
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาการบริหารธุรกิจ)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

1 52203305107 จ่าเอกอรุณ  พันธ์เพ็ชร รร.430319 06 ก.พ. 2523 2.65 ภาคพิเศษ

2 56083405163 นางสาววิภาดา  ยงขามป้อม รร.430325 05 มี.ค. 2536 2.02 ภาคพิเศษ

3 56203405114 นางสาวปวันรัตน์  พาเจริญ รร.430318 18 ม.ค. 2535 2.09 ภาคพิเศษ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4 57023491024 นางสาวปิยะมาศ  หุ่นกระจก รร.430320 16 ต.ค. 2534 2.54 ภาคพิเศษ

5 57023491038 นางสาวบุรัสกร  ทองศรี รร.430321 04 เม.ย. 2539 2.38 ภาคพิเศษ

6 57023491040 นางสาวศิริลักษณ์  เฝ้าทรัพย์ รร.430322 13 ต.ค. 2538 2.34 ภาคพิเศษ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7 55123498078 นายนิพนธ์  เจนจิตร์ รร.430326 26 เม.ย. 2526 2.02 ภาคพิเศษ

8 57023498001 นางภัทรวดี  พรมเต็ม รร.430323 11 ต.ค. 2524 3.48 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาการบัญชี)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

1 55123490028 นายทวีชัย  พริกมาก รร.440078 18 พ.ค. 2534 2.04 ภาคพิเศษ

2 57023490070 นางสาวอภิญญา  ส้มโอหวาน รร.440077 13 ก.ย. 2529 2.01 ภาคพิเศษ

3 57023490133 นางสาวกัลยา  มีเรือน รร.440076 14 ส.ค. 2534 2.50 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

1 57003362012 นายจิรพงศ์  ปลื้มสถาพร รร.340139 23 ก.ค. 2539 2.28 ภาคพิเศษ

2 57023362033 นายวินัย  กรทิพย์ รร.340140 16 ก.ค. 2533 2.19 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาวิทยาศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 53003286007 นายจักรกฤษ  โชคไพศาลนุกูล รร.230243 26 ก.ย. 2534 2.39 ภาคปกติ

2 53003286008 นายจิรวัฒน์  โลหะเจริญ รร.230244 22 ธ.ค. 2534 2.43 ภาคปกติ

3 53003286009 นายนำโชค  คำนำ รร.230245 30 ส.ค. 2534 2.64 ภาคปกติ

4 53003286010 นายเรวัฒน์  เชาว์ประสิทธิ์ รร.230246 27 ก.พ. 2535 2.83 ภาคปกติ

5 53003286014 นายณรงค์  คำศรี รร.230247 05 ส.ค. 2534 2.79 ภาคปกติ

6 54003286006 นายพีรณัฐ  ผดุงศิริกุลชัย รร.230258 10 มิ.ย. 2536 2.47 ภาคปกติ

7 54003286008 นายสิทธิโชค  วัฒนศฤงฆาร รร.230259 01 ส.ค. 2534 2.28 ภาคปกติ

8 56003286005 นางสาวน้ำฝน  น่าชม รร.230254 20 ก.ย. 2535 3.47 ภาคปกติ

9 56003286008 นายฐิติวัฒน์  บุญญสิทธิ์ รร.230255 01 ธ.ค. 2535 3.60 ภาคปกติ

10 56003286009 นางสาวรัชฏภรณ์  คนชม รร.230256 14 ก.พ. 2537 3.55 ภาคปกติ

11 56003286011 นายผดุงเกียรติ  ปั่นเจริญ รร.230257 18 พ.ค. 2537 2.61 ภาคปกติ

12 57003286005 นางสาวสาวิตรี  ลอยศักดิ์ รร.230248 11 เม.ย. 2538 3.22 ภาคปกติ

สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

13 57023257008 นายวชิรา  ไชยวงค์ รร.230262 01 มี.ค. 2533 2.38 ภาคพิเศษ

14 57023257047 นางวาริณีย์  มั่นการค้า รร.230263 28 ก.ค. 2526 2.93 ภาคพิเศษ

15 57023257049 นางสาวสกาวเดือน  เอกจีน รร.230260 23 มี.ค. 2526 2.59 ภาคพิเศษ

16 57023257050 นายธัณย์ศรุต  ธนกรเจริญรัตน์ รร.230261 21 ก.ค. 2533 2.40 ภาคพิเศษ

17 57023257065 นายกิติกร  ไตรโยธี รร.230249 28 เม.ย. 2524 3.04 ภาคพิเศษ

18 57023257069 นายอติพร  เทศเรือง รร.230250 16 ส.ค. 2534 2.46 ภาคพิเศษ

19 57023257070 นายธนเสฏฐ์  นิ่มศิริ รร.230251 15 พ.ค. 2522 3.69 ภาคพิเศษ

20 57023257073 นายจาณุพงศ์  อัคนิถิน รร.230252 12 ม.ค. 2534 2.69 ภาคพิเศษ

21 57023257080 นางสาววรรณนิสา  ปาคำ รร.230253 07 ส.ค. 2534 2.50 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาเทคโนโลยี)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1 57003201003 นางสาวชนกานต์  ใหม่เอี่ยม รร.240014 24 ก.พ. 2539 3.18 ภาคปกติ

2 57003201005 นายกุมภา  ปัญญาโส รร.240015 15 ก.พ. 2538 2.91 ภาคปกติ

3 57003201006 นายจิรวุฒิ  โพนสุวรรณ์ รร.240016 04 มิ.ย. 2539 2.70 ภาคปกติ

4 57003201009 นางสาววิภาพร  สายบา รร.240017 28 มิ.ย. 2536 3.64 ภาคปกติ

5 57003201013 นางสาวช่อผกา  ไวยารัตน์ รร.240018 08 ม.ค. 2539 3.29 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขาสาธารณสุขศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1 57023212012 นางสาวพิมลพรรณ  ใจซื่อ รร.260266 06 ส.ค. 2534 2.50 ภาคพิเศษ

2 58023212003 นางสาวรัชนีวรรณ  เอี่ยมปา รร.260249 06 ม.ค. 2533 3.43 ภาคพิเศษ

3 58023212004 นางสาวศรสวรรค์  ไชยวงค์ทอง รร.260250 13 เม.ย. 2533 3.63 ภาคพิเศษ

4 58023212005 นางสาวสุภาภรณ์  วัฒนธัญกิจ รร.260251 20 ต.ค. 2533 3.79 ภาคพิเศษ

5 58023212009 นางสาวสุนิษา  วงษ์เป็ง รร.260252 28 พ.ค. 2536 3.31 ภาคพิเศษ

6 58023212012 นางสาวบงกชกร  พุทธรักษา รร.260253 11 ก.ค. 2537 2.82 ภาคพิเศษ

7 58023212017 นางสาวอมรา  ขยันกิจ รร.260254 27 พ.ค. 2537 3.54 ภาคพิเศษ

8 58023212019 นางสาวจิดาภา  เภาคำ รร.260255 12 ก.ค. 2534 2.99 ภาคพิเศษ

9 58023212021 นางสาวมณีรัตน์  ศรีพงษ์วิไลยกุล รร.260256 15 ส.ค. 2536 3.20 ภาคพิเศษ

10 58023212024 นางสาวอรณี  เฉลิม รร.260257 02 พ.ค. 2536 3.56 ภาคพิเศษ

11 58023212025 นายเกียรติคุณ  เปรมศรี รร.260258 14 ก.ค. 2532 3.33 ภาคพิเศษ

12 58023212027 นางสาวจิรวรรณ  ดวงแก้ว รร.260259 14 พ.ย. 2536 3.06 ภาคพิเศษ

13 58023212033 นายทวีทรัพย์  ประเสริฐสุด รร.260260 21 ธ.ค. 2536 2.80 ภาคพิเศษ

14 58023212034 นายจิรานุวัฒน์  มีนุช รร.260261 24 ก.พ. 2537 3.11 ภาคพิเศษ

15 58023212040 นางสาวสิริลักษณ์  มัติโก รร.260262 29 ก.ย. 2527 3.18 ภาคพิเศษ

16 58023212041 นางซัยลา  อิ่มโสภณ รร.260263 26 ก.ค. 2530 3.42 ภาคพิเศษ

17 58023212043 นายสิทธิชัย  ธรรมเจริญ รร.260264 10 พ.ย. 2533 2.88 ภาคพิเศษ

18 58023212048 นางสาวพรชนก  เชิงหอม รร.260265 02 ก.ย. 2534 3.36 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล เลขทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด คะแนนเฉลี่ย ประเภทศึกษา หมายเหตุ

(สาขานิติศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขาวิชานิติศาสตร์

1 57023665002 ว่าที่ร้อยตำรวจเอกณัฐพล  จินตเดช รร.660008 30 ต.ค. 2526 3.35 ภาคพิเศษ

นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

1 57023665007 สิบตำรวจโทมรุพงศ์  ไกรเทพ รร.660009 16 ม.ค. 2535 3.25 ภาคพิเศษ

2 57023665014 สิบตำรวจโทชญานิน  อินมาเมือง รร.660010 14 พ.ค. 2536 2.64 ภาคพิเศษ

3 57023665032 ดาบตำรวจพรเทพ  คำแก้ว รร.660011 23 มิ.ย. 2510 2.92 ภาคพิเศษ

4 57023665033 ดาบตำรวจสนิท  เทาศิริ รร.660012 15 ก.ย. 2520 3.33 ภาคพิเศษ

5 57023665044 นายไพโรจน์  อยู่สาโก รร.660013 26 ม.ค. 2522 2.81 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


