย  เรืองฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.20
2186 5481126100 นางสาวลลิตา  ธรรมรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.87
2187 5481126101 นางสาวขนิดฐา  บุญธรึ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.74
2188 5481126102 นางสาวชาลิดา  เข็มเพ็ชร์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3.27
2189 5481126103 นายซักรียา  สาล่าห์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.08
2190 5481126104 นางสาวณัฐนาฏ  สงัข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2191 5481126105 นางสาวจิรัชญา  รักอู่ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.25
2192 5481126108 นางสาวอมรรัตน์  ม่วงคํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.38
2193 5481126109 นางสาววณิดา  พลการ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.34
2194 5481126111 นางสาววนิจตรา  ทองบ่อ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.11
2195 5481126114 นางสาวนริสรา  ทิทํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.56
2196 5481126115 นางสาวจันทิมา  กล้าหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.89
2197 5481126117 นายจตุรงค์  สาวงศ์นาม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2198 5481126118 นางสาวทิวานันท์  มีชัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.34
2199 5481126119 นายธีระพงษ์  แกมนิรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2200 5481126121 นางสาวปุณยนุช  ทองโต ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.73
2201 5481126122 นางสาวดวงกมล  เจริญอนุสรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.85
2202 5481126123 นางสาวเกศแก้ว  มาลัยเปีย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2203 5481126125 นายบุญญาวัฒน์  หมกประโคน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.91
2204 5481126126 นายจิรวัฒน์  ไพเราะ ครุศาสตรบัณฑิต สงัคมศึกษา 2.72
2205 5481126127 นางสาวเจนจิรา  อุดร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2206 5481126128 นางสาวนุสรา  นิลเทียม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
2207 5481126131 นายกฤษฎา  สมานันทพร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.83
2208 5481126132 นายพิชัย  วงษ์ชาลี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2209 5481126133 นางสาวพัชร์ณิชชา  ใจคง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.90
2210 5481126134 นายชวลิต  แวงวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.45

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
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2211 5481126136 นางสาวพันธมาศ  พลแสน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.09
2212 5481126137 นางสาวทิพย์วรรณ  แซ่ลิ้ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.08
2213 5481126138 นางสาวจันทร์จีรา  ใยแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2214 5481126139 นางสาวจีราภรณ์  เปียงใส ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.47
2215 5481126141 นายณัฐวุฒิ  ปัญจาจะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.14
2216 5481126142 นางสาวอภิญญา  ทองแท่ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.30
2217 5481126144 นางสาวศิริลักษณ์  คุ้มวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2218 5481126145 นางสาวอนุสรา  คุ้มวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2219 5481126147 นางสาวศิริลักษณ์  หนูทิม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.06
2220 5481126148 นางสาววิชุดา  วิจารณรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.65
2221 5481126149 นางสาวเบญจวรรณ  ชวดศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.09
2222 5481126153 นางสาววลัยลักษณ์  คงเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.07
2223 5481126154 นายจักรกฤต  ศรีคุณหลิ่ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.81
2224 5481126155 นางสาวพิไลลักษณ์  หลอดแพง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2225 5481126156 นางสาววัชราภรณ์  เพลินลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.14
2226 5481126157 นางสาวจันทร์ธิมา  แสงงาม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2227 5481126159 นางสาวภัทรียา  บุญเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.42
2228 5481126160 นางสาวพรสุดา  ถ่ินระหา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.45
2229 5481126161 นายพงศ์ศิริ  ชิตกรหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.30
2230 5481126163 นางสาวลัลน์ญดา  ยมแดง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2231 5481126165 นางสาวนันทาศิริ  ลุลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.34
2232 5481126166 นางสาวสุดารัตน ์ น้อยมุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.16
2233 5481126167 นายอัครเดช  สิมมา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.20
2234 5481126169 นางสาวณัฐญา  พลราชม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.81
2235 5481126171 นางสาวธิดากาญจน์  วิชัยต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.20
2236 5481126172 นางสาวศิริวรรณ  โชว์อินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.81
2237 5481126174 นางสาวเพ็ญนภา  ป่านเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.87
2238 5481126176 นางสาวนาถอนงค์  ชนะทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.30
2239 5481126177 นางสาวกัณภิรมย์  ขาวเจริญ ครศุาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.96
2240 5481126178 นางสาวศศิภรณ์  เห็นสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2241 5481126179 นางสาวกมลรัตน์  เท่ียงถ่ิน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2242 5481126180 นางสาววัชราภรณ์  ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.15
2243 5481126181 นางสาวอุมาพร  จินาก้วน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2244 5481126182 นางสาวจารุวรรณ  วรรณนิยม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
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2245 5481126183 นางสาวสุภาวดี  ตระหง่าน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2246 5481126187 นางสาวสกุลเกศ  แก้วกุดฉิม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.92
2247 5481126188 นางสาวนิภาพร  กว้างเคน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.15
2248 5481126189 นางสาวเมล์วิกา  เต็กอ๋อต้ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05
2249 5481126191 นายพาสุข  ลื่นสัน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2250 5481126194 นางสาววัชราภรณ์  พลอามาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.87
2251 5481126195 นางสาววรัญธร  ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.27
2252 5481126196 นางสาวอรวรรณ  อรุณ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.50
2253 5481126197 นางสาวรุ้งตะวัน  ปานประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.27
2254 5481126199 นายฆนาพงศ์  จันทร์ศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.16
2255 5481126201 นางสาววิภาลักษณ์  จันทร์ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2256 5481126205 นายปิยพงษ์  มะโนโฮ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2257 5481126206 นายพงศกร  คลาดโรค ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.89
2258 5481126207 นางสาววิมล  พุทธิรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.26
2259 5481126208 นางสาวสมฤทัย  ไชยา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2260 5481126209 นางสาวปาณิศา  เบ็ญมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.14
2261 5481126210 นางสาวพิชญา  ทับบุรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.28
2262 5481126211 นางสาวจุรีพร  พิมศร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.47
2263 5481126212 นางสาวอังคณา  เตจ๊ะฝั้น ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.74
2264 5481126213 นางสาวพรสุดา  เข็มเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2265 5481126214 นางสาวรัชฏาพร  เทียมคํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.52
2266 5481126215 นางสาวรุจรนิทร์  ชาตินาม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.14
2267 5481126216 นางสาวภัสราภรณ์  มูลโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2268 5481126217 นางสาวปวีณา  ศรีลุนทา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.78
2269 5481126218 นางสาวลัดดา  แผงอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.34
2270 5481126220 นายทศพร  ชูปาน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.07
2271 5481126221 นางสาวพรทิพย์  อ่ิมเชื้ออยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.66
2272 5481126222 นายอานิง  นาวา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.30
2273 5481126223 นางสาวเดือนเพ็ญ  ตระกูลรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.46
2274 5481126224 นายพีรพงษ์  สิทธิจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.70
2275 5481126225 นางสาวหรรษา  คามวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
2276 5481126226 นางสาวพิณทกานต์  นิมมานุทย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.62
2277 5481126227 นายมะซุบฮี  มูซอ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.42
2278 5481126229 นางสาวนฤมล  บัวทิม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.68

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2279 5481126231 นายวัชรพงษ์  แป้นกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.62
2280 5481126232 นางสาวสุภารัตน์  สาระไทย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.87
2281 5481126235 นางสาวกรรณิการ์  อยู่สบาย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2282 5481126236 นางสาวสาลิณี  ขวาขุน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.72
2283 5481126237 นายอดิศร  ปากพลีนอก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.50
2284 5481126238 นางสาวโสภิดา  พราหมณ์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2285 5481126241 นายศุภกิจ  พรหมคุณ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.82
2286 5481126244 นางสาวนิภาพร  คงคํา ครศุาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2287 5481126246 นางสาวสิรินันท์  ทองเชื้อ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.07
2288 5481126247 นางสาวสุดารัตน์  ชูเชิด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.68
2289 5481126248 นางสาวเบญจศรี  จันทร์ดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.68
2290 5481126249 นางสาวอามานี  มะเซ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.99
2291 5481126250 นางสาวซารีนา  เจ๊ะมามะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.78
2292 5481126251 นายเมธาวัฒน์  คล้ายคลึง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2293 5481126252 นายนที  รวมยอด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.81
2294 5481126253 นางสาวณิชยนันท์  จันทมนตรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05
2295 5481126254 นางสาวเบญจรัตน์  เทียนถาวร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2296 5481126255 นางสาวสุพรรษา  เหมือนพิมพ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2297 5481126256 นางสาววันวิสา  พังงา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.13
2298 5481126257 นางสาววิชชุดา  กล้าสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2299 5481126258 นายชัยวัฒน์  บ้านเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
2300 5481126259 นางสาวสุปรานี  ฦาชา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.83
2301 5481126260 นายพิทยา  เมืองกุดเรือ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.13
2302 5481126261 นางสาวผกามาศ  ทองมี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2303 5481126262 นายสมชาย  คําภาพักตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2304 5481126264 นายศักดา  บุญเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2305 5481126265 นางสาวอริสา  ชัยพืช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2306 5481126266 นางสาววราลักษณ์  สังข์ทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.40
2307 5481126267 นางสาวกิติยา  บ่อไทย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2308 5481126268 นางสาวดารารัตน์  โตรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2309 5481126271 นายอัสลีวัน  ยะโก๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.66
2310 5481126272 นายชัยวัฒน์  ภูผา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.12
2311 5481126273 นางสาวรัตติกาล  ทุมฉิมพลี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.28
2312 5481126274 นายรุสมัน  หลงเน๊าะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.75

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2313 5481126275 นายวีรพล  ทองนาคะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.11
2314 5481126276 นางสาวสิริมา  ศรียาภัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2315 5481126277 นางสาวกรณ์รัฐ  ศิลาคม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.78
2316 5481126281 นางสาวภาคินี  สําราญจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.87
2317 5481126282 นางสาวพัชรา  กุสโร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.56
2318 5481126283 นางสาวเจนจิรา  สุวรรณโณ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.92
2319 5481126285 นางสาวรัตนา  เส็นสกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2320 5481126288 นางสาวชนัดดา  ประดับวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.91
2321 5481126289 นางสาวจิราพรรณ  ประสารวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.50
2322 5481126291 นางสาววรรณธนา  คันธารณฤมิตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.15
2323 5481126292 นายยุทธนา  อ่อนละมูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.35
2324 5481126293 นางสาวสุรีพร  งามดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2325 5481126294 นางสาวสุกัญญา  พุฒชา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.30
2326 5481126295 นางสาวกัญญารัตน์  สิงสีทา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.59
2327 5481126296 นางสาวฐิติมา  พุฒชา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.44
2328 5481126297 นายวีระพล  ทํามา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2329 5481126298 นายอนุพงษ์  อ่อนแห ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.74
2330 5481126300 นางสาวกัญญารัตน์  พยัพพานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.92
2331 5481126301 นางสาววาสถี  โนนตาเถร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.88
2332 5481126302 นายสานิตย์  เจียกุลธร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.67
2333 5481126305 นางสาวเจนจิรา  อ่อนละมัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.92
2334 5481126307 นางสาวจิตรา  แปลงดี ครุศาสตรบัณฑิต สงัคมศึกษา 3.45
2335 5481126312 นายสุทธิพงษ์  เบญจมาศ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2336 5481126315 นางสาวสุชาวดี  พิศาลจารุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.17
2337 5481126316 นางสาวจิรวรรณ  ช่วยบํารุง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.20
2338 5481126318 นางสาวธัญมาส  แย้มกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.17
2339 5481126319 นายวิทยา  บาลไธสง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.79
2340 5481126320 นางสาวอมรรัตน์  หอมละออ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.56
2341 5481126322 นางสาวอมรรัตน์  อุดมประเสริฐลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.17
2342 5481126324 นางสาวรตันา  บุญล้อม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2343 5481126326 นางสาวทิวาภรณ์  พอสม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.55
2344 5481126327 นางสาวกฤติยา  สุทธิประภา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2345 5481126328 นายชิษณุพงศ์  ทวีทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.90
2346 5481126329 นางสาวศรีนวล  พวงโลก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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2347 5481126331 นางสาวนารีรัตน์  พิมาย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.75
2348 5481126333 นายแก้วกล้า  แก้วพรม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2349 5481126334 นายปวรุตม์  มูลบรรจง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.92
2350 5481126335 นางสาวสุจิตรา  วิชาดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2351 5481126336 นายธันว์  ใบลี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.70
2352 5481126337 นางสาวสมหญิง  เหมือนพิมทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.13
2353 5481126340 นางสาวรัตติกาล  ขันวิเชียร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.89
2354 5481126341 นายรัชชานนท์  ช่วงทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.92
2355 5481126342 นางสาวเสาวณีย์  พุฒหอม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2356 5481126343 นางสาวฐิติมา  สุดา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.61
2357 5481126344 นางสาวจารุภา  ทองมี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.13
2358 5481126345 นางสาวอนุสรา  คําสุขดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.30
2359 5481126347 นางสาวสุติมา  วงค์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.57
2360 5481126349 นายวัชรพงษ์  พรายกระสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.08
2361 5481126351 นายสิทธิพงษ์  บุญภิญโญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2362 5481126352 นายอนุสรณ์  สมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.83
2363 5481126353 นางสาวสุทิศา  พรมบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.09
2364 5481126355 นางสาวเบญจวรรณ  จุฑาวุฒิกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2365 5481126356 นายอนุชา  พิมพ์ศรีจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.09
2366 5481126358 นางสาวอาภัสรา  ทําดิบ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2367 5481126364 นางสาวศิริญาภรณ์  อยู่บุรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.35
2368 5481126365 นางสาววรินทร์ธร  แสงคํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.81
2369 5481126367 นางสาวธิดาวรรณ  สงค์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.89
2370 5481126370 นางสาววรรณวิสา  คํามี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.68
2371 5481126371 นางสาวธารารัตน์  ชุมพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.64
2372 5481126373 นางสาวนัชชา  ทองป้ี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.67
2373 5481126375 นางสาววัลลดา  มูลสาร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.26
2374 5481126378 นางสาวชฎาพร  พลละคร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2375 5481126380 นางสาวยุภาภักด์ิ  พยุงวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.27
2376 5481126381 นางสาวกาญจนาวดี  บุญเล่ห์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2377 5481126384 นายสุจินดา  ศรีนัมมัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.64
2378 5481126387 นายวิชัย  คุ้มทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.43
2379 5481126388 นายวัชรินทร์  สินธุธาน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.08
2380 5481126389 นายไตรภพ  จันทาทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.87

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา
กา
รแ
ละ
งาน

ทะ
เบีย

น



ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 71 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2381 5481126390 นางสาวขวัญภิรมย์  สนโศก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.81
2382 5481126391 นายเอกราช  ดาษดา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.57
2383 5481126392 นายฐิรวัฒน์  วัฒนสังข์สิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.44
2384 5481126393 นางสาวบุรณีย์  บุญพลบ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.71
2385 5481126394 นายสุกฤษฏิ์  วาอุทัศน์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.75
2386 5481126397 นางสาวจารวี  ละไมล์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.83
2387 5481126399 นายอภินันท์  ชมภูวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.87
2388 5481126400 นายอัฐพงษ์  พ่ึงโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.96
2389 5481126401 นางสาวณัฐกานต์  สุขเกษม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.75
2390 5481126402 นางสาวคัทลียา  ฤทธิสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.26
2391 5481126403 นายปณิธี  จันทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2392 5481126404 นางสาวภัททิรา  บุตรแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.12
2393 5481126405 นายรัฐศักด์ิ  สิงห์ครุ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.92
2394 5481126407 นางสาวอรณี  คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.35
2395 5481126409 นายสราวุธ  แสนศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2396 5481126410 นางสาวชุติมา  เพ็ญสุขใจ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.68
2397 5481126411 นางสาวสโรชา  แสนโบราญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2398 5481126412 นางสาวนาตยา  ตุ้ยหนัก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2399 5481126416 นางสาวกนกวนา  นาคพูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.69
2400 5481126417 นางสาวรัตนภรณ์  คติมงคล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.65
2401 5481126418 นายชลธิต  สุภาพ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2402 5481126419 นางสาวยุภา  นาทาม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.52
2403 5481126420 นายรัฐศาสตร์  คงคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.20
2404 5481126422 นายสุทิวัส  พิพัฒจิตตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2405 5481126423 นายอภิชาติ  อัตภิญโญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.14
2406 5481126424 นางสาวสุวีรา  คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.16
2407 5481126426 นางสาวสุภาพร  ชัยหวัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2408 5481126428 นางสาวทิพกร  พรมเวียง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.34
2409 5481126429 นางสาวจินตหรา  คําเหลือ ครศุาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2410 5481126430 นางสาวสุภาลัย  ขาวรุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.06
2411 5481126431 นางสาวจินตนากร  สิงหา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.67
2412 5481126432 นางสาวสุพาพรรณ  บุญพยุง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2413 5481126434 นางสาวจิตรลดา  โพธิพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
2414 5481126435 นายนิติพันธ์  ปิ่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.47

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 72 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2415 5481126436 นางสาวกมลมาศ  ถ่ินทัพไทย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.83
2416 5481126437 นางสาวอมรรัตน์  สมุทรประภูติ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.26
2417 5481126438 นางสาวอุมาพร  แก้วสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2418 5481126439 นางสาวสายจันทร์  เข็มทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.23
2419 5481126440 นางสาวอรวรรณ  สัจจะวิสัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.15
2420 5481126441 นายกฤษดา  โจ้งบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2421 5481126443 นางสาวสุพัตรา  ศรีบุญลํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2422 5481126445 นางสาวลูกศร  เติมธะนะศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.62
2423 5481126446 นางสาวธัญลักษณ์  เพ็ชรแสง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.54
2424 5481126448 นางสาวอารยา  วงค์เพชร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.47
2425 5481126451 นางสาวสุรีรัตน์  เบาสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.37
2426 5481126453 นายสุชาติ  มะลิแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.76
2427 5481126456 นางสาวจารุวรรณ  จุลเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.36
2428 5481126457 นายอมร  ขรขวา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.42
2429 5481126459 นายฉัตรชัย  ไชยสนธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.93
2430 5481126462 นายนุพงษ์  เอกเสน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.49
2431 5481126463 นายเมธี  พัชนะสม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
2432 5481126465 นายยศสรัล  พ่ึงรุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.44
2433 5481126466 นายนฤดม  พ่ึงเดช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2434 5481126469 นายธีรวัต  ยิงยอม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.76
2435 5481126470 นางสาวกนกอร  อ่อนศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.28
2436 5481126471 นางสาวสิริกัญญา  อัมพสวุรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.37
2437 5481126472 นางสาวเมธาวดี  โพธิ์อ่อง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.53
2438 5481126473 นายอนุพงษ์  นาดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.59
2439 5481126475 นางสาวสิรินารถ  นาคปลัด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.88
2440 5481126476 นางสาวพรภิรมย์  สวนบ่อแร่ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.63
2441 5481126477 นางสาวสรารัตน์  แก้วนาเหนือ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2442 5481126478 นายธนากร  พรมเดื่อ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.20
2443 5481126479 นายบุญญฤทธิ์  ช้อนศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.11
2444 5481126481 นางสาวชัชชมนต์  บัวคลี่ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2445 5481126482 นางสาวกัลยา  สมีดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2446 5481126483 นางสาวกาญจนา  ปรํากระโทก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.50
2447 5481126484 นางสาวธิติมา  คําดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05
2448 5481126487 นางสาวจีรดา  บ้านเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2449 5481126488 นายศราวุฒิ  ล้ําจุมจัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2450 5481126489 นางสาวพิชชาภรณ์  ยุทธนา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
2451 5481126490 นางสาวสิริกานต์  พัฒนกิจ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2452 5481126491 นางสาวจันทร์จิรา  นนทแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2453 5481126492 นางสาวรัตนา  จันดาพืช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.11
2454 5481126493 นางสาวณัฐกานต์  อ้นเบ้า ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
2455 5481126496 นางสาวฮาลีเมาะ  แมฮะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.74
2456 5481126497 นางสาวเพ็ญนภา  กอกลาง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2457 5481126498 นางสาวหนึ่งคณิต  สุวพงศ์พัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.36
2458 5481126499 นางสาวเสาวดี  โพธิ์ทองคําพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.25
2459 5481126502 นางสาวสุวรรณา  จิตเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.27
2460 5481126503 นายศิริโรจน์  กําปันโน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2461 5481126504 นางสาวอนุสรา  พันธุระ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.41
2462 5481126505 นางสาวจุฑารัตน์  เบญจขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2463 5481126510 นางสาวอุมาภรณ์  เทพแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.81
2464 5481126511 นายอภิศักด์ิ  พุ่มใหม่ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.30
2465 5481126517 นางสาวอรอนงค์  พุทธซ้อน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2466 5481126518 นางสาวสุพรรณษา  อินทร์ภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.41
2467 5481126519 นางสาวธัญวรัตน์  ศรีทองกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2468 5481126522 นายเมธี  อ่อนสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.58
2469 5481126525 นางสาวประกายรุ้ง  จงราบ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2470 5481126526 นางสาวพรทิพย์  หาบหา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2471 5481126528 นายปิยะพงษ์  แสงสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.54
2472 5481126531 นางสาวยุพรัตน์  ทวีชัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.41
2473 5481126532 นางสาวอารดา  คงเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.31
2474 5481126533 นางสาวดวงใจ  สมศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.20
2475 5481126535 นางสาวมณฑิวา  พ่ึงรูป ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2476 5481126536 นางสาวปทุมทิพย์  ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.35
2477 5481126539 นางสาวธาริณี  ถาวร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.28
2478 5481126540 นางสาววลัยพร  ทองห่อ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.49
2479 5481126541 นายภาณุพงศ์  พิมพ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.28
2480 5481126544 นายสมพงษ์  บุษบงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2481 5481126549 นางสาวเจียระไน  หะรังศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.36
2482 5481126551 นายไกรศรี  ขยันหา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.20

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 74 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2483 5481126552 นางสาวปิยะบุตร  กันหาฤกษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2484 5481126554 นางสาวธัญชนก  ธีรอนุปัญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.42
2485 5481126556 นางสาวพิชญาภัคร์  เสาวดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2486 5481126558 นายอาทิตย์  เพลิดนอก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2487 5481126559 นางสาวอรณี  ศีลพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.43
2488 5481126560 นายโกวิทย์  คําชารี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.82
2489 5481126561 นางสาวอรวิภา  คําก้อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.15
2490 5481126563 นางสาวลัดดาวัลย์  พันโน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.04
2491 5481126565 นายอรรถชัย  นิลศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.15
2492 5481126566 นางสาวจรรยา  มาชุม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.58
2493 5481126567 นายพงศธร  ชุมช่วย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.56
2494 5481126568 นางสาวอรพรรณ  จันทร์ประทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.08
2495 5481126569 นายอดิศักดิ์  จันบัวลา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.91
2496 5481126570 นางสาวกนกวรรณ  ทับปิง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2497 5481126571 นายชํานาญ  มิตรานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.85
2498 5481126572 นางสาวนุสรา  ลํามะนา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.12
2499 5481126573 นางสาววาศิกาญจน์  วิริยะเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.77
2500 5481126577 นายศุภกร  กาญจนาอภิบาล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2501 5481126578 นางสาวสุพัตรา  หนูนา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.41
2502 5481126581 นางสาวอินทุกานต์  แสนคํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.11
2503 5481126582 นายจักรพงษ์  โคตรชมภู ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2504 5481126583 นายโอฬาร  กิตติศักดิ์ภิญโญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.08
2505 5481126584 นายบรรณสรณ์  โยธินอุปไมย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.65
2506 5481126585 นางสาวกัลยาลักษณ์  ช่วยหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.27
2507 5481126586 นางสาวลดารัตน์  ศรีกระหวัน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2508 5481126588 นายพีระพงษ์  ภูปา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.47
2509 5481126590 นางสาวภัสรา  อาจสุโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.61
2510 5481126593 นางสาวป่ินแก้ว  เมืองผัด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.96
2511 5481126594 นายนพรัตน์  ห้าวหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
2512 5481126595 นางสาววารุณี  บุญหนา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.66
2513 5481126596 นางสาวภัทรสุดา  หนองกก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.54
2514 5481126597 นางสาววนิดา  อ่อนอก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.49
2515 5481126598 นายจักรพงษ์  คําพูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.64
2516 5481126599 นางสาวมิรันตี  คําวันดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.42

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2517 5481126600 นางสาวธิดารัตน์  สมประสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.08
2518 5481126601 นางสาวลลิตา  ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.69
2519 5481126602 นางสาวณิศรานันท์  ขันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.74
2520 5481126603 นางสาวเจะอาดีละห์  หะยีสะนิ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.72
2521 5481126604 นางสาวขวัญชนก  สีน้ําเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2522 5481126608 นางสาววารุณี  กันยา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.81
2523 5481126609 นางสาวเสาวรส  เล็กเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.45
2524 5481126610 นางสาวอรัญญา  สุภะโกศล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.82
2525 5481126611 นางสาวพิมขวัญ  บุญช่วย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.50
2526 5481126612 นางสาวธัญญารัตน์  แจ่มแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2527 5481126613 นางสาวบุษยมาศ  มะลิแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2528 5481126615 นางสาวธารารัตน์  จวงโส ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2529 5481126616 นางสาวพัทยา  ประดิษฐ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05
2530 5481126619 นางสาวขวัญใจ  สู่ขวัญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.14
2531 5481126621 นางสาวอรยา  สุวรรณรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.23
2532 5481126622 นายจีระศักด์ิ  คําภู ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.15
2533 5481126623 นายเอกลักษณ์  เจือมา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.60
2534 5481126626 นางสาวผุสดี  ณ ระนอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.82
2535 5481126627 นางสาวพรทิพย์  สิงห์อินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.26
2536 5481126628 นายสุวัฒน์  ชูรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.46
2537 5481126633 นางสาวหทัยรัตน์  นิยม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.31
2538 5481126637 นางสาวรติมา  สีดํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.39
2539 5481126638 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2540 5481126640 นางสาวรัตนา  ปลอดโปร่ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.36
2541 5481126642 นางสาวรจนา  วังนุราช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.23
2542 5481126644 นายภัทรพล  สมพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2543 5481126646 นางสาวสุนิสา  บูชา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.62
2544 5481126647 นางสาวรุ้งดาว  จันทร์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2545 5481126648 นายสันติสุข  เขียววิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2546 5481126649 นางสาวสุปราณี  คงสอน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.42
2547 5481126650 นายปิยวิชย์  พบขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.68
2548 5481126652 นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญกลาง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.97
2549 5481126654 นายสถาพร  บึงโบก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.35
2550 5481126655 นายธนากร  นาอุ่นเรือน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
2551 5481126656 นางสาวอริษา  โป๊ะประนม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.24
2552 5481126657 นางสาวรสสุคนธ์  ชูพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2553 5481126659 นางสาวโศรดา  คณะครุฑ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.09
2554 5481126661 นางสาวศรัญญา  อยู่ทองบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.41
2555 5481126663 นางสาวรัศมี  สมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2556 5481126664 นางสาวสงกรานต์  คําอ่อนสา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2557 5481126665 นางสาวราวดี  เกษม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
2558 5481126668 นายพันธกานต์  ชูพูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2559 5481126669 นางสาวกานติมา  สาแม็ง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.91
2560 5481126670 นางสาวนาซีล่า  ตาบาซา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2561 5481126671 นางสาวอลิษา  ยาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.34
2562 5481126673 นายเกรียงไกร  ชุนหบดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2563 5481126676 นางสาววนิภา  แสงแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2564 5481126677 นางสาวพรสุดา  พูนสถาพรตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.53
2565 5481126678 นางสาวกนกวรรณ  ขอเหล็ก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.54
2566 5481126679 นางสาวสุนิสสา  คชรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.50
2567 5481126680 นายพิชาชาญ  หีมปอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.88
2568 5481126682 นางสาวณิชกานต์  ยิ่งยงชัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2569 5481126684 นางสาวชุติมา  สิริสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.43
2570 5481126685 นางสาวสิเรียม  พรหมสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.39
2571 5481126686 นายนิธิ  ทองปัน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.69
2572 5481126687 นางสาวรดา  คําชู ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.49
2573 5481126689 นางสาววริดา  พันธุ์เสนา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.23
2574 5481126690 นายนัฐพงษ์  แก้วพรหมราช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.41
2575 5481126692 นางสาวนิลยา  สิงห์ยะบุศย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2576 5481126693 นางสาวสุจิน  ยอดมหาวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.62
2577 5481126695 นางสาวอรวลัย  ไวยบุรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2578 5481126696 นายจักรพงษ์  ระลึกเย็น ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.74
2579 5481126697 นางสาวตรองฤทัย  แสงสีรัตนกุลชัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.70
2580 5481126698 นางสาวนัยนา  แสนทวีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
2581 5481126699 นางสาวศิริพร  ขํานิคม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.17
2582 5481126700 นางสาวปาริฉัตร  นาวีประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.06
2583 5481126702 นางสาวพัชรี  สีลําเนา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.85
2584 5481126703 นางสาวกชพร  ออกฉิม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.72

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2585 5481126704 นายกิตติพศ  บัวขาว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.34
2586 5481126705 นางสาวทิฆัมพร  บุญแสน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.69
2587 5481126707 นางสาวอรณี  คําเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2588 5481126708 นางสาวจุฑามาศ  สมศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2589 5481126709 นางสาวปิยะนุช  ไชยดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2590 5481126712 นางสาวอัสลีนา  มามะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.74
2591 5481126716 นางสาวสุนิษา  งาคม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.53
2592 5481126717 นายพลวัฒน์  โพธิ์ภา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.17
2593 5481126718 นายวัชระ  โภสาราด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2594 5481126719 นายพิเชษฐ์  ม่ิงคํามี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.42
2595 5481126720 นายวีระยุทธ  สุดใจ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.04
2596 5481126721 นางสาวนุชนาถ  ชุมภูทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.52
2597 5481126722 นางสาวนวลจันทร์  นนยะโส ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2598 5481126723 นางสาวธวิวัลย์  ชัยฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.72
2599 5481126724 นายวสันต์  อุบลโพธิ์ ครศุาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2600 5481126725 นางสาวจินาภรณ์  พิณทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.95
2601 5481126727 นายอาทิตย์  ไตรโสม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.11
2602 5481126729 นายวิษณุ  เชื้อจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.31
2603 5481126731 นายวิชาญ  ดีพลงาม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.06
2604 5481126732 นางสาวสกาวรัตน์  ไชยา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.93
2605 5481126733 นายจิรวุฒิ  เกษร์สิรินทร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.54
2606 5481126736 นางสาวพิมานทิพย์  ใจสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.89
2607 5481126738 นางสาวภิญญาพัชญ์  ปักเคเต ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2608 5481126739 นางสาวเพชรรัตน์  จันติบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.77
2609 5481126741 นางสาวลรัญญา  บุญจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.68
2610 5481126742 นายภาณุวัฒน์  ทองย้อย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.94
2611 5481126744 นายวริศ  คงแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.29
2612 5481126747 นางสาวศิรดา  โยธิโน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
2613 5481126751 นางสาวชาวินี  ตันไซกลึง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.72
2614 5481126753 นางสาวธิชากานต์  รีตน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2615 5481126755 นายอภิวัฒน์  จันทร์ฉิม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.93
2616 5481126756 นางสาวเกตุแก้ว  หวานชม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.37
2617 5481126758 นางสาวจิตรดา  วงศ์จันทา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.22
2618 5481126759 นางสาวศิราณี  ทวีพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2619 5481126761 นางสาวอนงค์ญา  อยางธิสาร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.63
2620 5481126762 นางสาวพรรณธิวา  ไชยบัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.28
2621 5481126763 นายกิตติธัช  ทองขาว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.82
2622 5481126764 นางสาวศรีสกุล  ศรีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.64
2623 5481126766 นางสาวเมล์วดี  ทองสงวนศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.28
2624 5481126767 นางสาวดารัตน์  ปังชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 3.74
2625 5481126771 นางสาวพลอยพรรณ  เสียมไหม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2626 5481126777 นางสาวสุปรียา  สังขวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.54
2627 5481126778 นางสาวธันย์ชนก  ทองปลิว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
2628 5481126779 นางสาวปภัสสร  กระวิชา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.76
2629 5481126780 นางสาวอินทุกร  จันทรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.01
2630 5481126782 นายณัฐวุฒิ  แก้วสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
2631 5481126783 นายสุชิน  ปรางค์นอก ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.03
2632 5481126784 นางสาววัชรินทร์  กล่อมพรมราช ครุศาสตรบัณฑิต สงัคมศึกษา 2.97
2633 5481126785 นายภาณุพงศ์  พุทธชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.69
2634 5481126786 นายทศวรรษ  แถมเดช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
2635 5481126788 นางสาวจรรยา  ดีสําโรง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.79
2636 5481126793 นายดลลิขิต  ลุมไธสง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.82
2637 5481126794 นายอนุชา  มะคนมอญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2638 5481126795 นายธนาพล  สินศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2639 5481126796 นางสาวกาญจนา  พันธเสน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.25
2640 5481126799 นายศุภชัย  แซ่ตัน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.77
2641 5481126800 นายศราวุฒิ  ธราพร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.26
2642 5481126801 นางสาวปวริศา  ปล้องบรรจง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.28
2643 5481126802 นางสาวสัจพร  สงวนราช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.25
2644 5481126805 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ชุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.78
2645 5481126808 นางสาวชไมพร  ม่านทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2646 5481126815 นายพิศาสตร์  ปิดกําพ้ี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2647 5481126816 นางสาวจันจิรา  นันทะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2648 5481126818 นายธนโชติ  สมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.38
2649 5481126819 นางสาวกชพร  สมบัติบุญสวน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.61
2650 5481126820 นางสาววรรษมล  ช่างเกวียน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.64
2651 5481126821 นายนพดล  สิงห์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.71
2652 5481126822 นางสาวกัญญารัตน์  สรรเสริญ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.07

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2653 5481126823 นางสาวสุทธิดา  มงคลแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.29
2654 5481126826 นายปิติพงษ์  สิงทิศ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.26
2655 5481126828 นายอัมฤทธิ์  ม่ังค่ัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.58
2656 5481126831 นายพชร  ภักตะไชย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2657 5481126832 นางสาวสุทธิชา  ใจมนต์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.56
2658 5481126833 นางสาวมยุรา  สิงสุข ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.66
2659 5481126837 นางสาวจรูญรัตน์  มีด้วง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.17
2660 5481126841 นางสาวอรอุมา  สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.32
2661 5481126843 นางสาวขวัญฤทัย  แสงโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.27
2662 5481126844 นางสาวพิมพ์ใจ  ธิตะปัน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.51
2663 5481126846 นางสาวญาศิณา  อ่อนละมุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.38
2664 5481126848 นายศรราม  วรรัตนานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.52
2665 5481126856 นางสาวสุไลลา  สะมะแอ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.71
2666 5481126859 นางสาวดลยา  เพ็งแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.38
2667 5481126862 นายผรส ุ โภคาสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.51
2668 5481126864 นางสาวชลนี  จันทร์แพง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.64
2669 5481126865 นายพิริยะ  แสงโยธา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.71
2670 5481126868 นางสาววาสนา  ศิริเวช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05
2671 5481126873 นายสิทธิกร  คงภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.74
2672 5481126875 นายณัฐพัชร์  จันทร์แก้วแร่ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2673 5481126877 นางสาวปพิชญา  ศรีหามายา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.40
2674 5481126878 นางสาวพิชญาภรณ์  นามบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.86
2675 5481126880 นายกฤษฎา  ศรีสันต์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.56
2676 5481126886 นายหิรัญ  ระยับศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2677 5481126889 นายวิทยา  ขวาวงษา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.38
2678 5481126894 นางสาวปภาวริณ  ไชยสอน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.79
2679 5481126895 นายอนุศร  พลเดช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.07
2680 5481126896 นางสาวลัดดาวัลย์  แก้ววงษา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.91
2681 5481126900 นางสาวสุจิรา  ขันทราม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05
2682 5481126902 นายศักด์ิสิทธิ์  เสียงล้ํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.35
2683 5481126903 นางสาวสุวรรณา  ปะกะตัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.96
2684 5481126904 นางสาวสุดาภรณ์  ทองจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.04
2685 5481126906 นายเกียรติศักด์ิ  เฮงอาภรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.62
2686 5481126907 นางสาวพรรณทิวา  ดวงคําน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.92

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2687 5481126909 นายพุทธินันท์  ทําทอง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.06
2688 5481126910 นางสาวสาคร  เสชนะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.00
2689 5481126911 นายยุทธนา  มูลสถิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
2690 5481126912 นางสาวเกศรา  วุฒิมงคลเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.54
2691 5481126913 นางสาวธิดารัตน์  อัมพร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.79
2692 5481126914 นางสาวปาจรีย์  คันธา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.86
2693 5481126915 นางสาวนวรัตน์  ดีบุกคํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.25
2694 5481126918 นางสาวสุดา  จันทรา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.66
2695 5481126919 นายภาณุพงศ์  บุตรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.43
2696 5481126921 นายสุรศักด์ิ  ฤกษปาณี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.79
2697 5481126923 นางสาวนัฐชา  โหจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05
2698 5481126924 นางสาวจิรประภา  อุทัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.90
2699 5481126925 นางสาวจิราภา  วิเศษพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.96
2700 5481126927 นายกิตติพงศ์  ฤาชัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2701 5481126928 นางสาวอังศุมาลิน  ใจจุลละ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.10
2702 5481126931 นางสาวอัญชลี  หอมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.48
2703 5481126934 นายซูฮาฟีซัน  สามะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.88
2704 5481126935 นายศุภกร  สุทธิชนภิรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.95
2705 5481126942 นางสาวอุษณีย์  จ่าสมศรี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.40
2706 5481126945 นายสุรธวัช  สําราญรื่น ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.66
2707 5481126948 นางสาวก่ิงกมล  บุญร่วม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.84
2708 5481126950 นางสาวกาญจนา  รองเดช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.24
2709 5481126953 นางสาวกาญจนา  ดอนพลก้อม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.49
2710 5481126954 นางสาวอมรภัค  ไพรบึง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.42
2711 5481126955 นางสาวขนิษฐา  เพ็งปอภาร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.88
2712 5481126960 นางสาวเจนจิรา  ชาวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.21
2713 5481126963 นางสาวเพ็ญจริยา  นาดี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.50
2714 5481126964 นายธนากร  จันทร์โหนง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.98
2715 5481126996 นางสาวจริยา  เผือกขํา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.78
2716 5481126997 นางสาวสุวรรณภา  คําแพง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.42
2717 5481126998 นางสาวซูไฮดา  อูมา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.73
2718 5481126999 นางสาวมาดีฮะ  ดอเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.73
2719 5481136006 นางสาวจิรวรรณ  ถาวร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.24
2720 5481136007 นางสาวชลิตา  พินิจพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.27

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
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2721 5481136009 นางสาวจุฑามาศ  ภาวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.64
2722 5481136010 นางสาวเบญจวรรณ  โคตมะณี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.50
2723 5481136012 นางสาวน้ําฟ้า  สิทธิศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.44
2724 5481136016 นายพีระศิลป์  พ้ัวพวง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.89
2725 5481136018 นางสาวเนตรชนก  ผลเกษร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.80
2726 5481136019 นางสาวพัฒภิรมณ์  แก้วนรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.27
2727 5481136021 นายปิยะวิทย์  มอญขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.34
2728 5481136025 นางสาวยุวดี  กองเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.36
2729 5481136028 นางสาวอัญชลี  ลุนกระพ้ี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.90
2730 5481136029 นางสาวมัทนีญา  บุญราษฎร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.41
2731 5481136030 นางสาวจิรนันท์  ปินะกาพัง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.44
2732 5481136032 นางสาวนัฐลดา  บ้งชมโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.08
2733 5481136033 นางสาวภาวิณี  ท่ังจ้อย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.85
2734 5481136035 นางสาวสุกัญญา  ข้ึนกันกง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.09
2735 5481136036 นางสาวสกาวกาญจน์  ปุราชะกา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.25
2736 5481136038 นางสาวอลิษา  ขําชาลี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.61
2737 5481136040 นางสาวอันธิกา  อินบางยาง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
2738 5481136041 นางสาวสุนิสา  เปรมใจ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.46
2739 5481136042 นางสาวขวัญหทัย  สระอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.00
2740 5481136043 นางสาวจิตสุภา  แดนชัย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2741 5481136044 นางสาวจรรยา  คลี่เกษร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.34
2742 5481136045 นางสาวขวัญมนัส  กล้าหาญ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
2743 5481136046 นายกิตติศักด์ิ  เพ่ิมเพียร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.20
2744 5481136050 นางสาวคนธวัลย์  สุริยาวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.14
2745 5481136052 นางสาวอารีพันธุ์  หวังอีน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.75
2746 5481136053 นางสาวอุรารักษ์  เด็กหลี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.72
2747 5481136054 นางสาวสุทธิดา  แหวนเงิน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.28
2748 5481136056 นางสาวคนางค์  เสียงเพราะดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.50
2749 5481136057 นางสาวพิมพิลัย  หงษาคํา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.95
2750 5481136058 นางสาววันวิสา  พลายแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.63
2751 5481136059 นางสาวอรวี  อุบลรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
2752 5481136060 นายศุภณัฐ  กระแสเทพ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
2753 5481136061 นางสาวนฤมล  ทับทองห้วย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
2754 5481136062 นางสาวศศิธร  เพชรดีคาย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.31

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2755 5481136063 นางสาวนันทนัช  โกยทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.40
2756 5481136064 นางสาวสายใจ  นิตยวัน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.89
2757 5481136065 นางสาวแพรวนภา  ยศคําลือ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.62
2758 5481136067 นางสาวปริตา  สงวนทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.64
2759 5481136068 นางสาวรัตนาภรณ์  คําดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.30
2760 5481136071 นางสาวอรวรรณ  พรหมทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.98
2761 5481136074 นางสาวสุดาพร  ทนานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.14
2762 5481136076 นางสาวเบญจพร  โตน่วุธ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.66
2763 5481136078 นายธีรัตน์  อรุณศรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.94
2764 5481136079 นางสาวจริยา  เรืองศรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.50
2765 5481136080 นางสาวอุมาพร  ทองหรบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.58
2766 5481136081 นางสาวปิยะพร  จันทมาศ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.87
2767 5481136082 นางสาวจารุวรรณ  ชิณกธรรม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.25
2768 5481136084 นางสาวละอองดาว  จําปาจีน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.82
2769 5481136085 นางสาวสุกัญญา  พากุดเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.47
2770 5481136086 นางสาววรรณนิภา  วงศ์จอม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.97
2771 5481136090 นายชัชชัย  ไพเขียว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.75
2772 5481136092 นางสาววิไรรัตน์  นกน้อย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.86
2773 5481136093 นางสาวภัทรวรรณ  แสวงเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.56
2774 5481136094 นางสาววริดา  แก้วภิรมย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.37
2775 5481136097 นางสาวอัจฉรา  บัวบาน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.95
2776 5481136099 นางสาวณัฐญา  ก๋งเม่ง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.68
2777 5481136100 นางสาวรุจิรา  บัวรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
2778 5481136104 นางสาวอรอนงค์  สมนึก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.54
2779 5481136105 นางสาวฉวีวรรณ  ขุนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.57
2780 5481136107 นางสาวมลฤดี  แสนเดช ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.77
2781 5481136108 นางสาวชญานุช  บุญไทย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.78
2782 5481136111 นายกฤษฎา  จําปาศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.36
2783 5481136112 นางสาวจุฑามาศ  นนทนา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2784 5481136117 นายศรัณวิทย์  แย้มจรัส ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.86
2785 5481136126 นางสาวสิรีธร  เทียนขาว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.58
2786 5481136128 นางสาวณัฐธิยา  มีดําเนิน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.61
2787 5481136129 นางสาวนิภาพร  แสวง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.54
2788 5481136132 นางสาวกรรภิรมย์  จันทร์เกิด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.10

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2789 5481136133 นางสาวกรรณิการ์  กาญจนพิบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.88
2790 5481136135 นางสาวสิเรียม  ถิราวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.21
2791 5481136137 นางสาวละมัย  แสงสีดา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.10
2792 5481136138 นางสาวกรรณิกา  ก่ิงมาลา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.96
2793 5481136139 นางสาวฉวีวรรณ  สิทธิ์ดา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.65
2794 5481136140 นางสาวลัดดาภรณ์  กันน้อย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
2795 5481136142 นางสาวธันยมัย  พิมพ์หนองหว้า ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2796 5481136143 นางสาวพรจิรา  ประสิทธิ์สัตย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.06
2797 5481136144 นางสาวโสรยา  เปาะซา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
2798 5481136145 นายอติพร  มีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.60
2799 5481136147 นางสาวแพรวพรรณ  พวงจันดา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.40
2800 5481136148 นางสาวอารีย์  คําหอม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.00
2801 5481136149 นางสาวประทุมทิพย์  บัวสละ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.10
2802 5481136151 นางสาวณัฐกุล  ทุ่งนา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.85
2803 5481136157 นางสาวริษา  แก้รัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.89
2804 5481136159 นางสาวชฎาธาร  คําสุภาพ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.13
2805 5481136160 นางสาวอังคณา  เติมวิถี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.55
2806 5481136161 นางสาวปรียาภรณ์  บัวคํา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.58
2807 5481136162 นายดํารงศักด์ิ  ฉุดพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.48
2808 5481136163 นางสาววันวิสา  ดวงกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.10
2809 5481136166 นางสาวรุ่งนภา  ไร่พิมาย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.71
2810 5481136167 นางสาวเสาวนันท์  ไชยธวัช ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.88
2811 5481136174 นายอนุทัศน์  วิชาเก่ง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.75
2812 5481136175 นางสาวปุณยนุช  ชูทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.35
2813 5481136176 นางสาวพิไลวรรณ  โสพัง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.97
2814 5481136177 นางสาวทิพวรรณ  แก้วพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.87
2815 5481136178 นางสาวปาริชาติ  วันเพ็ญ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.19
2816 5481136180 นางสาวสุทารัตน์  ศรีสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.42
2817 5481136181 นางสาวศุภกานต์  ชมเชย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
2818 5481136183 นายอภิลักษณ์  สุวรรณรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.71
2819 5481136185 นายธนภัทร  เสรีพงค์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.37
2820 5481136186 นางสาวหทัยชนก  ตะริวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.82
2821 5481136192 นางสาวยุวดา  บุญแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.97
2822 5481136193 นางสาวนันทิญา  กุลนอก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.83
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2823 5481136198 นางสาวจินตนา  เจริญดง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2824 5481136199 นายอดุลย์  ลิมาน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.44
2825 5481136202 นางสาวขนิษฐา  จันทร์ดารา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.04
2826 5481136204 นางสาวกุลเกต  กงชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2827 5481136205 นางสาวสุพัตรา  หมู่พรมมา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.01
2828 5481136206 นายอนุวัฒน์  ศิริรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.05
2829 5481136207 นายสุนทรเทพ  นวมสุคนธ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.49
2830 5481136208 นางสาวนิตยา  สามทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.09
2831 5481136209 นางสาวไอรดา  สร้อยสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.75
2832 5481136210 นางสาวภัทราภรณ์  สมหวัง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2833 5481136211 นางสาวณัฏฐณิชา  จันดาผล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.71
2834 5481136213 นางสาววิลาวรรณ  ณ ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.44
2835 5481136214 นางสาวบงกชรัตน์  กลับมาอนุรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.64
2836 5481136215 นางสาวจิราพร  จังกินา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.56
2837 5481136216 นางสาวอุมาภรณ์  กองทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.32
2838 5481136217 นางสาวอรพรรณ  เมฆแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.28
2839 5481136218 นางสาวรจนา  นามวิชา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.05
2840 5481136219 นางสาวสุภาพร  วันริโก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.73
2841 5481136221 นายอภิชิต  คําสอน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.78
2842 5481136223 นายสหรัฐ  เดชแสง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.87
2843 5481136224 นางสาววริศรา  กลิ่นไธสง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.62
2844 5481136228 นางสาวสุกัญญา  อาจพงษา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.92
2845 5481136234 นางสาวจุฑามณี  จันทร์แดง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.40
2846 5481136236 นางสาวสาวิตรี  รถหามแห ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.43
2847 5481136237 นางสาวแพรวนภา  ภิรมย์กิจ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.49
2848 5481136245 นางสาวชลธร  โทวิรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
2849 5481136250 นางสาวสุริศา  ขันอาษา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.75
2850 5481136253 นางสาวชฎาภรณ์  สิทธิเสนา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.14
2851 5481136256 นายดุรงค์กร  พันธุ์มณี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.53
2852 5481136257 นางสาวภัทธรินทร์  นิลสระคู ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2853 5481136260 นางสาววรศรี  กําลังเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.95
2854 5481136262 นางสาวกฤษณา  ฝอยทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.55
2855 5481136263 นางสาวเบ็ญจมาศ  โพธิ์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.55
2856 5481136265 นางสาวณัฐพร  คําชามา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.01

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2857 5481136267 นางสาวพนิดา  จําปาทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
2858 5481136268 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.75
2859 5481136269 นางสาวพัสตราภรณ์  อินทองแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.94
2860 5481136270 นางสาวสุดารัตน์  เป้ทุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.92
2861 5481136272 นางสาวอภิญญา  ลํานวล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.03
2862 5481136273 นางสาวบุษยมาศ  ละเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.67
2863 5481136274 นางสาวพนิดา  แสงบัวท้าว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.08
2864 5481136276 นางสาวอรอุมา  เกษนัต ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.83
2865 5481136277 นางสาวชุลีกร  อินทร์หอม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.76
2866 5481136278 นางสาววิภารัตน์  คชลน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.27
2867 5481136279 นางสาวอุบลรัตน์  วิจิตรขะจี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
2868 5481136280 นางสาวอลิษา  วารี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.49
2869 5481136281 นางสาวธัญญรัตน์  ทองอนงค์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.09
2870 5481136282 นางสาวสมฤทัย  กุลเทพ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.36
2871 5481136283 นางสาวศิริพร  อารยะจันทรจิตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.19
2872 5481136284 นางสาวนวรัตน์  ดีแป้น ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.13
2873 5481136285 นางสาวกัลยา  ยะปะภา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.93
2874 5481136287 นางสาวมะลิวัลย์  กินรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.97
2875 5481136290 นายณภัทร์  สบายสมัย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.67
2876 5481136292 นางสาววราภรณ์  กอมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.47
2877 5481136295 นางสาวพรชนก  อารมณ์สุขโข ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.58
2878 5481136298 นางสาวธัญยพร  นาคกล่อม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.86
2879 5481136299 นางสาวกรชนก  วุยชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.40
2880 5481136300 นางสาวอภิษฎา  พรหมสถิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.85
2881 5481136301 นางสาวอังคณา  การะเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.75
2882 5481136302 นางสาวศศิชา  ไชยศรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.88
2883 5481136304 นางสาวฉัตรวิมล  กองเกลื่อน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.83
2884 5481136305 นางสาววชิรา  เสนาราช ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.23
2885 5481136306 นางสาววาสนา  มืดทัพไทย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.04
2886 5481136312 นางสาวศศิวิมล  ชมพลมา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.89
2887 5481136314 นางสาวพรชนก  ศรีอําคา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.43
2888 5481136318 นางสาวเกตวดี  ชังชะนา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.68
2889 5481136321 นางสาวนันทิยา  สร้อยจิตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
2890 5481136323 นางสาวปัทมาวรรณ  ปริตตะวา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.31

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2891 5481136325 นายอนุศิษฎ์  ลีลาศ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.13
2892 5481136329 นางสาวจิตราพร  สร้อยคํา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.33
2893 5481136330 นางสาวเยาวลักษณ์  ดวงมุลลี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.58
2894 5481136331 นายพงศ์พิทักษ์  บุญแต่ง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.27
2895 5481136332 นางสาวปพิชญา  พลอยสุข ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.32
2896 5481136333 นางสาวสุรีย์พร  ยุพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.83
2897 5481136334 นางสาวอาภาวรรณ  ฝัดค้า ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.05
2898 5481136336 นางสาวสุดารัตน์  ชัยยะ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.41
2899 5481136338 นางสาวอุภาพร  อรุณรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.82
2900 5481136339 นางสาวอรัญญา  ศรีขยัน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.21
2901 5481136340 นางสาวเมรินทร์  สิงห์ลอยลม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.87
2902 5481136341 นางสาววิภาดา  กาลถาง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
2903 5481136343 นางสาวณัฐชยา  จันทรพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.97
2904 5481136344 นางสาววาศิกา  คล้ายหนองสรวง ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.04
2905 5481136345 นางสาวศดานันท์  เลียบภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.65
2906 5481136346 นางสาวอรอนงค์  โสดามุข ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.31
2907 5481136347 นางสาวจริยา  เพ็ชรสมัย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.52
2908 5481136348 นางสาวภัทร์พิชชา  บุญแสง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.28
2909 5481136351 นางสาวอภันตรี  ทองเชื้อ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.17
2910 5481136353 นายภานุวัฒน์  ปั้นศรีทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.81
2911 5481136354 นางสาวเกตวรินทร์  ยุติกา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.47
2912 5481136355 นางสาวสุธารัตน์  สุภาพทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.77
2913 5481136357 นางสาวณปภัช  แก้วมณี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
2914 5481136360 นางสาวพุทธชาด  สัตพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.04
2915 5481136365 นางสาวกาญจนา  เมืองหนองจอก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.93
2916 5481136367 นางสาวสุวิชาดา  เขียวยศกิจ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.89
2917 5481136369 นางสาวสุพิญญา  สว่างอารมณ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
2918 5481136372 นางสาวพัชรินทร์  งอกงาม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.48
2919 5481136373 นายกฤษฎี  มณีโชติ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.59
2920 5481136374 นางสาวจิดาภา  แก้วประชุม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.98
2921 5481136377 นางสาวยุพาภรณ์  ไม้เกตุ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.05
2922 5481136378 นางสาวปิยรัชฏ์  ออดพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.15
2923 5481136379 นางสาวสุดารัตน์  กองทุ่งมล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.62
2924 5481136380 นางสาวนูรอีมาน  มูซอ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.80
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2925 5481136384 นางสาวภูรินุช  เรืองศรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.02
2926 5481136385 นายพิชิต  สามารถ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.73
2927 5481136387 นางสาวสุภาพร  เจริญจิตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.21
2928 5481136388 นางสาวอุมารินทร์  นอกตะแบก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.07
2929 5481136389 นางสาวเสาวณี  สีหามาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.10
2930 5481136392 นางสาวจุฑามาศ  พะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.07
2931 5481136394 นางสาววสุดา  เทียนชัย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.34
2932 5481136396 นางสาวจีรนันท์  มณีรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.84
2933 5481136397 นางสาวฐิตาพร  รุ่งโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.55
2934 5481136398 นายณรงค์ฤทธิ์  มากมูล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.71
2935 5481136400 นางสาววิลาภรณ์  เชื้อเมืองพาน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.25
2936 5481136402 นางสาวเรวดี  กลางเดือน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.82
2937 5481136403 นางสาวสิทธิณี  ประภัศร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.37
2938 5481136404 นางสาวศศิธร  แก้วอินธิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
2939 5481136407 นางสาวนิภาพร  กําแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.89
2940 5481136413 นางสาวพรพรหม  ไฝเพชร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.23
2941 5481136414 นางสาวจินตนา  ดอนสระ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.93
2942 5481136416 นางสาวชญานี  ทิพย์โอสถ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.95
2943 5481136418 นายวิชชากร  ทัดเท่ียง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.42
2944 5481136419 นางสาวสุภัสสร  พันภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.53
2945 5481136420 นางสาวกัญชุลี  เกลี้ยงมาก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.66
2946 5481136421 นางสาววิชุดา  กาบบัว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.56
2947 5481136423 นางสาวมณีรัตน์  เจริญดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
2948 5481136424 นางสาวกาญจนา  สังศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.40
2949 5481136425 นางสาวรัตนา  ไชยสีดา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.10
2950 5481136426 นางสาวสุจิตรา  ทะชาดา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.88
2951 5481136427 นางสาวการะเกด  อาจเดช ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.08
2952 5481136428 นางสาวพนิดา  สุวรรณมาโจ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.64
2953 5481136430 นางสาวขวัญกมล  ภูมิเวทย์พงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.37
2954 5481136431 นางสาวจารีรัตน์  กัณหา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.19
2955 5481136434 นางสาวพัชรี  เสาเวียง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.60
2956 5481136435 นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.65
2957 5481136436 นางสาววิชุตา  จันทา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.12
2958 5481136437 นางสาวประกายแก้ว  สุนทมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.35

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2959 5481136438 นางสาวฤทัยกาญจน์  ภารสถิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2960 5481136439 นางสาวคุณากร  ปาละสาร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.19
2961 5481136440 นางสาวเบญจพร  นินนันท์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.75
2962 5481136443 นางสาวอภิญญา  บุญประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.85
2963 5481136444 นางสาววิริยา  อุดหนุนชาติ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.91
2964 5481136445 นางสาวปัญญาพร  เครือลิต ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.30
2965 5481136446 นางสาวหฤทัย  เจนชัย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
2966 5481136448 นางสาวทิพวรรณ  อินทรมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.53
2967 5481136449 นางสาววิลาวัณย์  เหาตะวานิช ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.33
2968 5481136453 นางสาวรุ่งนภา  แสงใส ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.61
2969 5481136454 นางสาวพิมพ์สุดา  เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.55
2970 5481136456 นางสาวอรณี  ประเสริฐสาร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.36
2971 5481136459 นางสาวอารีรัตน์  บุญมาศ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.36
2972 5481136460 นางสาวจันจิรา  เทียนทองดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.90
2973 5481136462 นางสาวพัชรียา  ทิพประมวล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.62
2974 5481136463 นางสาวสุวิมล  สมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.84
2975 5481136464 นายอรรถพล  วิชาไพบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
2976 5481136465 นางสาวละไม  ยอดโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.85
2977 5481136466 นางสาวเกตุแก้ว  จันทร์แจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.73
2978 5481136468 นางสาววาธิณี  ปิ่นเพชร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.83
2979 5481136469 นายจักรพันธ์  รังษีวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.81
2980 5481136470 นางสาวสุนิษา  นุขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.84
2981 5481136472 นางสาวสุพัตรา  ชัยวิชา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.23
2982 5481136477 นางสาวชญามาศ  กลมเกลียว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.50
2983 5481136478 นายชาญชัย  พงศ์จันทรเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
2984 5481136480 นางสาวนิตยา  บิลชัย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
2985 5481136481 นางสาวมนัส  แดนกาไสย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.97
2986 5481136483 นางสาวอาทิติยา  สีใส ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.45
2987 5481136488 นางสาวกาญจนา  ไพรพล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.63
2988 5481136490 นางสาวสรารัตน์  ทองนํา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.01
2989 5481136492 นายสนธยา  คมกล้า ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.67
2990 5481136498 นางสาวผกาพรรณ  นามชมภู ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.89
2991 5481136499 นางสาวอริสา  แก้วกันหา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
2992 5481136500 นางสาวศรุชา  วัฒนปชาโชติ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.90

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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2993 5481136501 นางสาวณิชาภัทร  บุญญสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.64
2994 5481136503 นางสาวอริศรา  คุณตะโนด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.20
2995 5481136504 นางสาวณีรณา  ข่าวกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.75
2996 5481136505 นางสาวอวัศยา  แสงทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.89
2997 5481136508 นางสาวบงกช  ชัยนิคม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.10
2998 5481136511 นางสาวศรีวิไล  ปุนนา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
2999 5481136512 นางสาวเมวิกา  ธุระพระ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.09
3000 5481136513 นายวรศักด์ิ  วินุราช ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.83
3001 5481136516 นางสาวทิพสุดา  แสงแข ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.16
3002 5481136518 นางสาวนัทรียา  ศิริรัชฎานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.36
3003 5481136521 นางสาวพนิตา  นุชอารีย์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 3.30
3004 5481136522 นางสาวจิรภา  กันยาสนธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.19
3005 5481136523 นางสาวอารดา  ปะริโตปะโน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.49
3006 5481136525 นางสาวชฎาพร  ท่าแก่น ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
3007 5481136528 นางสาวปิยะภรณ์  พิทักษา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.86
3008 5481136529 นางสาวกนกพร  ตองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.98
3009 5481136530 นางสาวชนัญชิดา  สิมาฉายา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
3010 5481136531 นางสาวดาราวรรณ  ง้ิวเรือง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.53
3011 5481136534 นายณัฐบุตร  เวชพานิชย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.50
3012 5481136537 นางสาวยุภาภรณ์  แสงขาน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.25
3013 5481136538 นางสาวนิภาพร  แสงสุกวาว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.87
3014 5481136539 นางสาววรรณิการ์  ยังแช่ม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.35
3015 5481136540 นางสาวศรีวิกรณ์  วันเชียง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.92
3016 5481136541 นางสาวภัสดา  มีโชค ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.36
3017 5481136542 นางสาวมัทนา  ไชยเดช ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.00
3018 5481136545 นางสาวกัญญมน  มนทอง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.58
3019 5481136546 นางสาวสุภาภรณ์  งิมสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.58
3020 5481136548 นางสาวณัฐฑิยา  ธรรมสาร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
3021 5481136549 นางสาวมีนา  จํารูญพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.73
3022 5481136550 นางสาววิลาสินี  ไวจําปา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.05
3023 5481136551 นางสาวมัณฑนา  สุขคําภา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.37
3024 5481136552 นางสาวศุภรัตน์  ภักดีโต ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.90
3025 5481136559 นายอภิสิทธิ์  อารีพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.28
3026 5481136560 นางสาวอภิญญา  กุลสุข ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.20

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3027 5481136561 นางสาวพิมพิไล  จันทิมาลย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.93
3028 5481136562 นางสาวนันท์ชนก  ขันเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.78
3029 5481136563 นางสาวผุสดี  จอมรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.56
3030 5481136564 นางสาวจามจุรี  สายแวว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.13
3031 5481136566 นางสาวปริศนา  ไฮดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.66
3032 5481136567 นางสาวกนกวรรณ  คนสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.65
3033 5481136568 นางสาวพิจิตรา  พิมพาสีดา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.33
3034 5481136572 นางสาวรัตนาภรณ์  ดัชถุยาวัตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.04
3035 5481136573 นางสาวภัสราพร  การะเกด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.04
3036 5481136578 นางสาวลักษมี  จันทร์งาม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.17
3037 5481136581 นางสาวเอมอร  อาจดวงดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.72
3038 5481136582 นางสาวสุภาภรณ์  โนนตาล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.14
3039 5481136583 นางสาวศุภัสสร  คงใจ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.99
3040 5481136585 นางสาวรุจีพร  โสภา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.39
3041 5481136588 นางสาวชนันรัตน์  สมตน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.23
3042 5481136590 นางสาวสุธิชา  จังอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.66
3043 5481136593 นางสาวปภัสสรา  บัวประกอบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.91
3044 5481136594 นางสาววิริญา  พุทธวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.57
3045 5481136600 นางสาวดอกอ้อ  งามผิวเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.86
3046 5481136602 นางสาวอมรรัตน์  รําเพย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.86
3047 5481136603 นางสาวพิรมพร  วงสมศรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.05
3048 5481136605 นางสาววศินี  รตนประยูร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.35
3049 5481136606 นางสาวศรัญญา  วิเศษชาติ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.25
3050 5481136607 นางสาวภัทรจิต  สิทธิศร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.53
3051 5481136611 นางสาวอิสริน  จารุสิน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.54
3052 5481136615 นางสาวสุยารีย์  ชํานิกุล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
3053 5481136619 นางสาวเปรมวิกา  ภูมิเย็น ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.62
3054 5481136624 นางสาวภาวิดา  สิงหาด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
3055 5481136626 นางสาวคันธรส  ขาวแป้น ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.50
3056 5481136627 นางสาวจุฑาพร  จิตรสุนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.08
3057 5481136629 นางสาวอมรรัตน์  สุทธิสน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.90
3058 5481136630 นางสาวปริศนา  กมลคร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.34
3059 5481136632 นางสาวอารีรัตน์  สาภูงา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.53
3060 5481136636 นางสาววันทณีย์  พลหนองหลวง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.28

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3061 5481136637 นางสาวมนัสวี  โพยนอก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.79
3062 5481136638 นางสาวพรทิพย์  ใจบุญนอก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.60
3063 5481136641 นางสาวลลิตยา  กู่นอก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.08
3064 5481136642 นางสาวเยาวมาลย์  นาคปลัด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.96
3065 5481136644 นายนพรัตน์  งอนจําปา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.27
3066 5481136646 นางสาวอภิษฐา  อําพิน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.23
3067 5481136648 นางสาววิชชุตา  จินาชี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.85
3068 5481136650 นายจักรกฤษณ์  ทองสังโคม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.32
3069 5481136651 นายยุรนันท์  รัตนกุล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
3070 5481136653 นางสาวพรรณนิดา  บุญการ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.88
3071 5481136654 นางสาวสินจัย  วิชัยสร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.33
3072 5481136655 นางสาวอารีย์วรรณ  สุขกรม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.51
3073 5481136657 นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีสุราช ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
3074 5481136658 นางสาวปาริชาติ  นาคหนองหาญ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.00
3075 5481136660 นางสาววรรณนิภา  จันสุเทพ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.40
3076 5481136661 นางสาววรรณิศา  โกสีลา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.07
3077 5481136662 นายวินัยพร  จํานงนิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.56
3078 5481136666 นางสาวสินใจ  โพธิ์แจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.21
3079 5481136667 นางสาวณัชญานันท์  ใยอ้ิม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.13
3080 5481136668 นางสาววิลาวัลย์  โสมาศรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.20
3081 5481136670 นางสาวน้ําทิพย์  ประดิษฐธรรม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.39
3082 5481136673 นางสาวจุฑามาศ  แสนสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.12
3083 5481136678 นางสาวจันทรา  ยุคุนธราภิรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.20
3084 5481136679 นางสาวกัลยาณี  สมบูรณ์น้อย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.87
3085 5481136680 นายธเนศ  ชัยณีย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.16
3086 5481136684 นางสาวอังคณา  รวยทรัพย์สิน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.31
3087 5481136685 นางสาวอรทัย  ประทุมชาติ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.15
3088 5481136691 นางสาวกิติยา  โพธิ์คํา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.15
3089 5481136693 นางสาวจริยา  สีใส ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.39
3090 5481136695 นายอนุสรณ์  แสนวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.70
3091 5481136698 นางสาวจรรยา  ตุ้มกุล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
3092 5481136699 นายวิศรุต  แก้วแกมขุน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.89
3093 5481136701 นางสาวเจนจิราภรณ์  นามโคตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.44
3094 5481136703 นางสาวกาญจนา  เรืองนาม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.39

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3095 5481136708 นางสาวศิริพรรณ  แก้วมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.68
3096 5481136709 นางสาวนวลฉวี  ชิณวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.08
3097 5481136714 นางสาวศิริวรรณ  จันดีบุตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.29
3098 5481136719 นางสาวศิริขวัญ  สิทธิอังกูร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.89
3099 5481136720 นางสาวอรพรรณ  หงษ์คํา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.50
3100 5481136721 นางสาวกชามาศ  สังสมศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.03
3101 5481136723 นางสาวศิริพร  มณีศรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.69
3102 5481136726 นางสาวกนกวรรณ  พืชผักหวาน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.15
3103 5481136733 นางสาวกุลกานต์  คําสุดแสง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
3104 5481136739 นางสาวพรสุดา  คําภู ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.20
3105 5481136740 นางสาวสุวนีย์  คําอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.54
3106 5481136741 นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.37
3107 5481136743 นางสาวนิตยา  อินทนาม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.39
3108 5481136748 นางสาวกาญจนา  ภาโว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.21
3109 5481136751 นายกิตตินันท์  สกุนินนท์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.03
3110 5481136756 นางสาวศิริวิมล  กองทุ่งมน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.49
3111 5481136758 นางสาวเข็มพร  ภูสมยา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.51
3112 5481136759 นางสาวหทัยรัตน์  พูนผลกุล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.09
3113 5481136760 นางสาวสมฤทัย  วินทะไชย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.85
3114 5481136762 นางสาวสุวรรณี  จันทินมาธร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.28
3115 5481136763 นางสาวชวดี  หลั่งทองหลาง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
3116 5481136767 นางสาวนิโลบล  หิรัญบุตร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.35
3117 5481136773 นางสาวนลินี  ศรีศรจิก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.47
3118 5481136774 นางสาวสุดารัตน์  หอมวันทา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.77
3119 5481136776 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดวงกุลสา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.53
3120 5481136777 นางสาวสะริญญา  ชมชื่น ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
3121 5481136778 นางสาวกฤษติญาภรณ์  ศิริแพงพา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.98
3122 5481136779 นางสาวพัชราภรณ์  กาเจร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.05
3123 5481136780 นางสาวมณีจันทร์  อยู่คํา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
3124 5481136783 นางสาวนิลมณี  ประสิทธิแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.30
3125 5481136785 นางสาวศุภัสนันท์  ยุตวัน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
3126 5481136786 นางสาวชิตชนก  บุญจัด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.58
3127 5481136787 นางสาวบุญรักษา  จันทร์หอม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
3128 5481136790 นางสาวจิรารัตน์  ชานันโท ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
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3129 5481136792 นายสายชล  บุตรดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.95
3130 5481136793 นางสาวฐิติชญาน์  แสงงาม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.18
3131 5481136795 นายณัฐวุฒิ  สิงหะแสนยาพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.47
3132 5481136796 นางสาวธัญพิชชา  อุ่นรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.79
3133 5481136797 นางสาวอมรรัตน์  ไตรพรม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.60
3134 5481136798 นางสาวจินตนา  สมีพวง ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.28
3135 5481136802 นางสาวยาวาเรี๊ยะ  นิสาและ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.24
3136 5481136803 นางสาวรัชนี  ติดผาย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.59
3137 5481136807 นางสาวตวงพร  สายหยุด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.41
3138 5481136808 นางสาววรารัตน์  จิรังดา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.31
3139 5481136810 นางสาวฮานีฟา  แวมามุ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.17
3140 5481136813 นางสาวพรจิตร  เพียรการ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.79
3141 5481136816 นายเมธัส  จูอาภรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.06
3142 5481136818 นางสาวฮัสนีซา  โต๊ะยูโช๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.85
3143 5481136819 นางสาวอรนุช  แสนวิชา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.76
3144 5481136821 นางสาวปิยะภรณ์  ลครไชย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.38
3145 5481136822 นางสาวฐาปะนีย์  ทัดวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.32
3146 5481136826 นายไพรัตน์  ปัททุม ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.42
3147 5481136827 นายทินกร  นามแสน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.79
3148 5481136831 นางสาวจิราภรณ์  สอนชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.60
3149 5481136832 นายอมรินทร์  นิลบรรหาร ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.90
3150 5481136833 นางสาววรรณกนก  สัจจา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.36
3151 5481136841 นางสาวสุริภา  มาลา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.14
3152 5481136845 นางสาวจันทร์จิรา  ใหญ่ปางแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.95
3153 5481136846 นางสาวนภาภรณ์  เตชะพล ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.22
3154 5481136848 นางสาวตันหยง  ทุมชะ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.16
3155 5481136853 นางสาวเพียงตะวัน  เหง้าพรหมมินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.11
3156 5481136854 นางสาวชลธิชา  หม่ืนปัดชา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.12
3157 5481136855 นางสาวอารูรา  บาสอ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.76
3158 5481136856 นางสาวสุพัชชา  ยืนยงนาน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.08
3159 5481136862 นางสาวนาถสินี  ไทยอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.41
3160 5481136863 นายอดิเทพ  เส็งสาย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.26
3161 5481136864 นางสาวจันทิมา  พืมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 2.68
3162 5481136865 นางสาวเกศสุดา  พลศักด์ิขวา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.01

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3163 5481136866 นางสาวนริศรา  ทองดี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.73
3164 5481136868 นายนิวัฒน์  ทองปาน ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 3.66
3165 5481153002 นายสุภวัจน์  ชวนรุ่งโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.28
3166 5481153004 นางสาววรินรัตน์  วรพรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.14
3167 5481153006 นางสาวศิริวงษ์  วัฒนะกิจ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.02
3168 5481153007 นางสาวชรินรัตน์  เกตุชู ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.16
3169 5481153008 นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์สว่าง ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.87
3170 5481153009 นางสาวอรพรรณ  คงทอง ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.25
3171 5481153011 นางสาวนริศา  ศรีราจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.55
3172 5481153016 นางสาวสุพรรษา  ทรัพย์เจริญลาภ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.54
3173 5481153018 นางสาวเพียงกานต์  กล้วยไม้งาม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.98
3174 5481153019 นายจักรพงษ์  ม่ันยืน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.36
3175 5481153020 นายวีรชัย  ปานการ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.91
3176 5481153022 นางสาววิวรรณ  สายหยุด ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.24
3177 5481153024 นางสาวกรรณิการ์  ทักษิณ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.07
3178 5481153025 นางสาวพัชรี  โอบอ้อม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.09
3179 5481153028 นางสาวฉัตรแก้ว  ชื่นกมล ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.67
3180 5481153029 นางสาวสุจิตรา  สุ่มมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.51
3181 5481153030 นางสาวสุพัตรา  ผลแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.46
3182 5481153033 นางสาวสกาวเดือน  ควรต้ัง ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.47
3183 5481153034 นายกิตติพงศ์  โชติธนะ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.91
3184 5481153036 นายพิพัฒน์  เลิศสุดประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.55
3185 5481153037 นายคเณศ  หิปะนัด ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.44
3186 5481153039 นางสาวจินตนา  ธุระศรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.68
3187 5481153041 นางสาวชรินรัตน์  สุขมอญ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.60
3188 5481153043 นางสาวแสงอรุณ  นนดี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.44
3189 5481153044 นายสุชาติ  สุขอาภรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.49
3190 5481153045 นายกษิติ  ปุลวัน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.27
3191 5481153047 นายปฏิพัฒน์  เสียมไหม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.33
3192 5481153048 นางสาวณัฎฐา  คงม่ัน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.14
3193 5481153054 นายวิชกร  อินา ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.56
3194 5481153055 นายนัฐพล  สวนทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.06
3195 5481153056 นายจตุรวิทย์  กันกระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.59
3196 5481153057 นายวรวุฒิ  ชาติศิริ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.06

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3197 5481153061 นายยศกร  บุญสาลี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.50
3198 5481153062 นายศิวกร  หม่ันกิจ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.15
3199 5481153064 นางสาวปรินทร  แผนสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.71
3200 5481153065 นายอภิสิทธิ์  จ่าสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.41
3201 5481153067 นางสาววรารัตน์  ทะจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.44
3202 5481153074 นายศักดา  พ่อโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.32
3203 5481153075 นางสาวฉัตรสุดา  มูลทูล ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.54
3204 5481153076 นายพงศธร  ศรีสัตตะรัตนะ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.30
3205 5481153078 นายพุฒิวิชญ์  โตเทศ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.63
3206 5481153080 นายเขมชาติ  ไชยจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.56
3207 5481153083 นางสาวปีแก้ว  แก้วมณี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.26
3208 5481153085 นายณรงค์ศักด์ิ  กรวดนอก ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.09
3209 5481153086 นายธัญไตร  หลีกเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.02
3210 5481153087 นางสาวผกาวัลย์  เจริญสุข ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.58
3211 5481153090 นายอภิรินทร์  คาดสนิท ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.29
3212 5481153091 นายสุดประเสริฐ  พรมเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.67
3213 5481153095 นายโกสิทธิ์  แสงสุวรรณโชติ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.15
3214 5481153096 นางสาวณัฐชา  เศวตรัตนเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.56
3215 5481153099 นายธาวัน  ประเสริฐสกุล ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.21
3216 5481153101 นางสาวจารุวรรณ  วงษ์ขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.38
3217 5481153103 นายตันติกร  มีสุขศรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.45
3218 5481153104 นายณัฐภูมิ  คุ้มวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.10
3219 5481153105 นางสาวภาวินี  เกตุแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.35
3220 5481153106 นางสาวชลนี  ดีสวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.00
3221 5481153109 นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.40
3222 5481153111 นายธีรภัทร  เจนกาญจนรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.10
3223 5481153112 นางสาวธันยพร  สังข์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.58
3224 5481153114 นางสาวชนัฐฐา  กุญชะโมรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.83
3225 5481153115 นายคุณากร  สุริยนต์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.28
3226 5481153117 นางสาวชโลธร  ศรนุวัตร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.67
3227 5481153119 นายทศทิศ  สมบุตร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.57
3228 5481153120 นายวชิระพงษ์  ทามแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.34
3229 5481153121 นางสาวสุทธิรัตน์  ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.68
3230 5481153122 นายอดุลย์วิทย์  นอศรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.09
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3231 5481153123 นายอภิวัฒน์  นาสิงห์ขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.62
3232 5481153124 นางสาวฐิติพร  อันภักดี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.02
3233 5481153128 นายอิสราพงษ์  โพธิสาร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.92
3234 5481153129 นายพงษ์พัฒน์  อ้ือเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.45
3235 5481153134 นายสุรศักด์ิ  ชินวรพิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.25
3236 5481153135 นางสาวอศัลยา  ศักด์ิสิทธิ์ภากร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.79
3237 5481153141 นางสาวพัชรินทร์  หลีศิริ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.65
3238 5481153145 นางสาวนิตยา  สุนทรา ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.65
3239 5481153146 นางสาวศุภธิดา  บัวรพิฉัตร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.70
3240 5481153149 นางสาวรัฐพร  รอดเนียม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.27
3241 5481153150 นางสาวยุราภรณ์  ศีลพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.40
3242 5481153155 นายนิพันธ์  ชมบ้านแพ้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.06
3243 5481153159 นางสาวอรวรรณ  ไขจาระพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.16
3244 5481153160 นายหัตถพงษ์  มารวย ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.88
3245 5481153161 นางสาวเกศรี  ตันติวัฒนสุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.23
3246 5481153162 นายวุฒิไกร  นาคแท้ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.13
3247 5481153163 นายเขมชาติ  สังข์ฉิมพลี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.43
3248 5481153164 นายจิรภัทร  ทับทิมใส ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.45
3249 5481153166 นายจักรกฤษ  คําผาย ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.97
3250 5481153172 นายกฤต  โปษยกฤต ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.45
3251 5481153177 นายธีรวุฒิ  ทับทิม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.56
3252 5481153178 นางสาวบุษญา  แจ้งแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.15
3253 5481153180 นางสาวปาริชาต  เพ็งพุก ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.88
3254 5481153182 นายสันติสุข  บุญวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.50
3255 5481153184 นางสาวภาวิณี  สุขประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.18
3256 5481153185 นายทศพล  ภักด์ิประโคน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.37
3257 5481153187 นางสาวดารากร  อ่อนน้อม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.17
3258 5481153189 นายวฒุิชัย  ผกาแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.11
3259 5481153194 นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.44
3260 5481153195 นางสาวอนุตรา  โปรังษี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.38
3261 5481153196 นายอรรถพร  แตงทอง ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.37
3262 5481153197 นางสาวดวงพร  จารุกาญจน์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.17
3263 5481153203 นางสาวพิมพ์จุฑา  จันทร์หอม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.38
3264 5481153204 นางสาวมินท์ธิตา  บุญธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.69

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3265 5481153205 นางสาวจุฬาทิพย์  สุทธิตังกวิเชียร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.00
3266 5481153206 นางสาวสุภาวดี  นิยกิจ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.19
3267 5481153210 นางสาวอภิญญา  มานะศรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.78
3268 5481153211 นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.02
3269 5481153213 นางสาวนริศรา  อุตมะกูล ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.68
3270 5481153214 นายชัชวาล  สอนริน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.24
3271 5481153219 นางสาวสุธารินี  จิตตะคาม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.57
3272 5481153221 นางสาวธัญลักษณ์  สนธิวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.17
3273 5481153222 นางสาวกชวรรณ  พิททิสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.69
3274 5481153226 นายพิทักษ์พล  ศรีไพบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.87
3275 5481153229 นายสามารถ  อ่อนศรีชัย ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.59
3276 5481153230 นายถนอม  บุญมา ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.41
3277 5481153232 นางสาวปราถนา  ผ่องหนู ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.08
3278 5481153233 นายวัชระ  วรธงไชย ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.26
3279 5481153236 นางสาวกรกนก  น้อยเล็ก ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.89
3280 5481153242 นางสาวพรสวรรค์  มรรควิน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.19
3281 5481153244 นายนพดล  บุญปู่ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.04
3282 5481153245 นายนิกร  นามโคตร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.75
3283 5481153246 นายพัลลภ  อินทรสาร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.29
3284 5481153247 นายณัฐพงษ์  แสนจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.19
3285 5481153248 นายเสฏฐวุฒิ  โกยดุลย์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.08
3286 5481153249 นางสาวพิชชาพร  สีดามาศ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.11
3287 5481153254 นางสาวสิริพร  พูลนาค ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.50
3288 5481153259 นายสุทธินันท์  ญาติบรรทุง ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.24
3289 5481153265 นางสาวมาริษา  วัฒนธรรม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.62
3290 5481153269 นายสุรธัช  พุทธพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.96
3291 5481153270 นางสาวธัญญธร  มงคลคูณ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.13
3292 5481153271 นางสาวทิวาพร  ด้วงสีดา ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.62
3293 5481153278 นายธเนศ  คงแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.66
3294 5481153281 นายนราธิป  บุญแสง ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.33
3295 5481153283 นางสาวสุกัญญา  จอมผักแว่น ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.01
3296 5481153284 นายวีระพล  กุลกลางดอน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.13
3297 5481153291 นายเศรษฐภัทร์  รอดทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.27
3298 5481153302 นางสาวโนร์อัยนี  เจ๊ะเงาะ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.47

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3299 5481153304 นายพลเทพ  โกกิ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.52
3300 5481153327 นายเจษฎากร  ชนะพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.32
3301 5481153330 นายวรรณศิลป์  แตรสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.29
3302 5481153340 นางสาวสุพัตรา  เคลือบนอก ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.47
3303 5481153347 นางสาวเครือวัลย์  พลทะยาน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.91
3304 5481153348 นางสาวภาวิณี  สังวาลทอง ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.95
3305 5481153350 นางสาวมนัสนันท์  เรืองเดช ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.95
3306 5481153353 นายนิตพิงษ์  ชูศรี ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.17
3307 5481153358 นางสาวกานต์สิรี  ชัยรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.30
3308 5481153359 นายจักรพันธ์  ทองลาด ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 2.97
3309 5481153361 นางสาวธิดารัตน์  จันปาน ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศึกษา 3.36
3310 5521148002 นางสาวเพชรา  ดีเดิน ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.35
3311 5521148003 นางสาวสุภาพรรณ  ชาญบ้านห้วย ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.38
3312 5521148005 นางสาววันวิสา  สุนทรชัชเวช ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.86
3313 5521148008 นางสาววันฟาดีลละห์   แวเย็ง ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.13
3314 5521148011 นางสาวศิริลักษณ์  หล้าเนตร ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.66
3315 5521148012 นางสาวกันต์กนิษฐ์   ไชยศรีอนันต์ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.21
3316 5521148013 นางสาวฐายิกา   นาคแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.18
3317 5521148015 นายปัณณทัต  มีทอง ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.55
3318 5521148016 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีอุดร ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.60
3319 5521148017 นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.63
3320 5521148019 นางสาวสุรัสวดี  จุ้ยพันธ์ดี ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.60
3321 5521148020 นางสาวนิตยาภรณ์  สมเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.32
3322 5521148023 นางสาวปิยมาภรณ์  โตชะนก ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.59
3323 5521148024 นางสาวสุชาดา  เหลาทอง ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.56
3324 5521148025 นางสาววราภรณ์  โอสถ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.33
3325 5521148028 นางสาวพัชรลดา  เจริญรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.37
3326 5521148030 นางสาวฐิติมา  ฉิมมณี ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.79
3327 5521148031 นางสาวอินทิรา  ทัวะนาพญา ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.92
3328 5521148034 นางสาวอภิษฎา  พันธุ์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.54
3329 5521148035 นางสาววิจิตรา  อาจธานี ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.25
3330 5521148036 นางสาวศุลีพร  พรมการ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.29
3331 5521148037 นางสาวสุธาทิพย์  สงครามชัย ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.17
3332 5521148041 นางสาวนิภาพร  พุ่มจัตุรัส ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.59

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 99 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3333 5521148042 นางสาวศุภารักษ์  พุ่มจัตุรัส ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.88
3334 5521148045 นางสาวประภัสสร  ไกรสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.15
3335 5521148054 นางสาวหัทยา  จุทะบาล ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.36
3336 5521148055 นางสาวสุภาวดี  บุญเชิด ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.23
3337 5521148056 นางสาววนาลี  ตะพองมาศ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.18
3338 5521148057 นางสาวกฤษณา  เต็งสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.32
3339 5521148061 นางสาวปนดัดา  จันทะแสง ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.40
3340 5521148063 นางสาวภัทรพร   มณีเติม ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.00
3341 5521148065 นางสาวกิติยา  เทียมเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.54
3342 5521148067 นางสาวสุพัตรา  ดาบชัยธง ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.95
3343 5521148068 นายเดโช  เอ็นดู ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.71
3344 5521148069 นางสาวกรองกาญจน์  เย้าดุสิต ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.85
3345 5521148070 นางสาวดารัตน์  มโนนิติธรรม ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.36
3346 5521148071 นางสาวศรีวิภา  นันทะศรี ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.92
3347 5521148074 นางสาวสุปราณี  แก้วเกษ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.08
3348 5521148075 นางสาวพัชราภรณ์  ดอนลาดลี ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.42
3349 5521148076 นายญาณพัฒน์  คงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.84
3350 5521148077 นางสาวปิยนาฏ  ศรีจงกล ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.65
3351 5521148078 นางสาววรวรรณ  ภูนขัน ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.54
3352 5521148079 นางสาวศิริรัตน์   ทําไว ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.13
3353 5521148080 นายไกรสร  ไกรถาวร ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.54
3354 5521148081 นางสาวเหมรัตน์  พุ่มพวง ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.33
3355 5521148082 นางสาวนิสา  ถะเกิงสุข ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.71
3356 5521148083 นางสาวภัณฑิรา  สมวัน ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.22
3357 5521148086 นางสาวจุฑามาศ  วุฒิพรม ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.96
3358 5521148088 นางสาวอุบลภัค  คิดการ ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 3.34
3359 5521148092 นางสาวพรนภา  สาลี ครุศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 2.82
3360 5521154001 นางสาวสุกัญญา  พรมเคน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.21
3361 5521154002 นางสาวทฤฒมน  ม่วงเพชร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.65
3362 5521154003 นางสาวยุภาพร  นาครินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.89
3363 5521154004 นางสาวสุพรรณิดา  มรรคทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.88
3364 5521154006 นางสาววัชรินทร์  สระกลาง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.79
3365 5521154007 นางสาวสุธาทิพย์  มากมี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.89
3366 5521154008 นางสาวกรจิรา  เกตุบุญลือ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.50

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 100 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3367 5521154010 นายศิริภพ  น่วมเงิน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.63
3368 5521154014 นางสาวอมรรัตน์  พุทธรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.32
3369 5521154016 นางสาวปาณิสรา  เฮงสุนทร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.15
3370 5521154017 นางสาวกนกพร  นิ่มอนงค์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.68
3371 5521154018 นางสาวสุไมณี  หมัดหมัน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.63
3372 5521154019 นางสาวอรวรรณ  นานอก ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.80
3373 5521154020 นางสาวเขมจิรา  อินโต ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.23
3374 5521154024 นางสาวปรียานุช  หลิวคง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.26
3375 5521154025 นางสาวปิยวรรณ  หลิวคง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.16
3376 5521154026 นางสาวณิชากร  เดชคํ้า ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.59
3377 5521154028 นางสาวสิริพร  นุ้ยสุข ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.94
3378 5521154029 นางสาวชนกานต์  สมบัติทอง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.21
3379 5521154030 นางสาววนิดา  วันนา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.98
3380 5521154031 นางสาวสุชีวัน  ลือชาญ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.35
3381 5521154032 นางสาวพิชามญชุ์  ศุภโรจน์ชยักุล ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.15
3382 5521154033 นางสาวสิริกมล  กลิ่นสุคนธ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.20
3383 5521154034 นางสาวปัทมา  สลางสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.77
3384 5521154035 นางสาววรรณิษา  อันทะไชย์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.28
3385 5521154036 นายฐิภูสรณ์  บัวขาว ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.55
3386 5521154040 นายทนงศักด์ิ  ขาวพุทธ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.75
3387 5521154045 นางสาวอําพา  ดอชนะ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.61
3388 5521154049 นางสาวปณิดา  รกัษ์ขาว ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.17
3389 5521154050 นางสาวชลิตา  ศิริกุล ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.57
3390 5521154051 นางสาวนิศาชล  คงความสุข ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.07
3391 5521154052 นางสาวกนกวรรณ  เนาวสัน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.63
3392 5521154056 นางสาวณัฐชยา  ปาคะเชนทร์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.89
3393 5521154058 นายวรเดช  สิทธิ์มาก ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.09
3394 5521154061 นางสาวภัทราพร  บูชา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.08
3395 5521154062 นางสาวดวงกมล  โคตพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวทิยา 3.29
3396 5521154063 นางสาวชนัญชิดา  สมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.11
3397 5521154064 นางสาวศิริพักตร์  บรรจง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.22
3398 5521154065 นางสาวนงคราญ  คําหล้า ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.98
3399 5521154066 นายสมมาตร  เกตุสิงห์น้อย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.40
3400 5521154069 นางสาวสุวิภา  เสง่ียมดี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.30

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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หน้าท่ี 101 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3401 5521154070 นางสาวนิศารัตน์  บํารุง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.35
3402 5521154071 นางสาวกัญญาณัฐ  ประกดสคนธ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.97
3403 5521154073 นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณทา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.83
3404 5521154075 นางสาวจารุวรรณ  จันรวม ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.83
3405 5521154076 นางสาวมินตรา  นาคประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.23
3406 5521154077 นายเกียรติศักด์ิ  ประชุมรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.23
3407 5521154079 นางสาวพัชรี  ศิริอุเทน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.15
3408 5521154080 นางสาวสุชาดา  ส้มทับทัย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.28
3409 5521154081 นางสาวนุรไฮณี  เจ๊ะฮะ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.00
3410 5521154082 นางสาวฟาติน  นินนาทพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.21
3411 5521154083 นางสาวอารีย์  เกตุก้อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.13
3412 5521154084 นางสาวรัตนาพร  เครือทอง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.31
3413 5521154085 นางสาวสุดารัตน์  ศิริสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.63
3414 5521154086 นางสาวมลฤดี  สินชัย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.10
3415 5521154089 นางสาวปาริสา  กรทอง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.04
3416 5521154091 นางสาวรัตนาวลี  วังภูงา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.40
3417 5521154092 นางสาวสมฤทัย  ชํานาญศรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.23
3418 5521154093 นางสาวภาวิณี  ไชยต้นเทือก ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.26
3419 5521154095 นางสาวสายสุนีย์  สายวารี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.91
3420 5521154097 นายศุภศิลป์  อัครคํา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.83
3421 5521154098 นางสาวภณิดา  เมืองทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.54
3422 5521154100 นางสาวสุปราณี  ชูเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.65
3423 5521154101 นางสาวเพชรรัตน์  อาจหาญ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.97
3424 5521154103 นางสาวกนกวรรณ  เหย็บหมัด ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.23
3425 5521154104 นางสาวรัชนีกร  มัชชะ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.39
3426 5521154106 นางสาวยุคลธร  คชอาจ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.98
3427 5521154107 นางสาวนิศากร  ศรไชย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.79
3428 5521154108 นางสาวนิศรา  อินทปักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.13
3429 5521154112 นางสาวณิลาวรรณ  มูลเมือง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.42
3430 5521154113 นางสาววุฒิพร  จี๋คีรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.57
3431 5521154115 นางสาวสินีย์  หรุ่มวิสัย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.59
3432 5521154118 นางสาวไพลิน  ชัยสาร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.67
3433 5521154121 นางสาวพรนฤมล  กรุดบาง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.42
3434 5521154122 นางสาวสิตานัน  ไวยาวัจมัย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.60

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3435 5521154123 นางสาวชิณชิลา  สุขจํานงค์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.32
3436 5521154124 นางสาวยุภาภรณ์  ศรีหาจร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.44
3437 5521154127 นางสาวจุฑาพร  บุญชุม ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.17
3438 5521154128 นางสาวรัตนาพร  นวลจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.86
3439 5521154129 นางสาวกานต์พิชชา  สว่างไพบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.48
3440 5521154131 นางสาวภานุกา  พลไชยขา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.47
3441 5521154132 นางสาวจารุวรรณ  ม่ิงขวัญ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวทิยา 3.11
3442 5521154135 นายพิพัฒน์พล  วุน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.61
3443 5521154136 นางสาวภัทรพร  สมบูรณ์นาวิน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.26
3444 5521154137 นางสาวภัทรสุดา  ขันธศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.05
3445 5521154138 นางสาวสุพิชชา  เทพเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.19
3446 5521154140 นางสาวสมฤทัย  พ่ึงภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.40
3447 5521154141 นางสาวปิยดา  ไกรราช ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.88
3448 5521154142 นางสาวพัชญา  ล้ําจุมจัง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.88
3449 5521154143 นางสาวพรสวรรค์  จาดนอก ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.94
3450 5521154148 นางสาววิภาวี  อยู่ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.07
3451 5521154149 นางสาวจันธิมา  มิตตะกา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.90
3452 5521154150 นางสาวรุ่งทิพย์  โพธิ์นาแค ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.37
3453 5521154151 นางสาวนีรวรรณ  บวบเมือง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.11
3454 5521154152 นางสาวศิริลักษณ์  ขันอุระ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.64
3455 5521154159 นางสาวอมรรัตน์  ดรประทุม ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.30
3456 5521154160 นางสาวเกวลี  โพธิ์สอาด ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.43
3457 5521154162 นางสาวสุนิสา  ยอดสง่า ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.76
3458 5521154163 นางสาววิภาพร  วงษ์ชมภู ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.15
3459 5521154164 นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.14
3460 5521154167 นางสาวอารยา  วงษ์ชารี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.73
3461 5521154168 นางสาวอุไรรัตน์  แห้วเพชร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.52
3462 5521154175 นางสาวประภัสสร  พลราชม ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.96
3463 5521154177 นายพฤหัส  รัศมีจาตุรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.44
3464 5521154179 นางสาววรางคณา  มุ่งมาตร์มิตร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.78
3465 5521154181 นางสาวณัฐริกา  นันทเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.55
3466 5521154188 นางสาวสุทินา  ปานน้อย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.84
3467 5521156003 นางสาวณัฐธยาน์  ขวัญเขียน ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.91
3468 5521156005 นางสาวกมลสีห์  รักษ์สุธี ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.00

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3469 5521156006 นางสาวศรินทร์ธร  ยิ่งชาติ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.43
3470 5521156007 นายชาคมจักร์  ลีตานา ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.11
3471 5521156008 นางสาวณัฐชนก  บัวศรี ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.82
3472 5521156013 นายภาคภูมิ  ภาใบศรี ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.64
3473 5521156014 นางสาววนิดา  วิชวิทย์ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.62
3474 5521156015 นางสาวน้ําฝน  อินทร์วงค์ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.30
3475 5521156017 นายสุไฮมิง  สมาแห ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.78
3476 5521156019 นายธนากร  คําศรี ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.46
3477 5521156020 นางสาวชนาภา  สุโรพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.76
3478 5521156022 นายอมรเทพ  แสนสุริยะเดชา ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.50
3479 5521156024 นางสาวกมลชนก  กมลมาลย์ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.54
3480 5521156026 นายวงศธร  บุญแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.05
3481 5521156027 นางสาวกีรติกา  เอ่ียมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.87
3482 5521156029 นางสาวรัตนา  พระศรีดา ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.39
3483 5521156031 นายทวีศักด์ิ  แก่นอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.31
3484 5521156039 นายเกรียงศักด์ิ  เพลงกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.27
3485 5521156040 นายอาฟารุส  ยะปา ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.98
3486 5521156041 นางสาวขวัญตา  ทิพย์อักษร ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.02
3487 5521156045 นายเมธี  ละเอียดอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.10
3488 5521156047 นายมัณฑนะ  บุญปกครอง ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2.99
3489 5521158003 นางสาววีระวรรณ  อินทะโภคา ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.00
3490 5521158004 นางสาวจุฑาพร  รุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.27
3491 5521158006 นางสาวภัทราวดี  เหมรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.05
3492 5521158007 นางสาวกชกรณ์  พรหมมณี ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.06
3493 5521158009 นางสาวธิติมา  ทิพย์มโนสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.05
3494 5521158010 นางสาวอุไรภรณ์  นุ่นงาม ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.31
3495 5521158011 นางสาวนัทธ์ชนัน  ล้านพลแสน ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.27
3496 5521158012 นางสาวภัทรินทร์  ขวัญศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.40
3497 5521158014 นางสาวสุชาดา  ง่วนสน ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.92
3498 5521158015 นางสาวชิดชนก  ชูสอน ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.27
3499 5521158016 นางสาววีรยา   ไวยกรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.52
3500 5521158017 นางสาวอภิญญา   สุขโข ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.51
3501 5521158018 นางสาววิชุดา  สิทธิเม่ง ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.17
3502 5521158019 นางสาวกาญจนา  ศรีเรืองรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.45

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3503 5521158020 นางสาวจุฑามาศ  บุญทอง ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.25
3504 5521158022 นางสาวปรียาภรณ์  หลีล้วน ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.30
3505 5521158023 นายเจตน์  เจริญศักด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.22
3506 5521158024 นายชรันธร  ชินวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.56
3507 5521158026 นายศิริพงศ์   จันทร์มาตร ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.41
3508 5521158027 นายสดายุทธ  นักดนตรี ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.12
3509 5521158029 นางสาวเจนจิรา  ปะริวะเก ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.98
3510 5521158033 นายกณจนาท  โป๊ะแสง ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.14
3511 5521158035 นางสาวกชพร  ขวัญเมือง ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.89
3512 5521158036 นางสาวเยาวลักษณ์  วิเท่ห์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.04
3513 5521158037 นายคันธารัตน์  พลายละหาร ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.22
3514 5521158040 นางสาวละอองดาว  แก้วเกิด ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.27
3515 5521158041 นางสาวสุภัสสร  สิงหราชันย์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.06
3516 5521158043 นางสาวแสงดาว  โรจนชัยกุล ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.19
3517 5521158045 นางสาวนิลวรรณ  คําสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.40
3518 5521158046 นางสาวณัฐกานต์  อ่ิมอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.13
3519 5521158047 นางสาวสุนิสา  มาศเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.88
3520 5521158049 นางสาวปาริชาต  ปะทิ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.10
3521 5521158051 นางสาวเสาวลักษณ์  กล่อมสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.63
3522 5521158052 นายอภิชัย  ศรีลาชัย ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.23
3523 5521158054 นายสุบรรณ  วงษ์ขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.01
3524 5521158055 นางสาวนภาภรณ์  กลิ่นจําปา ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.72
3525 5521158057 นางสาวกรรณิการ์  แสงสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.54
3526 5521158058 นางสาวศกุนตลา  แสงสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.78
3527 5521158060 นางสาววรรณา   สลีฟิน ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.65
3528 5521158061 นางสาวธัญญา  คอแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.55
3529 5521158063 นางสาวกมลพร  เจือทอง ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.22
3530 5521158064 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์สวัสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.33
3531 5521158066 นางสาววัชราภรณ์  คําทองไชย ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.19
3532 5521158067 นางสาวสุภิญญา  ศักดิ์ศิริ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.11
3533 5521158070 นางสาวธารารัตน์  ภิรมย์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.03
3534 5521158071 นางสาวสุธัญญา   โพธิ์งาม ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.46
3535 5521158072 นางสาวพิศชานันท์  พิมพ์ศร ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.21
3536 5521158074 นางสาวจิตลดา  จันทร์เพ็ญ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.04

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3537 5521158075 นางสาวสถาพร  อ่ิมสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.20
3538 5521158076 นายรณชัย  เฉิดรัศมี ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.18
3539 5521158078 นางสาวนพวรรณ์  เชื้อแดง ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.31
3540 5521158079 นายรัตนพล  วันมูล ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.50
3541 5521158080 นางสาวชลธิดา  สุขราช ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.35
3542 5521158081 นางสาวอมรา   ภูผล ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.35
3543 5521158082 นางสาวขวัญภิรมย์  ดอเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.65
3544 5521158083 นายเอกรินทร์  บุญรักษา ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.18
3545 5521158084 นางสาวสาวิตรี  ศรีอุดม ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.93
3546 5521158088 นางสาวสุรี  พรเติม ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.95
3547 5521158091 นางสาวพัชรินทร์  ใจปิง ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.42
3548 5521158092 นางสาวกุลพัชร   นุแปงถา ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.80
3549 5521158094 นางสาวพิมพ์ชนก   กมลสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.88
3550 5521158095 นางสาวอนงนาฎ  สีสงคราม ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.37
3551 5521158097 นางสาวจันทร์จิรา  โตบุญรอด ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.14
3552 5521158098 นางสาวธัญญารัตน์  มุกดาวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 3.07
3553 5521158099 นายอภิวัฒน์  เก้ือสกุล ครุศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการศึกษา 2.79
3554 5521161001 นางสาวสุภาพร  หูตาชัย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.13
3555 5521161003 นางสาววลัยลักษณ์  ลิลัน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.11
3556 5521161004 นายธนวัฒน์  ผาคํา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.20
3557 5521161006 นายเสริมศักด์ิ  ประยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.68
3558 5521161008 นายศิชล  อัตตะสาระ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.93
3559 5521161010 นางสาวอรอนงค์  แก้วยอด ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.44
3560 5521161011 นางสาวสุรีพร  ม่ันคง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.21
3561 5521161012 นางสาวเกศรินทร์  อินทร์ศิริ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.77
3562 5521161015 นายคมสัน  วงศ์จําปา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.66
3563 5521161017 นางสาวมุกจรินทร์  ปะนัดตะเน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.78
3564 5521161023 นางสาวจารวี  โพธิ์เอ่ียม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.82
3565 5521161027 นางสาวจรัสแสง  โมรานิล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.26
3566 5521161028 นางสาวปวีณา  มิงสะเมาะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.95
3567 5521161031 นางสาวรัตนาภรณ์  ยศปาน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.84
3568 5521161032 นายพนม  นบนอบ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.70
3569 5521161033 นางสาวชณาภรณ์  เสนนะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.92
3570 5521161035 นางสาวพรสุดา  อึงสะกาว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.52

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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3571 5521161036 นายวัชรากร  พาสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.23
3572 5521161040 นางสาวกาญจนาพร   รักพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.52
3573 5521161041 นายพนมกร  ถาวร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.71
3574 5521161042 นายณัฐพงษ์  จินดามัง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.16
3575 5521161045 นายมานัสวี   โม้แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.83
3576 5521161046 นางสาวรัตนภรณ์   ธีรธรรมเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.27
3577 5521161047 นางสาวสุภลักษณ์  หิ้นเจ็ก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.45
3578 5521161048 นางสาวอรจิรา  เบ็ญกาโต ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.78
3579 5521161049 นางสาวสุทธิดา  เบ็ญกาโต ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.54
3580 5521161050 นางสาวสุพัตตรา  สาลีผล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.35
3581 5521161052 นายสมิทธ์  เฮงชัยโย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.50
3582 5521161053 นางสาวบัณฑิตา  มูลเขียน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.34
3583 5521161054 นางสาวระพีพรรณ  มาตวัน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.83
3584 5521161056 นายจตุภูมิ  สุทธิโอฬาร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.71
3585 5521161059 นางสาวสุนิษา  ชนะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.83
3586 5521161060 นางสาวอรัญญา  การบรรจง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.38
3587 5521161063 นายกําเนิดเกียรติ  เกตุเตียน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.02
3588 5521161064 นางสาวโชติกา  พุ่มเพชร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.63
3589 5521161066 นางสาวอรพรรณ  พูลนวล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.31
3590 5521161067 นางสาวอัจฉรา  ศรีทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.16
3591 5521161068 นางสาวอรจิรา  จันทนุภา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.48
3592 5521161069 นางสาวจิราพร  พลรักษา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.32
3593 5521161070 นางสาวจุฑามาศ  แจ่มแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.76
3594 5521161073 นายนิวิฐชัย  กําจรจรุงวิทย์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.67
3595 5521161074 นายลุกมาน  อูมา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.14
3596 5521161075 นายอาหะหมัด  บินดาโอะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.61
3597 5521161078 นางสาวปรียานุช  ศรีสุพรรณ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.40
3598 5521161080 นายธนายศ  ดวงประทุม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.35
3599 5521161082 นางสาวเจนจิรา  กิจนาเฟย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.62
3600 5521161084 นางสาวจันทร์จิรา  ละมุดเทา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.45
3601 5521161085 นางสาวเกษยา  ใจสุขดี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.15
3602 5521161086 นางสาววิชุดา  วรรณุรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.77
3603 5521161087 นางสาวหนึ่งฤดี  ชัยมีเขียว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.60
3604 5521161089 นางสาวขวัญชนก  กาศจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.82

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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3605 5521161091 นางสาวเมทนีรัชต์  สุวรรณะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.00
3606 5521161092 นางสาววรรณโสภา  ชัยภา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.77
3607 5521161093 นางสาวไอรดา  เบ้าทอง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.23
3608 5521161094 นางสาววิไลพร  ทองสุภะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.96
3609 5521161095 นางสาวดาราณี   สุทธิสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.06
3610 5521161096 นางสาวณัฐณิชา  จอมเกาะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.92
3611 5521161097 นางสาวพรนิภา  นุชิต ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.87
3612 5521161098 นางสาวอลิสา  โทนจีน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.96
3613 5521161099 นางสาวอัญชลี  กินไธสง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.31
3614 5521161101 นางสาววรรณพร  ปัสสะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.68
3615 5521161104 นางสาวเวณิกา  วารียันต์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.44
3616 5521161109 นางสาวอัสมาภรณ์  พรมศรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.04
3617 5521161111 นางสาวหัทยา  ศรีเปรื่อง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.22
3618 5521161112 นางสาวพรรษา  สัญจร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.91
3619 5521161113 นางสาวกฤติยา  โล่ห์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.72
3620 5521161114 นางสาววราลักษณ์  โพธิสุริยะ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.23
3621 5521161115 นายสุขสันต์  อ่ิมเขียว ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.20
3622 5521161116 นางสาวชลธิชา  พลีบัตร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.27
3623 5521161118 นางสาววรุณยุพา  อัญชุลี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.07
3624 5521161119 นางสาวฐิดารัตน์  หัสชัย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.65
3625 5521161122 นางสาวหนึ่งฤทัย  แช่มประดิษฐ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.55
3626 5521161124 นางสาวศิริลักษณ์  ปานเกษม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.26
3627 5521161125 นางสาวกชมน  ชาวนาดอน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.78
3628 5521161126 นางสาวศิริพร  โคตรหา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.52
3629 5521161129 นางสาวรุ่งรัตน์  ธรรมชีวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.91
3630 5521161133 นางสาวชลธิชา  นาคอุดม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.71
3631 5521161134 นางสาวกนกนาถ  ธรรมเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.75
3632 5521161138 นายอลงกรณ์  เหลาพันนา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.36
3633 5521161139 นายศักด์ิดา  หาญสุด ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.85
3634 5521161140 นางสาวณัฐทิลา  คํากอง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.02
3635 5521161144 นายณภัทร   ทองกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.93
3636 5521161145 นางสาวพัชรินทร์  คุณวันดี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.87
3637 5521161148 นางสาวปรียาภรณ์  อาบครบุรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.03
3638 5521161149 นางสาวฐาปนี   ศรีสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.72

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3639 5521161150 นางสาวจารุณี  ศรีไพศาล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.85
3640 5521161153 นางสาววรัญญา  บุญช่วยเสริม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.45
3641 5521161154 นางสาวสุภาวดี  การึกสม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.44
3642 5521161155 นางสาวนันทพร   ศรีมาศ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.26
3643 5521161157 นางสาวสมฤทัย  ด่านกลาง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.68
3644 5521161158 นางสาวอัญชลี  พลขอนแก่น ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.60
3645 5521161159 นางสาวรัตติกาล  โชติพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.36
3646 5521161162 นายอภินันท์  น้อยสวน ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.57
3647 5521161163 นางสาวณัฐริกา  สว่างศรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.01
3648 5521161165 นายสุทธิพงษ์  พละสุ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.84
3649 5521161167 นายจิระคม  แป้นเกษม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.33
3650 5521161169 นางสาวสุพัตรา  ภาประเวช ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.33
3651 5521161170 นางสาววไลพร  ซ้ายหนองขาม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.84
3652 5521161171 นางสาวภัทรศยา  จันทนาคม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.91
3653 5521161172 นางสาวขวัญตา  กุลผา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.46
3654 5521161179 นางสาวณัฐธิณี   ศรีประภา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.21
3655 5521161180 นายพีรพล  ติระ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.66
3656 5521161182 นายวัฒนพงษ์   พิมพ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.17
3657 5521161183 นางสาวกมลชนก   น้อยสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.95
3658 5521161184 นายคมเพชร  คล่องดี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.30
3659 5521161185 นางสาวสุจิณทรา  สุดายงค์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.94
3660 5521161189 นางสาวธันยา  นิมา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.70
3661 5521161190 นางสาวนุชจรี   มาลัยเรือง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.48
3662 5521161192 นางสาววิลาวัลย์  อาสานอก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.70
3663 5521161193 นายนพพร  ทองใบ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.81
3664 5521161196 นายศรุต   นัยเจตน์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.63
3665 5521161200 นายพลากร  พวกขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.72
3666 5521161204 นางสาวนิสาชล   หัสดร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.23
3667 5521161206 นางสาวภัทราภรณ์  วิลัยหล้า ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.91
3668 5521161207 นายนฤดม  สละอุบล ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.51
3669 5521161209 นางสาวกัลยา  ทองคํา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.40
3670 5521161210 นางสาวฐานิตตา   บัวกลับ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.90
3671 5521161212 นางสาวพจนีย์  โคกทมชัย ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.03
3672 5521161214 นายธวัชชัย  ศรีเย็น ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.52

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 109 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3673 5521161215 นายปริญญา  คําศิลา ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.42
3674 5521161217 นายบัณฑิต  ดิษฐ์บรรจง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.08
3675 5521161220 นางสาวศุภนุช  นพพวง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.41
3676 5521161226 นายวัชรพงศ์  ลิ้มประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.43
3677 5521161231 นายสุรศักด์ิ  แกล้วศึก ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.66
3678 5521161234 นางสาวศิริเพ็ญ  นาคฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.70
3679 5521161236 นายภาณุพงศ์   ทําเพียร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.17
3680 5521161239 นางสาวศิริพร  พันสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.52
3681 5521161240 นางสาวปานสิริ  สําเร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.30
3682 5521161244 นางสาวมงคลรัตน์  ศรีสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 3.37
3683 5521161248 นายพิษณุ  ชัยวร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.70
3684 5521161256 นายเสน่ห์  ชะร้อยฉิม ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2.93
3685 5621154001 นางสาวพชรวรรณ  สอาดจิตต์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.70
3686 5621154004 นางสาวเจนจิรา  อุไรแข ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.94
3687 5621154007 นางสาววนิชา  ชูวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.25
3688 5621154008 นางสาวรัชนก  สว่างศรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.35
3689 5621154009 นางสาวปนัดดา  รัตนปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.90
3690 5621154012 นางสาวสุนันทา  ภู่สุรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.19
3691 5621154015 นางสาวณัฐนรี  แจ่มใส ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.46
3692 5621154017 นางสาวจิรารัตน์  ศิริจําปา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.34
3693 5621154018 นางสาวนุชนาฏ  สาริศรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.00
3694 5621154019 นายฤทธิพล  พหลโยธิน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.14
3695 5621154020 นางสาวสุวนันท์  พิศาลก่อสกุล ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.83
3696 5621154031 นางสาวธิดารัตน์  เพชรยันต์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.03
3697 5621154032 นางสาวมาริษา  วงษ์ไทย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.83
3698 5621154033 นางสาวณัฐวดี  สังขรเขตต์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.96
3699 5621154035 นางสาวสุภาดา  เนาว์โนนทอง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.35
3700 5621154038 นางสาวรัตนาภรณ์  สําราญวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.87
3701 5621154039 นางสาวอริญา  คําชมภู ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.77
3702 5621154048 นางสาวสุชาดา  ผุยหัวโทน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.35
3703 5621154049 นางสาวเนติเมศ  กลิ่นสอน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.76
3704 5621154050 นางสาววิลาวรรณ  สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.55
3705 5621154051 นางสาวผกาพรรณ  สงเดช ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.45
3706 5621154052 นางสาวสุรัตนว์ดี  หนูราม ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.54

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 110 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3707 5621154055 นายนวิทวัส  หลินศรีวิเศษกุล ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.28
3708 5621154060 นางสาวพจนารถ  นุ่นคง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.63
3709 5621154064 นางสาววิจิตรา  ธนสารสัมฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.02
3710 5621154066 นางสาวสุธินี  หล้าทา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.31
3711 5621154072 นางสาวกมลรัตน์  นามสม ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.17
3712 5621154074 นางสาวดารารัตน์  ศรีเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.75
3713 5621154080 นางสาววรันธร  เจิมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.09
3714 5621154084 นางสาวนภัสวรรณ  สุดสวาสด์ิ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.58
3715 5621154086 นางสาวศศิภา  พลชัย ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.35
3716 5621154092 นายพสุพล  คงสนิทพะเนา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.16
3717 5621154093 นางสาวศศิธร  มะโน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.21
3718 5621154094 นางสาวขวัญใจ  จันทร์แดง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.10
3719 5621154096 นางสาวสุปรียา  วงษ์ษา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.77
3720 5621154097 นางสาวภัทรสุดา  รัตนบุปผา ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.04
3721 5621154098 นางสาวปรัศณี  มาลินี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.43
3722 5621154100 นางสาวเบญจวรรณ  บุตรราช ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.13
3723 5621154105 นางสาวนริสรา  สุขตาม ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.35
3724 5621154114 นางสาวแคทรียา  สัตย์แสง ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.14
3725 5621154129 นางสาวอัจฉราภรณ์  ธนีสัตย์ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.91
3726 5621154141 นายธนวัฒน์  ยันต์วิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.73
3727 5621154142 นางสาวกรกมล  ดวงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.30
3728 5621154143 นายอนุสรณ์  สมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.90
3729 5621154144 นางสาวปาริชาติ  ตั้งปัญญาไว ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 3.15
3730 5621154147 นางสาวอรวรรณ  ส้มเกิด ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.97
3731 5621154153 นายอรรถชัย  โพธิ์ที ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.70
3732 5621154154 นายวีระพันธ์  แหวนเงิน ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.45
3733 5621154157 นายสุรศักด์ิ  ธรรมบุตร ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.41
3734 5621154162 นางสาวสุชาดา  ทวีศรี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 2.88
3735 54811261003 นายอาทิตย์  ฉันทพิริยกุล ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.55
3736 54811261004 นางสาวรัตนา  เหมือนทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.08
3737 54811261005 นางสาวอุไรวรรณ  ภูม่ัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.53
3738 54811261006 นางสาววิไล  ปุมสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
3739 54811261009 นางสาวจันทิมา  ระดิ่งหิน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.65
3740 54811261010 นางสาวศันสนีย์  จันทร์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.36

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

สํา
นัก

ส่ง
เสร

ิมว
ิชา
กา
รแ
ละ
งาน

ทะ
เบีย

น



ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย.60 รายช่ือนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

หน้าท่ี 111 จาก 111

ท่ี รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา สาขาวิชา GPA
3741 54811261011 นายปณิธาน  สิงห์ชัย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.43
3742 54811261013 นายเอกสิทธิ์  จันทะศิลา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.38
3743 54811261014 นายชาญณรงค์  วรรณแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
3744 54811261015 นายกันต์กวี  มุทาพร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.19
3745 54811261016 นางสาวสุจิตตา  เวฬุวนารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.18
3746 54811261017 นางสาวรัฐฐา  แก้วฉวี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.02
3747 54811261018 นางสาวพัชรี  แสนจุมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สงัคมศึกษา 3.13
3748 54811261020 นายกฤษดา  สีดาพาลี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.95
3749 54811261021 นางสาวมานิดา  สมหวัง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.33
3750 54811261023 นางสาวพสชนัน  บุตรอุดม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.86
3751 54811261024 นางสาวนิศรินทร์  เจ๊ะแน ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.99
3752 54811261025 นางสาวพิชชานันท์  โลนุช ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.16
3753 54811261026 นางสาววนิดา  วงค์ตะลา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.05
3754 54811261027 นางสาวเกศรา  แดงแก่นคอย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 3.23
3755 54811261028 นายศิริพงษ์  สําโรงแสง ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2.75

หมายเหต ุ: บัณฑิตท่ีเปลี่ยนแปลงคํานําหน้านาม ยศ ชื่อสกุล หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากได้ทํา
การเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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