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

(สาขาการศึกษา)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ครุศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1 57003116016 นางสาวประภัสภรณ์  พุทธรักษา รร.130001 27 ก.ค. 2537 3.10 ภาคปกติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2 52003120044 นายสุริยนต์  เจริญสุข รร.130002 05 ส.ค. 2533 2.65 ภาคพิเศษ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3 55003126006 นายจักรกฤษณ์  โทแสง รร.130003 06 เม.ย. 2537 2.84 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขาการบริหารธุรกิจ)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

1 56003405188 นางสาวพรพิมล  แสงระยับ รร.430004 03 พ.ค. 2537 2.36 ภาคปกติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 58023498015 นางสาวสุภาภรณ์  มนตรี รร.430005 30 ก.ค. 2538 2.05 ภาคพิเศษ

3 58023498051 นางสาวอัมพร  พิณแพทย์ รร.430002 11 ธ.ค. 2529 3.72 ภาคพิเศษ

4 58023498067 นางสาวน้ำฝน  ตรุษจา รร.430003 16 ต.ค. 2538 3.53 ภาคพิเศษ

5 59003498029 นางสาวแก้วสรณีย์  ยะหัตตะ รร.430001 10 ส.ค. 2538 2.90 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขาการบัญชี)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

1 55003490067 นางสาวอัญชนา  อ่อนหล้า รร.440001 14 มี.ค. 2537 2.04 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

1 58023362148 สิบโทนิรันดร  เพาะนาไร่ รร.340001 13 เม.ย. 2536 2.81 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขาวิทยาศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

1 57003268016 นายอธิวัฒน์  โสภณวรกุล รร.230003 28 ม.ค. 2539 2.35 ภาคปกติ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2 59003270017 นางสาวสุชาวดี  บัวลพ รร.230020 29 ก.ค. 2538 3.46 ภาคปกติ

3 60003270002 นายธนวัฒน์  โตศิริ รร.230006 28 พ.ค. 2539 3.13 ภาคปกติ

4 60003270023 นายจักรพันธุ์  จันทรโชติ รร.230001 17 ต.ค. 2539 2.84 ภาคพิเศษ

5 60003270024 นายณัฐพล  เสนฉิม รร.230007 15 ม.ค. 2540 3.01 ภาคปกติ

6 60003270027 นายอภิสิทธิ์  ยิ่งเจริญ รร.230008 22 เม.ย. 2540 3.05 ภาคปกติ

7 60003270054 นายโสฬส  วงษ์จินดา รร.230009 20 พ.ค. 2538 2.99 ภาคปกติ

8 60003270056 นายวรชิต  สายสุวรรณ รร.230010 30 มี.ค. 2540 3.30 ภาคปกติ

9 60003270058 นายดำรงศักดิ์  สุวรรณรักษา รร.230011 18 ม.ค. 2540 2.89 ภาคปกติ

10 60003270059 นายธนวัฒน์  ปริปุรณะ รร.230012 28 เม.ย. 2539 3.03 ภาคปกติ

11 60003270061 นายอลงกรณ์  บัวตะคุ รร.230013 09 ก.ย. 2539 2.99 ภาคปกติ

12 60003270062 นายวัชรินทร์  สินสมศักดิ์ รร.230014 28 ธ.ค. 2539 3.19 ภาคปกติ

13 60003270063 นายพีรพล  เตียรักษา รร.230015 01 ก.ค. 2539 2.95 ภาคปกติ

14 60003270065 นายภูมินทร์  พูลเจริญ รร.230016 24 มิ.ย. 2540 3.09 ภาคปกติ

15 60003270069 นางสาวสุวนันท์  พันลึก รร.230017 26 เม.ย. 2539 3.28 ภาคปกติ

16 60003270070 นายณัฎฐพล  ซื่อตรง รร.230018 09 ก.ย. 2539 2.70 ภาคปกติ

17 60003270077 นายทศพร  ไรน้อย รร.230019 08 มิ.ย. 2539 3.54 ภาคปกติ

18 60003270085 นายนันทวัฒน์  วนะภูติ รร.230004 01 ก.ค. 2536 2.78 ภาคปกติ

19 60023270027 ว่าที่เรือตรีจตุภัทร  นิลสดใส ร.น. รร.230005 27 พ.ย. 2516 2.91 ภาคพิเศษ

สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

20 58003257025 นายฉัตรฐาพร  บุญสุข รร.230002 29 ธ.ค. 2539 2.13 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

1 55123534004 นายชัยธวัช  แจ้งยิ้ม รร.530001 20 ก.ย. 2525 3.05 ภาคพิเศษ

2 55123534006 นายทรงพล  อวยพร รร.530002 25 ม.ค. 2534 2.79 ภาคพิเศษ

3 55123534024 นายวรรตพงษ์  หอมหวน รร.530003 26 ม.ค. 2527 2.89 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขาศิลปศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

1 58003372033 นางสาวชุลีกร  โกโสตร รร.330002 20 ก.พ. 2540 2.19 ภาคปกติ

สาขาวิชาศิลปกรรม

2 58003367002 นางสาวหทัยรัตน์  ยอดพิกุล รร.330003 06 มี.ค. 2540 2.76 ภาคปกติ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3 58003381030 นางสาวรดามณี  เจริญยิ่ง รร.330001 12 ก.พ. 2540 2.62 ภาคปกติ

4 58003381072 นางสาวณัฐพร  พรบุญกุล รร.330004 21 ส.ค. 2539 2.83 ภาคปกติ

สาขาวิชาดนตรีสากล

5 56003348003 นายธนวิชญ์  ดอนมอญ รร.330005 14 ก.ย. 2538 2.76 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขาการศึกษา)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

1 60024174064 นางสาวเกศญาพรรณ์  วงศ์พยัคฆ์ รร.140001 25 มี.ค. 2525 3.29 ภาคพิเศษ

2 60024174087 นายกีรติ  มาซอรี รร.140002 14 พ.ค. 2519 3.13 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขาสาธารณสุขศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1 56003212087 นางสาวปนัดดา  ฉิมณรงค์ รร.260002 09 ธ.ค. 2537 2.21 ภาคปกติ

2 58003212194 นางสาวศิราภรณ์  สังข์ไว รร.260003 17 ต.ค. 2539 2.47 ภาคปกติ

3 58023212013 นางสาวศิริวิมล  เทพวารินทร์ รร.260001 14 ม.ค. 2536 2.96 ภาคพิเศษ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขานิเทศศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

นิเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1 58003341044 นายณัฐพล  นุ่มเจริญ รร.360001 22 ธ.ค. 2536 2.68 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



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

(สาขารัฐศาสตร์)

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

1 58003666031 นายวิโรจน์  แก้วมหาวงค์ รร.370002 20 พ.ย. 2539 3.70 ภาคปกติ

2 58003666065 นางสาวศศินา  ศรีพวงษ์ รร.370001 13 มี.ค. 2539 3.31 ภาคปกติ

ตรวจสอบและตรวจทานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ___________________________________นายทะเบียน                                              

ลงชื่อ___________________________________ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


