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ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะวิทยาการจัดการ  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาวสุชีรา   ชุ่มรัศมี 
2 นางสาวรัตนาภรณ์ วังนาค 
3 นางสาวน ้าฝน ขวัญเผือก 
4 นางสาวชลธิชา พุทธศัย 
5 นางสาวกชกร แกล้วกล้า 
6 นางสาวอรัญญา ทักทาย 
7 นางสาวธนัดดา อินทรรัตน ์
8 นางสาวธนาวรรณ ดีวัน 
9 นายนาวิน ทองหล่อ 
10 นางสาววันนิสา ข้าเจริญ 
11 นางสาวสุธาทิพย์ ประพัฒน์โพธิ ์
12 นายพีรพัฒน ์ แก้วทอง 
13 นางสาวฉลวย ยวนแห่ว 
14 นางสาววาสนา พร้อมตูม 
15 นางสาวสายชล รุ่งเรืองพัชรกุล 
16 นางสาวณัฐนิชา นวลอยู่ 
17 นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณศรี 
18 นายติ ทรัพย์พนาเวศ 
19 นางสาวกนกนิภา ก่วยจีน 
20 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ขุนรินชา 
21 นางสาวนัดดา อุดมนิทัต 
22 นายวิรากานต์ แซ่กอ 
23 นางสาวศิริพร ฟั่นค้าสาย 
24 นางสาวรัชนี พันธ์โยศร ี
25 นางสาวมนต์พรปณตอร กรปภาภัคพงษ์ 
26 นางสาวเรณุกา อินทร์ศรี 
27 นายนัฐวุธ เกตุช่ัง 



28 นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา 
29 นายคมสัน ปานทุ่ง 
30 นางสาวนฤมล มานนท์ 
31 นางสาวอุไลวรรณ พลแก้ว 
32 นางสาวศิรินันท์ เงินนา 
33 นางสาวรัตนพร แก่นแก้ว 
34 นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ 
35 นางสาวพอฤทัย แว่นศิลา 
36 นางสาววราภรณ์ เบ้าทอง 
37 นางสาวณัฐมล อยู่เย็น 
38 นางสาวทัดดาว ใจมั่น 
39 นางสาวกมลทิพย์ ศักดิ์เจริญ 
40 นางสาวชนกนันท์ มั่นวงษ ์
41 นางสาวรุ่งทิวา ผาสุข 
42 นางสาวอนงค์นุช อุดแตน 
43 นางสาวสุภัทรา พวงทอง 
44 นางสาวปริญญาพร ศรีสมบัติ 
45 นางสาวมัณฑนา ไก่แก้ว 
46 นายวิชชากร เหล่าจันทร์ 
47 นางสาวฐิตานัน อินทร์ศรี 
48 นางสาววิภา เนินพลับ 
49 นางสาวพรทิพย์ ใจไทยสงค์ 
50 นายจักกริช รัสมี 
51 นางสาวมัลธิกา ทัศมาลี 
52 นางสาวสุกัญญา งานดี 
53 นางสาวภาวิณี วิชัย 
54 นางสาวตติยา ทองเครือ 
55 นางสาวนิละกรานต์ พินธ ุ
56 นางสาวนาตาลี แก้ววิชิต 
57 นางสาวนพจิรา อุดมนิทัศน์ 
58 นางสาวปภัสสร ธนะมัย 
59 นางสาวธีริศรา ปัชชาตรี 
60 นางสาวน ้าฝน บัวปาน 
61 นายธีระ จิตต์หาญ 



62 นางสาวฐิตานันท์ อัครวชิรโยชิน 
63 นางสาวอัปสรลาวัลย์ ลองเนียม 
64 นางสาวสุทัศนีย์ ช่ืนผล 
65 นางสาวอัญชิษฐา สืบสมบัติ 
66 นายสุภชัย เสือสูงเนิน 
67 นายปัญญา จังพินิจกุล 
68 นายการรัตน ์   
69 นายวัชระพล กล่ินจันทร์กลีบ 
70 นายณัชพล กันทา 
71 นายโยธิน หลอมทอง 
72 นางสาวจิรัฐติกาล  สิทธิราช 
73 นางสาวรัตติกาล จันทร์สายทอง 
74 นางสาวประภารัตน ์ คงน ้า 
75 นางสาวสุฑามาศ โคกมา 
76 นางสาวน ้าพลอย ดิษสงค์ 
77 นางสาววิภาวี แสงจันทร์ 
78 นางสาววรรณิสา วรรณา 
79 นายธนภูม ิ สนฉาย 
80 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกอเกตุ 
81 นางสาววิภารัตน์ ประเสริฐศรี 
82 นางสาวชนาธิป อนุยูร 
83 นายยุทธนา ท่ังทอง 
84 นางสาวพรรณราย สีเพ่ง 
85 นายอภิสิทธิ์ เต็มศิรินุกูล 
86 นางสาวเบญจมาศ ผิวขาว 
87 นายพงศ์ศิริ ข้ามีซะนะ 
88 นางสาววนิดา ประเสริฐกุล 
89 นางสาววลัยพรรณ สุขเกษม 
90 นายวัลย์ธรัตน์ จันทร์มี 
91 นายศรัณย์ บุญอยู่ 
92 นางสาวศิริมา มาน้อย 
93 นางสาวณัชชา แสงศรี 
94 นางสาวรัตนพร กรัดภิรมย์ 
95 นางสาวพิไรพนัธ ์ ดีอ๊อด 



96 นางสาวกมลรัตน์ พูลสาริกิจ 
97 นางสาวเจนจิรา เทพสุธรรม 
98 นางสาววรินรัตน ์ พยอมหอม 
99 นายฐาปณัฐ ปุ่มเพ็ชร์ 
100 นางสาวปนัดดา ปิ่นโตนด 
101 นางสาวรุ่งทิวา เถ่ือนพ่วง 
102 นางสาวกาญจนา วงค์หมื่น 
103 นางสาวชนม์นิภา ยาหอม 
104 นางสาววารุณี มีมุข 
105 นายณัฐพล กาฬภักดี 
106 นางสาวนิสา อินทพงษ ์
107 นางสาวรัตติกาล สถิตยัง 
108 นางสาวปิยะพันธ ์ ก้าจัด 
109 นางสาวศุภิสรา เมฑโต 
110 นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม 
111 นางสาวกชกร ค้าเนตร 
112 นางสาวอรอนงค์ วงค์เมืองค้า 
113 นายวชิรากร วังภูงา 
114 นางสาวธัญญารัตน ์ เมืองนาคิน 
115 นางสาวจารุวรรณ อิ่มสุวรรณ 
116 นางสาวศันศนีย์ ม่วงแท้ 
117 นางสาวมินตรา พึ่งเงิน 
118 นางสาวณัฐสุภา ประทิน 
119 นางสาววิไลวรรณ สิงห์วี 
120 นายจตุรพร เสือสูงเนิน 
121 นางสาวสรัสวันต์ แก้วมุกดา 
122 นางสาวญาณิศา นาเกตุ 
123 นางสาวโสริญา นารอด 
124 นางสาวณัฐกานต์ กล่ินมณฑา 
125 นางสาวรัตนา เลือดทหาร 
126 นางสาวฐิติกา ประดาพล 
127 นางสาวเบญจวรรณ เชยกล่ิน 
128 นางสาวชนากานต์ ช่างปรับ 
129 นางสาวนาริตา แก่นค้า 



 

 

คณะครุศาสตร์  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

130 นางสาวสุพัตรา ทับทวี 

131 นางสาวหฤทัย เสนแก้ว 

132 นางสาวสโรชา ทองค้า 

133 นางสาววราพร สิงห์วี 

134 นางสุทธิกมล พุ่มมาลี 

135 นางสาวอนัญญา พรมมี 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

136 นางสาวเพ็ญนภา  ทองแฉล้ม 
137 นายวีรภัทร อินทนานนท์ 
138 นายสุทธิราช คุ้มวงษ ์
139 นายภาณุวัฒน์ ปานศรี 
140 นายนฤดม สืบเนียม 
141 นายจิตรกร สัมมานุช 
142 นายพายุ สุขน้อย 
143 นางสาวกัญญาภัค สารไธสงค์ 
144 นายศรัณย์ บุญส่ง 
145 นายชัยวัฒน ์ นครชัยศรี 
146 นายจิรวัฒน ์ คันทะตุ่น 
147 นายธนวัฒน ์ กล้วยสูงเนิน 
148 นายกิตติชัย เทียนสา 
149 นายอลงกรณ์ เหนือวงค์ 
150 นายภาสกร ศิริเมืองมลู 
151 นางสาวธัญญลักษณ์ บุตรศรีเพชร 
152 นางสาวแพรวณภา เกิดใจดี 
153 นายทวิพัฒน ์ โพธิ์อุไร 
154 นายชุมพร เขียวขาว 
155 นายพลวัฒน ์ แกว่นเขต 
156 นายจักรกฤษณ์ มันเทศ 



157 นายสรศรัณย์ แพ่งพนม 
158 นายปวิตร เช่ืออภัย 
159 นายปฏิภาณ บรรทัด 
160 นายชินพรรธน ์ หมอนจันทร์ 
161 นายกนกพล เงินทอง 

162 นายชัยวัฒน ์ เสาวนิจ 

163 นางสาวสัณหพร กาเรียน 

164 นายณัฐพงศ์ ชาตะรูป 

165 นายพันธศักดิ์ เลาสูงเนิน 

166 นายเพชรวิสุทธิ์ ยาตระกาศ 

167 นายนัทธพงค์ พันธ์เมธากุล 

168 นางสาวปิยฉัตร ชูธรรม 

169 นางสาวจันทร์นภา เกษหอม 

170 นายยุทธพงศ์ จรแจ่ม 

171 นายกรพัฒน ์ อุสาพรหม 

172 นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูมี 

173 นายนพรุจน ์ บุญวิเศษ 

174 นายฉัตรชัย อินกราด 

175 นายเทวฤทธิ์ พรมมี 

176 นายอดิศร เนื อไม ้

177 นายกิตติภูมิ ชารีวัลย์ 

178 นายศุภโชค วงษ์เวียง 

179 นายพีรพล แม้นประสิทธิ์ 

180 นายปกรณ์กฤช สนใจ 

181 นายอัษฎา คล่องใจ 

182 นายอัครเดช ส้าราญดี 

183 นายภูวดินทร์ ปรีเปรม 

184 นายพิชญะ อินตาโสภี 

185 นายอนุชา นุ่มทอง 

186 นางสาวสุนิสา มันดอน 
187 นางสาวนิลาวัลย์ ทองฤทธิ์ 
188 นายณัฐพล จอมแก้ว 
189 นายวีระพงษ ์ ประมูลจะโก 



190 นายสุทธิพงษ์ นาดี 
191 นายจิรายุ จ่ันประภา 
192 นายพีระพงษ ์ จันทร์อ่อน 
193 นายวีรวัฒน ์ สอนสร 
194 นายณัฐพงษ์ สกุลชนี 
195 นายภัควัตร บัวพันธุ ์
196 นายทิวัตถ์ ประทุมนาค 
197 นายปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ 
198 นายนัฐชัย เอี่ยมค้าจันทร์ 
199 นายฆหชาร์นนท์ ยิ มฉ่้า 
200 นายภูธร ใหม่แก้ว 
201 นายกฤษฎา บั งเงิน 
202 นายอานันดา บุญชื่น 
203 นางสาวณัฐพร ยมรัตน์ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

218 นายธนากร ศิริพรม 
219 นางสาวฐิตาพร วงศ์สว่าง 
220 นางสาวอนุชสรา โสดาเจริญ 
221 นางอาทิตยา อินมูล 
222 นายรุ่งทิวา ตองเต 
223 นางสาวมัสยา พลเชียว 
224 นางสาวรุ่งอรุณ ขุนพิลึก 
225 นางสาววรสินา บุญน้อย 
226 นางสาวกาญกมล พุ่มไพจิตร 
227 นางสาววิสสุตา เรืองวงษ ์
228 นางสาวเนตรวิมล เครือภู่ 
229 นางสาวเปรมสุดา ประดิษฐนุช 
230 นางสาวจริยา จูพัฒน์กุล 
231 นางสาวบุษยามาศ สุขศาสตร์ 
232 นางสาวพรพรรณา จันทร์อร่าม 
233 นางสาวสุนิษา โปต๊ะ 



234 นางสาวอาทิมา สุขปัน 
235 นางสาวฐิติยา หริคุณ 
236 นางสาวฉัตรวลี โนขัดติมา 
237 นางสาวณัฏฐ์นรี ยาวิใจ 
238 นางสาวสิรภัทร ไตรยุทธรงค์ 
239 นางสาวศศินิภา ขันสิงห์หา 
240 นางสาวจันทร์ทิมา สาระสุวรรณ 
241 นางสาวจันจิรา มั่นวิง 
242 นางสาวพรทิพย์ ตระการตระกูล 
243 นางสาวธิญากรณ์ พ่วงพ ี
244 นายธวัชชัย แสนค้า 
245 นางสาววันวิสา เกตุเกล้า 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

246 นายวรกร แก้วกันยา 
247 นายอัครเดช ทองประกอบ 
248 นายมิตรภาพ พงษานิตย 
249 นายวัชระ อิ่มเอิบ 
250 นายพีรศักดิ์ อัสมิมานะ 
251 นายเกษมศักดิ์ สริยะวงศ์ 
252 นายอาริน โชคไพศาลสกุล 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

253 นายโยธิน พรมเทพ 
254 นายณัฐพงษ์ ดีน้อย 
255 นายคีรติ คีรีเทศ 
256 นางสาวเพ็ญนภา บุบผา 
257 นายณัฐวุฒิ กาไสย 
258 นายชญานนท์ พิลึก 



259 นายเจษฎากร ใจแสน 
260 นางสาวสุดารัตน์ เพ็งสิน 
261 นายศุภณัฐ ตรีโอสถ 
262 นายอนุวัฒน ์ ศรีลักษณ์ 
263 นายชัยกรร สาบุตร 
264 นายสุวิทย์ สุขจันทร์ 
265 นายรัฐกิจ จานเครือ 
266 นางสาววศินี เข่ือนทะ 
267 นางสาวชัชฎา แสนทิ 
268 นางสาวจีระวรรณ เนื อไม ้
269 นางสาวรวิวรรณ พรเจริญ 
270 นายธีรศักดิ์ วงษ์นุช 
271 นางสาวดาวเรือง ดาราพัฒน์ 
272 นายธีรภัทร บัวขาว 
273 นางสาวนุชนาฎ สุขหิรัญ 
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