
ล าดับ รหัส ช่ือ-สกุล ค าอ่าน

1 56050706  นายชยุต   เสรีวงศ์ ป1 ว่าที่ร้อยตรี

2 54921121  สิบต ารวจตรีธนชย   อรุณวงษ์ ป2 จ่าสิบต ารวจ

3 57140143  นางสาวจินดาพร   ทาราษฎร์ ป3 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

4 58440613  ว่าที่ร้อยตรีบรรพต   สุนทรสวัสดิ์ ป4 นาย

5 56040552  นางสาวนารีรัตน์   ปันดี ป5 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

6 57070044  นางสาวเกวลี   เรืองศิริ ป6 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

7 57441170  นางสาวจารุวรรณ   สุวรรณ ป7 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

8 57140289  นางสาวอารียา   รัตนะยอดกฤษ ป8 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

9 57020079  นายณัฏฐ์   มาศมหิศักดิ์ ป9 ว่าที่ร้อยตรี

10 56040186  นายปรัชญา   นาคประสิทธิ์ ป10 ว่าที่ร้อยตรี

11 57060072  นางสาวญปัชฌา   แซ่ลี้ ป11 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

12 57520894  นายจิณณวัตร   ชูอิ่ม ป12 ว่าที่ร้อยตรี

13 54050708  นายเศรษฐบุตร   กัณหาลี ป13 ว่าที่ร้อยตรี

14 57430529  นางสาวสุเบ็ญจา   ทองดารา ป14 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

15 57070045  นางสาวธนาภรณ์   บุญงาม ป15 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

16 56440593  นายสันติภาพ   ทองน่ิม ป16 ว่าที่ร้อยตรี

17 57441197  นางสาวณัตยา   กลัดแก้ว ป17 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

18 57050524  นางสาวกัลย์สุดา   สายสน่ัน ณ อยุธยา ป18 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

19 57440821  นางสาววนิดา   ไพโก่ย ป19 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

20 57140232  นางสาวอัจชนันท์   จงจิตร ป20 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

21 57440772  นางสาวพรทิพย์   ทองอ่ า ป21 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

22 55442104  นางสาวสุมิตรา   ศรีวงษ์ ป22 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

23 57441728  นายสนธยา   คุณทุม ป23 ว่าที่ร้อยตรี

24 57690111  นายศุภกฤต   อนันตยา ป24 ว่าที่ร้อยตรี

25 57690101  นางสาวจิราภา   ผิวนวล ป25 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

26 57021393  นางสาวอโณทัย   สุรชัยสิทธิโชค ป26 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

27 57010264  นางสาวกนกวรรณ   เอี้ยววัฒนา ป27 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

28 56040196  นายวัชระพล   เรืองค า ป28 ว่าที่ร้อยตรี

29 56050659  นายสุธีรัตน์   เอมอิ่ม ป29 ว่าที่ร้อยตรี

30 57030083  นายภูริเดช   สิงห์สัตย์ ป30 ว่าที่ร้อยตรี

31 57020372  นางสาวกนกวรรณ   ค านันดา ป31 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

32 57131056  นางสาวสุภมาส   อินกล่ า ป32 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

33 57441187  นางสาวณัชชารีย์   สมคิด ป33 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

34 57810102  นายประสิทธิ์   กลิ่นจ าปา ป34 ว่าที่ร้อยตรี

35 57440944  นางสาวกัญญารัตน์   ธุปพงษ์ ป35 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

36 57420070  นายธีรภัทร์   รอดส าอางค์ ป36 ว่าที่ร้อยตรี

37 57140106  นายปฏิพล   สารบูรณ์ ป37 ว่าที่ร้อยตรี

38 57310455  นายชาร์ลี   รัตนพันธ์ ป38 ว่าที่ร้อยตรี

39 57160033  นายอนพัทย์   เมืองชล ป39 ว่าที่ร้อยตรี

40 57110226  นางสาวภาวิตา   กิตติวชิรพงศ์ ป40 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

41 57160029  นายช านาญ   แซ่ตั้ง ป41 ว่าที่ร้อยตรี

42 53810168  นายเกตุม   สระบุรินทร์ ป42 ว่าที่ร้อยตรี

43 57020951  นางสาวมนต์ฆีรา   บุญมา ป43 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

44 57160182  นายนิธิพนธ์   คชพงษ์ ป44 ว่าที่ร้อยตรี

รายช่ือบัณฑิตที่อนุมัติให้เปล่ียนค าหน้าค าอ่าน

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2560 ข้อมูลวันที ่1 พ.ค. 2562
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45 57521033  นางสาวสายชล   ยะวัน ป45 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

46 57520492  นางสาวมาลิณี   คะเสนา ป46 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

47 57090189  นางสาวสรัญญา   วงค์ไชย ป47 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

48 57440982  นายชิษณุพงศ์   ทองนพคุณ ป48 ว่าที่ร้อยตรี

49 57420290  นายฐาปกรณ์   จิตรกมลวัฒน ป49 ว่าที่ร้อยตรี

50 57090008  นางสาวธัญชนก   แก้วชุ่ม ป50 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

51 57310550  นางสาวสุปราธิณี   เพ็ชรเสนา ป51 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

52 57310205  นางสาวกุลรัสมิ์   หัดขะเจ ป52 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

53 57021409  นางสาววิภาวดี   โก๊ะเค้า ป53 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

54 57160172  นางสาวชุตินันท์   นามใหญ่ ป54 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

55 56530117  นายอนันต์   วิชัยสอน ป55 ว่าที่ร้อยตรี

56 57160542  นายวรวุฒ   พรหมจรรย์ ป56 ว่าที่ร้อยตรี

57 57030323  นายพิพัฒน์   กาญจนก าเหนิด ป57 ว่าที่ร้อยตรี

58 57090241  นายสิรพิชญ์   สาธุการ ป58 ว่าที่ร้อยตรี

59 57310554  นายอธิฏิ   ตุลานนท์ ป59 ว่าที่ร้อยตรี

60 57310544  นายสหรัฐ   พวงพอก ป60 ว่าที่ร้อยตรี

61 57441578  นายธีรเดช   มากมี ป61 ว่าที่ร้อยตรี

62 57160154  นายสุริยะ   เต่าทองค า ป62 ว่าที่ร้อยตรี

63 57160381  นายพีรวัส   แซ่ซิม ป63 ว่าที่ร้อยตรี

64 57430794  นางสาวธัญวรัตน์   เขม้นกิจ ป64 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

65 57430819  นางสาวสุธินี   เทพอักษร ป65 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

66 57160418  นางสาวนันทยา   ขาวงาม ป66 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

67 57160034  นายกวินภพ   พราหมณ์มณี ป67 ว่าที่ร้อยตรี

68 57020735  นายอภิวัฒน์   อาสานอก ป68 ว่าที่ร้อยตรี

69 57310494  นายเจตณัฐ   แก้วยวน ป69 ว่าที่ร้อยตรี

70 57310495  นายเจตวัฒน์   แก้วยวน ป70 ว่าที่ร้อยตรี

71 58920978  พันต ารวจตรีเทอดพงศ์   เมืองปัน ป71 พันต ารวจโท

72 57140144  นางสาวจีรนันท์   ขุนทอง ป72 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

73 57170194  นางสาวฐิติพร   ใจภักดี ป73 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

74 57670039  นายสรอัฑฒ์   ผดุงรัตน์ ป74 ว่าที่ร้อยตรี

75 57160645  นางสาวมัณฑนา   ชื่นเกิดลาภ ป75 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

76 57100301  นายกิติพัฒน์   เตชตุลยทรัพย์ ป76 ว่าที่ร้อยตรี

77 57100268  นายไชยวัฒน์   งามบุญลือ ป77 ว่าที่ร้อยตรี

78 57021405  นายมงคล   เนาว์กระโทก ป78 ว่าที่ร้อยตรี

79 56690335  นายจักรพันธ์   เสนีย์ ป79 ว่าที่ร้อยตรี

80 57100060  นายพงศ์กฤษณ์   แก้วประเสริฐ ป80 ว่าที่ร้อยตรี

81 54550033  นายอานนท์   ศิลป์ประดิษฐ์ ป81 ว่าที่ร้อยตรี

82 57441031  นายปกฤตชัย   บุญท้วม ป82 ว่าที่ร้อยตรี

83 57310227  นายพิทยา   เพียซ้าย ป83 ว่าที่ร้อยตรี

84 57100207  นางสาวจุฑารัตน์   พลนอก ป84 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

85 57140175  นายนพรัตน์   รุนใหม่ ป85 ว่าที่ร้อยตรี

86 57440647  นางสาวเกศินี   สระหมัด ป86 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

87 60000007  นายชนมินทร์   จตุวรพัฒน์ ป87 ว่าที่เรืออากาศตรี

88 60000013  นายอภิวัฒน์   จันทะเขต ป88 ว่าที่เรืออากาศตรี

89 59710022  ร้อยเอกหญิงบุญญิสา   รอดเอี่ยม ป89 พันตรีหญิง
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90 57440789  นายพีรณัฐ   ทุมวงศ์ ป90 ว่าที่เรือตรี

91 57320086  นางสาวสุรีวัลย์   วิวัตติกุล ป91 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

92 58930273  นายอานนท์   ปัถพี ป92 ว่าที่ร้อยตรี

93 57090100  นายเทพรักษ์   กล้าหาญ ป93 ว่าที่ร้อยตรี

94 57021412  นายกฤตยชญ์   จีระประดิษฐ์ ป94 ว่าที่ร้อยตรี

95 57420259  นายศักดิ์นรินทร์   สุขประสงค์ ป95 ว่าที่ร้อยตรี

96 57050674  นางสาวธิดารัตน์   ขุทรานนท์ ป96 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

97 57330150  นายฐิติพงษ์   พันธุ์โยศรี ป97 ว่าที่ร้อยตรี

98 57170060  นายสุพชร   ชาวโพธิ์หลวง ป98 ว่าที่ร้อยตรี

99 57160538  นายภาณุพงศ์   พ่วงกระสินธ์ ป99 ว่าที่ร้อยตรี

100 57310380  นายศักดิ์ชาย   ปรีชาเดช ป100 ว่าที่ร้อยตรี

101 57431315  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา   มารมย์ ป101 นางสาว

102 57140115  นายฤทธิเกียรติ   เสง่ียมวงษ์ ป102 ว่าที่ร้อยตรี

103 57090212  นางสาวเจนจิรา   สุทธะสินธุ์ ป103 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

104 57100226  นางสาวนิภาพรรณ   ลีสี ป104 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

105 57090274  นายอธิภัทร์   สุดสงวน ป105 ว่าที่ร้อยตรี

106 55910381  นางสาวประดับพร   โคตทอง ป106 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

107 57140049  นายวชิรพันธ์   อนามธวัช ป107 ว่าที่ร้อยตรี

108 55440513  นายนครินทร์   มีพร้อม ป108 สิบต ารวจตรี

109 56040197  นายวัฒนพงศ์   สิมมาทอง ป109 ว่าที่ร้อยตรี

110 55920875  นายวิเชียร  สิมาจารย์ ป110 สิบต ารวจโท

111 57020905  นายอภิเชษฐ์  อังศุสิงห์ ป111 ว่าที่ร้อยตรี

112 56040230  นายวัชเรนทร์  จันทร์พงษ์ศรี ป112 ว่าที่ร้อยตรี

113 56050446  นางสาวหทัยชนก   ไกรมงคล ป113 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

114 56550342  นางสาวอุษณิษา   ผาตินาวิน ป114 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

115 57420325  นายพสิษฐ์   เนตรดี ป115 ว่าที่ร้อยตรี

116 57090195  นายอนุชา   มังวอ ป116 ว่าที่ร้อยตรี

117 57441729  นางสาวศุจีภรณ์   ยั่งยืน ป117 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

118 57320064  นางสาวดิคชา   ตรีปาที ป118 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

119 57330174  นางสาวสายฟ้า   อาจวงษ์ ป119 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

120 57440527  นางสาววราภรณ์   แจ่มจ ารัส ป120 ว่าที่ร้อยตรีหญิง


