


 

 
 

พิธีประสาทปริญญาบัตร 

แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

วันเสาร์ที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หนา 

สวนที่ ๑ 

 กำหนดการ ๑ 

 โอวาท ฯพณฯ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต นายกสภามหาวิทยาลัย ๒ 

คำกลาวรายงานของอธิการบดี ๔ 

รายนามผูไดรับปริญญาบัตร ๖ 

มหาวิทยาลัยราชธานี ๖ 

♦ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๗ 

♦ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๙ 

♦ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑๑ 

♦ นิติศาสตรบัณฑิต ๑๑ 

♦ บัญชีบัณฑิต ๑๑ 

♦ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๑๒ 

♦ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ๑๒ 

♦ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๑๒ 

♦ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑๘ 

♦ ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ๒๑ 

  

 



สารบัญ 

หนา 

 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ๓๖ 

♦ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๓๗ 

♦ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๓๘ 

♦ ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ๔๑ 

 คำปฏิญญา ๔๗ 

 

สวนที่ ๒ 

 ปณิธานของมหาวิทยาลัยราชธานี ๔๙ 

 ประวัติมหาวิทยาลัยราชธานี ๕๐ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธาน ี ๕๒ 

 สาสนแสดงความยินดี ๕๓ 

 คณาจารยมหาวิทยาลัยราชธานี ๗๓ 

 คณาจารยมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ๘๘ 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
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กำหนดการ 

พิธีประสาทปริญญาบัตร 

แกมหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

 

วันเสารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๒.๐๐ น. มหาบัณฑิต บัณฑิต และผูสำเร็จการศึกษา พรอมกันในหองพิธี  

 ๑๓.๐๐ น. คณาจารย และแขกผูมีเกียรติพรอมกันในหองพิธี 

 ๑๓.๕๙ น. นิมนตพระสงฆเขาหองพิธี 

 ๑๔.๐๙ น.    ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานในพิธี มาถึงหองพิธี  

   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

   อธิการบดี กลาวรายงาน 

   ประธานในพิธีมอบปริญญาบัตร  

   บัณฑิตกลาวคำปฏิญญา 

   ประธานในพิธีใหโอวาท  

   เสร็จพิธี   
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โอวาท 

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยราชธานี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

วันเสารท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 กราบมนัสการพระคุณเจา ทานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทานอธิการบดี ผูบริหาร 
คณาจารย แขกผูมีเกียรติ และผูสำเร็จการศึกษาทุกทาน 

 ผมรูสึกเปนเกียรติและมีความยินดีเปนอยางย่ิง ที่ไดมาเปนประธานในพิธีประสาทปริญญา
บัตรแกผูสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชธานี  ในวันนี้ 

 บัณฑิต นั้น แปลวา ผูทรงความรู ผูมีปญญา หรือนักปราชญ เม่ือทานทั้งหลายสำเร็จ
การศึกษา จนไดเปนบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตแลว ยอมไดชื่อวาเปนผูมีความรูความสามารถ หากแต
ขอใหตระหนักวา ลำพังเพียงความรูอยางเดียว ไมอาจสงเสริมใหทานประสบความสำเร็จอยาง
ย่ิงใหญได ความรูตองกอปรดวยคุณธรรมประจำใจของตน เพราะความรูเปรียบเหมือนศาสตราวุธ
ยอมตองอาศัยคุณธรรมคอยคุม คุมส่ังการ เพื่อใหเปนเคร่ืองมือที่ใชเพื่อประโยชนของตน และของ
สวนรวมอยางแทจริง จึงขอใหนำวิทยาการและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ ไปใช
อยางถูกตองเหมาะสมเพ่ือประกอบสัมมาอาชีพเล้ียงตัวทานเอง เล้ียงดูบิดามารดา เกื้อหนุนญาติ
มิตร และสรางคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ เพื่อตอบแทนบุญคุณของแผนดิน 

 ขอใหบัณฑิตทุกทานพึงระลึกถึงภารกิจ ในการตอไปภายภาคหนานับตั้งแตสำเร็จการศึกษา
วา วิชาความรูและประสบการณที่ไดรับตลอดระยะเวลาแหงการศึกษาเลาเรียน เปนเพียงรากฐาน
ของชีวิตสำหรับการกาวเดินตอไปเทานั้น การนำวิทยาการและความรูตาง ๆ ไปใช ประยุกตใชให
เกิดประโยชนอยางสูงสุดตางหาก คือส่ิงที่ควรใหความสำคัญ ผมจึงขอใหทุกทานนอมนำพระบรม
ราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ที่พระราชทานไวเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จ
การศึกษา ความตอนหนึ่งวา “...วิทยาการและเทคโนโลยีนั้น แมจะมีประโยชนมากเพียงใด แตถา
การเรียนรูไมถูกหรือใชไมเปน ก็ไมอาจสรางสรรคประโยชน อันใดที่เปนแกนสารได การศึกษา
เรียนรูจึงสำคัญตรงที่วาตองศึกษาเพ่ือใหรูจริง และรูแลวสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง โดยไม
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เปนพิษเปนโทษ...”ผมจึงขอเชิญชวนทุกทาน รับพระราชทานไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม เพ่ือ
เตือนตนเองในการนำวิชาความรู ที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ 
เพื่อใหผลแหงการทำประโยชนของทานเกิดเปน ส่ิงดีงามทั้งตอตนเองและบุคคลอ่ืน ทายที่สุดคือ 
ความเจริญกาวหนาของชาติบานเมือง เมื่อเปนเชนนี้แลวก็จะไดชื่อวา เปนผูสืบสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และชวยลดพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่ทั้งสองพระองคลวนมีพระราชปณิธานอันแรงกลา ที่จะเห็นประชาชนของ
พระองคมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ประเทศชาติเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืน 

 ในโอกาสอันดีนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผูสำเร็จการศึกษาทุกทาน และขออำนาจแหงคุณ
พระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย ที่ทานเคารพนับถือ และพระบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว จงคุมครอง รักษาผูที่มา
รวมในพิธีวันนี้ทุกทาน ใหประสบแตความสุข ความเจริญ มีกำลังกายและใจที่เขมแข็ง พรอมที่จะ
เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 
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คำกลาวรายงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 

ดร.วิลาวัณย ตันวัฒนะพงษ 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

วันเสารท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

กราบเรียน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

ดิฉันในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา  มหาวิทยาลัย

ราชธานีและผูเขารวมพิธี ณ ที่นี้ นับเปนสิริมงคลอยางย่ิง ที่ทานกรุณา มาเปนประธานในพิธี

ประสาทปริญญาบัตรในวันนี้  

ดิฉัน ขอรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยราชธานี ในรอบปที่ผานมา พอสังเขปดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชธานี จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ และไดรับการสถาปนาเปน

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ในป ๒๕๖๕ เปนปที่มหาวิทยาลัยราชธานีปฏิบัติ

ภารกิจรับใชสังคมและประเทศชาติ ครบรอบปที่ ๒๙ ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ดำเนินภารกิจโดยเนนภารกิจหลักทั้ง ๔ ดาน ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแกสังคม   

มหาวิทยาลัยราชธานี ไดดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยยึดมั่นในเจตนารมณ ที่จะให

มหาวิทยาลัยแหงนี้ เปนสถาบันวิชาการชั้นสูง อันจะอำนวยประโยชนแกทองถิ่นและประเทศชาติ

โดยสวนรวม เสริมสรางและธำรงไวซึ่งความเปนมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติและไดมาตรฐาน 

ในรอบปการศึกษา ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยไดดำเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ เปนชวงเวลาที่กออุปสรรคตอ

การเรียนการสอน การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยถือเปนโอกาสในการ

ปรับเปล่ียนพัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนพัฒนากระบวนการคิดนำการปฏิบัติ ใชเทคโนโลยี

ดิจิตอลสงเสริมการเรียนรู และฝกฝนทักษะที่จำเปนในสถานการณจำลองใหเกิดความมั่นใจและมี

ความพรอมแลวจึงฝกปฏิบัติในสถานการณจริง   

ในพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพราชธานี

ขึ้น เพ่ือเปนกลไกหนึ่งที่จะชวยดูแล สงเสริม ปองกัน ฟนฟูและบริการสุขภาพ ทั้งบริการดานเวช

กรรม ดานกายภาพบำบัดและแพทยแผนไทยประยุกตใหกับนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไปที่พำนักอาศัยในบริเวณใกลเคียง สามารถเขาถึงบริการสุขภาพใกลบานไดอยาง
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สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง โดยขอเปดเปนหนวยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ในสวนสหคลินิกราชธานีอบอุน และคลินิกเวชศาสตรฟนฟู ฝงเข็ม และดูแลผูปวยในระยะฟนฟู

และผูสูงอายุ ทั้งยังใหบริการฝกอบรมวิชาการดานพยาบาลโดยผูเชี่ยวชาญจากคณะพยาบาล

ศาสตร อีกดวย 

การดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชธานี  ดังไดกราบเรียนมาโดยสังเขปนี้ นับวา

กาวหนาไปดวยดี  ในปการศึกษา ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ มี ผูสำเร็จการศึกษารวม ๑ ,๕๒๙  คน 

ประกอบดวย มหาบัณฑิต ๒๓๐ คน ปริญญาบัณฑิต ๔๗๒ คน  และระดับประกาศนียบัตร ๘๒๗ 

คน 

บัดนี้ไดเวลาอันเปนอุดมมงคลฤกษแลว ขอกราบเรียนเชิญทานประธาน กรุณาประสาท

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแตละคณะ จะไดกราบเรียนรายชื่อตอไป  

ตอจากนั้นขอความกรุณาทานใหโอวาทแกบัณฑิต นักศึกษา คณาจารย และผูเขารวมพิธี เพ่ือเปน

สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและเปนแนวทางการดำเนินชีวิตสืบไป  

 

ขอกราบขอบพระคุณ 
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รายนามผู้ได้รับปริญญาบัตร 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชธานี 

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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รายนามผูไดรับปริญญาบัตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

๑.  นางสาวกนกกาญจน    วรจติ  

๒.  นางสาวกิตติยากร    ดวงทอง  

๓.  นายกิติศักดิ์      ภักดิ์ใส  

๔.  นางจันทรเพ็ญ        สารวัน  

๕.  นายจิระศักดิ ์   สิมัด  

๖.  นางจิราภรณ      บุตะเขียว  

๗.  นางสาวชฎาปติกาญจน     ออนสุด  

๘.  นางชัญญา    ยารังษี  

๙.  นายชำนาญ      บุรมย  

๑๐.  นายชิตณรงค    แสนหูม  

๑๑.  นางสาวชริีญา      จันทบุตร  

๑๒.  นางชุตินันท    กอนทอง  

๑๓.  นางสาวญานิกา    วรรณพัฒน  

๑๔.  นางสาวณภัทร   วงษคำชัย  

๑๕.  นางสาวณัฏฐนร ี   พันแสน  

๑๖.  นางสาวณัฐกานต        ปริปุรณะ  

๑๗.  นางณัฐริณีย    สาระพัฒน  

๑๘.  นางสาวดวงแกวนวรัตน  สมหมาย  

๑๙.  นางสาวทรงลักษณ      ทองปน  

๒๐.  นายทองแดง    แสวงบุญ  

๒๑.  นางสาวทิพยาภา    บุญวงศ  

๒๒.  นางสาวเทพธิดา    แสงหิน  

๒๓.  นายธนชัย    อุนอวน  

๒๔.  นายธนภัทร      พรมสุวงค  

๒๕.  นางสาวธิดารัตน    วิลามาศ  

๒๖.  นางสาวบุญเลื่อน      สายสินธ  

๒๗.  วาท่ีรอยตรีหญิงเบญจมาศ   สุจันทา  

๒๘.  นางสาวปภาดา    วงศนอย  

๒๙.  นางสาวปรวิศา    ประชุมชัย  

๓๐.  นายประคอง    บาทสุวรรณ  

๓๑.  นางสาวปรียากร    ศิริชัย  

๓๒.  นางสาวปุนาลินท    สิงหคำ  

๓๓.  นายปุรุเมธ    ทาสุรินทร  

๓๔.  นายพัฒนพงษ      พงษจันโอ  

๓๕.  นางสาวพิจิตรา    ประสานศรี  

๓๖.  นางสาวพิชญา    สุระพิน  

๓๗.  นางสาวพิชาพร     คลายพยัฆ  

๓๘.  นายภาคภูมิ    เผาเจริญ  

๓๙.  นางสาวมลฤดี    สิทธิพร  

๔๐.  นางมลิณีย    ใจแกว  
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๔๑.  นางสาวมาลัย    พวงพิลา  

๔๒.  นายยุรทิต    หินกอง  

๔๓.  นางสาวรุงฤดี    คำปน  

๔๔.  พันโทเรวัต      วามะลุน  

๔๕.  นางสาววนัทปรียา    ฉลูศร ี  

๔๖.  วาท่ีรอยตรีวรเชษฐ    แถวนาชุม  

๔๗.  นางสาววจิิตรา    โทแกว  

๔๘.  นายวิทวัส    ขันทอง  

๔๙.  นางสาวศิริวรวรรณ    จันทะมาตร  

๕๐.  นายศิริวัฒน    เมฆมล  

๕๑.  นางสาวสิริกัลยา บุญทน แสนทวีสุข  

๕๒.  นายสิรชิัย    ศรีชัย  

๕๓.  นางสาวสิรินาฎ    แกนดี  

๕๔.  นางสาวสุกัญญา    นามมงคล  

๕๕.  นางสาวสชุาวด ี   เผาผม  

๕๖.  นางสาวสธุารัตน        คำลาน  

๕๗.  นางสาวสุพรรณา     บุญยัง  

๕๘.  นางสาวสุพัตรา    นามศรี  

๕๙.  นางสาวสุพัตรา      ตุละพิภาค  

๖๐.  นางสาวสภุาวดี    เข็มเงิน  

๖๑.  นางสาวสุมาลี    สมใจ  

๖๒.  นายสุรเดช    นามแกว  

๖๓.  นางสาวอนุจรี    สีวะสา  

๖๔.  นายอนุวฒัน    ชัยพงษ  

๖๕.  นายอภิชาติ    คำหาญ  

๖๖.  นายอภิสิทธิ์    จันเก  

๖๗.  นางสาวอรนุช   ลออพันธสกุล  

๖๘.  นางสาวอรปรียา    ทาดาวงษา  

๖๙.  นางสาวอรวรรณ      อ่ิมนาง  

๗๐.  นางสาวอัยรัชดา   แกวโสภา  

๗๑.  นางสาวอาทิตญา    ทิมา  

๗๒.  นางสาวอาทิตยา    สินพร  

๗๓.  นายอุเทน    วรชินา  
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๑.  นางสาวกนกภัณฑ    โสภากันต 

๒.  นางสาวกรชนก    คำจันทร 

๓.  นางสาวกฤติกาญ      บุดดีเสาร 

๔.  นางสาวกันตา    ศรัทธาพันธ 

๕.  นางสาวเกษราภรณ    ใจม่ัน 

๖.  นายคมสัน    บุญธรรม 

๗.  นางสาวจรรยธศิริ    ภางาม 

๘.  นางสาวจรสัศรี    สัตนาโค 

๙.  นายจักรกฤษณ    สมเทพ 

๑๐.  นางสาวจันจิรา      หมอแกว 

๑๑.  นางสาวจันทรเพ็ญ   นันทะบุตร 

๑๒.  นางสาวจารุพรรณ   พิมพานิช 

๑๓.  นางสาวจิรารัตน    กีฬา 

๑๔.  นางสาวเจือจุล    ศรีภูเงิน 

๑๕.  นางสาวชญาภา    ศิริลาภ 

๑๖.  นางสาวชนิดาภา    ยาประกัลป 

๑๗.  นางสาวชลิดา    กัลยารัตน 

๑๘.  นางชุติกาญจน      แสนหูม 

๑๙.  นางสาวณฐมน    แกวกำไร 

๒๐.  นายณัฐกิตฑิตินันท   ม่ังมี 

๒๑.  นางสาวณัฐพร        ภาผล 

๒๒.  นางสาวดนิตา    ปสสา 

๒๓.  นายถนอม    สิงหซอม 

๒๔.  นางสาวทิวารัตน    พลคราม 

๒๕.  นางสาวธนัญชนก    ไชยภักดิ์ 

๒๖.  นางสาวนงนุช    ปานสนาม 

๒๗.  นางสาวนริศา    ศรีวองสวัสดิ์ 

๒๘.  นางสาวนรีกานต ทองอุน 

๒๙.  นางสาวนัชชา    สุขศรี 

๓๐.  นางสาวนันทิกานต   สุพิชญ 

๓๑.  นางสาวนิภาพร    ทองสะอาด 

๓๒.  นางสาวนิษฐา    ใจนวน 

๓๓.  นายประภาน โคตรพัฒน 

๓๔.  นางสาวประภาสิริพัชร    เวชสาร 

๓๕.  นางสาวปรียานุช    ชื่นสด 

๓๖.  นางสาวปนสุดา    ปรายกระโทก 

๓๗.  นางสาวปยธิดา กัลปดี 

๓๘.  นายปุถุชน มีชัย 

๓๙.  นางสาวพรชนก    ชื่นตา 

๔๐.  นางสาวพิมพพิไล    วะนา 

๔๑.  นายพีรพล สิงคิบุตร 

๔๒.  นางสาวภัณฑิลา      วงศาสนธิ์ 
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๔๓.  นางสาวภัทรียา      คำโกน 

๔๔.  นางสาวมรรคพร    ทองดอนดู 

๔๕.  นางมลทยา    ศรีวานิช 

๔๖.  นางสาวมลฤดี     รัตนกุล 

๔๗.  นางสาวรวีวรรณ    อุทานุเคราะห 

๔๘.  นางรุงฤทัย    คงศรีลา 

๔๙.  นางสาวละอองดี    สีหันต 

๕๐.  นางสาววรรณิภา สีดาโคตร 

๕๑.  นางสาววรัลชญาน    หิรัณยทวีภัทร 

๕๒.  นางสาววราชิน ี   สัทธาน ุ

๕๓.  นางสาววสุมดี    บุปผาวัลย 

๕๔.  นางสาววชัราภรณ      จันเขียว 

๕๕.  นางสาววชัรี    โชคชัย 

๕๖.  นางสาววชิญาพร     วงศเพม 

๕๗.  นางสาววรียา    โนนจันทร 

๕๘.  นางสาววรีะนุช      โสภาที 

๕๙.  นายวีระยุทธ        ภูครองทอง 

๖๐.  นายวุฒชิัย    พรมวงค 

๖๑.  นางสาวศนิตา    อารจอสนีย 

๖๒.  นายศักรนิทร    หวังปรุงกลาง 

๖๓.  นางสาวศิรดา    วงศเมืองจันทร 

๖๔.  นางสาวศิรภัสสร    ดำเนิน 

๖๕.  นางสาวศิรินภา    รูปแกว 

๖๖.  นายศุภวัฒน    ธรรมวงคศรี 

๖๗.  นายสกล    โกมลศรี 

๖๘.  นางสาวสุกัญญา      เทือกโสดา 

๖๙.  นางสาวสุทธิดา      แกวกัญญา 

๗๐.  นางสาวสุทธิ์ปรารถนา    สิมมา 

๗๑.  นางสาวสุปราณี    นวลผอง 

๗๒.  นางสาวสุพรรณี    แซเซ็ก 

๗๓.  นางสาวสุพิชชา บุตรสิงห 

๗๔.  นางสาวสุริตา    ทองขาว 

๗๕.  นางสาวสุรีรัตน    ศิริโส 

๗๖.  นายอธิพงศ    ตลอดพงษ 

๗๗.  นายอรรถกานท    บัวศรียอด 

๗๘.  นางสาวอรุณศรี    ไชโย 

๗๙.  นายอลงกรณ    เค่ียนบุน 

๘๐.  วาท่ีรอยตรีหญิงอัญชิษฐา   ครองยุติ 

๘๑.  นางสาวอัญญาภรณ    ไชยโย 

๘๒.  นายอำพล    โชพิมาย 

๘๓.  นางสาวอุบลวัลย    สุนันทา 

๘๔.  นางสาวอุมาพร    มูลศรี 

๘๕.  นางสาวอุไร    เปรมทา 
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๑.  นางสาวกนกกาญจน     ชุมภูชนะภัย  

๒.  วาท่ีรอยตรีกองเกียรติ    รัตนะโสภา  

๓.  นางสาวกัญญาณัฐ    กาลจักร  

๔.  นางสาวกัญญาภัค    รัตนะโสภา  

๕.  นางกุลนันทร     ปรีดา  

๖.  นางสาวจิราลักษณ    กาฬเนตร  

๗.  นางสาวจุฑามาศ    แกวธรรมา  

๘.  นางสาวจุไรรัตน    เวฬุวะนาธร  

๙.  นายทรงพล     จันทรแดง  

๑๐.  นางสาวเบญจธนิษฐาพร  วงศคำ  

๑๑.  นางสาวพัชรีภรณ    ธิโกศรี  

๑๒.  นายพิชาญ    ณ พัทลุง  

๑๓.  นางรัตนา    จันทรแดง  

๑๔.  นางสาววราภรณ    สุทธิวงศ  

๑๕.  นางสาวศิริพร    ขันคำ  

๑๖.  นางสาวสมฤทัย    กำจัดภัย  

๑๗.  นางสาวสุพัตรา    แสนหยุด  

๑๘.  วาท่ีรอยตรีหญิงปภัสสร   ทองทับ  

๑๙.  นางสาวอัมรินทร    แผนหิน  

 

นิติศาสตรบัณฑิต 

๑. นายตรีเพชร แสนทวีสุข 

๒. นายปรเชษฐ สมสอน 

๓. นายประสาน วงศคำจันทร 

๔. นางสาวพรรณผกา  เสสแสงศรี 

๕. นายพันธศักดิ์ หนองมวง 

๖. นางสาววรารักษ เจริญทาว 

๗. นายสนิท มะลัยสิทธิ์ 

   

  

บัญชีบัณฑิต 

๑. นางสาวจุฬารักษ กุลภูเขียว    
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 

๑. นายนพรัตน สวัสดิ์เอ้ือ 

๒. 

๓. 

นายบริวฒัน 

นางสาวพรรณี   

ดวงประทุม 

นาเมืองรักษ 

๔. 

๕. 

๖. 

นางสาวยุพา 

นางสาวยุวดี    

นางสาวศรันญา   

ขันเงิน 

ทะมาลา 

สิมมา 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

๑.  นายกิตติโรจน    พิมพตรา 

๒.  นายชุติพงศ    วงศขอนแกน 

๓.  นายณัฐดนัย    ศรบุญทอง 

๔.  นายทนงศักดิ์      หวยจันทร 

๕.  นางสาวธนะธรา    ไชยโคตร 

๖.  นายพีรวิชญ    สิทธิชัย 

๗.  นายเพชรไพฑูรย    วันนา 

๘.  นายภรต    แสงจันทร 

๙.  นายมณเฑียร    ผองแผว 

๑๐.  นายรณชยั    สมศรี 

๑๑.  นายวสันต    แซเอียว 

๑๒.  นายวฏัจักร    ชมภูเวียง 

๑๓.  นายสัญชัย    พงศธนากุล 

๑๔.  นายสารสิน    นิลมาลี 

๑๕.  นายอนุชิต    กุลสิงห 

๑๖.  นายอัคคพล    หาญสายพา 

๑๗.  นายอัครจิตต    ไชยศรี 

   

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง 

๑.  นางสาวพิไลลักษณ    แกวพวง 

๒.  นางสาววรากร    แผลงงาม 

๓.  นางสาวศุกลภัทร    พรมดาว 

๔.  นางสาวสธุิดา    ชีวาจร 

๕.  นางสาวอุษาวดี    คำประโคน 
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เกียรตินิยมอับดับสอง 

๑.  นายกิตตินันท    สิงหศร 

๒.  นางสาวกุลณัฐ    ชอยชด 

๓.  นางสาวกุลสตรี    โสสะดา 

๔.  นางสาวขวัญจิต    สมัญญา 

๕.  นางสาวจิรประภา    โคตรชมภ ู

๖.  นางสาวจุฑามาศ    วังคะฮาต 

๗.  นางสาวจุไรวรรณ    อินสีเมือง 

๘.  นางสาวชนิกานต    ขันตี 

๙.  นางสาวชลลดา    สายบุญ 

๑๐.  นางสาวณัฏฐณิชา    พามาดี 

๑๑.  นางสาวณัฏฐนร ี   สีหะวงษ 

๑๒.  นางสาวดอกแกว    กระแสงสิงห 

๑๓.  นางสาวธมลวรรณ    โคตรวิชา 

๑๔.  นางสาวเบญจมาศ    ทะวิงรัมย 

๑๕.  นางสาวประวรรณรัตน    โสพัฒน 

๑๖.  นางสาวปวีณา    แกวพวง 

๑๗.  นางสาวพัชริดา    แสนมณี 

๑๘.  นางสาวพิมพวิภา    วามะเกต 

๑๙.  นางสาวมนธิรา    หาวงค 

๒๐.  นางสาวมินตรา    กาลพัฒน 

๒๑.  นางสาวรัศมี    คำภูด ี

๒๒.  นางสาวลลิตา    บุญคำแสน 

๒๓.  นางสาววภิารัตน    นิลอุบล  

๒๔.  นางสาวศศิธร    วาสพนม 

๒๕.  นางสาวศศิธร    ล่ำสัน 

๒๖.  นางสาวอนงคนาถ    ศรีโกศล 

๒๗.  นางสาวอมรรัตน    ราชวงศ 

๒๘.  นางสาวอาทิตยา    แกวบัวสา 

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑.  นางสาวกนกวรรณ    สีตะวัน 

๒.  นางสาวกนกวรรณ    คำเพชร 

๓.  นางสาวกนกอร    สาระกิจ 

๔.  นางสาวกมลทิพย    วงษรักษา 

๕.  นางสาวกฤติยาภรณ    โพธิ์บุตร 

๖.  นางสาวกัญญารัตน    กุลมาตย 

๗.  นางสาวกัญญารัตน    สารภาค 

๘.  นางสาวกัญญาวีร    โพธิวัฒน 
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๙.  นางสาวกัณฐิกา    อาบรัมย 

๑๐.  นางสาวกัลยาณี    พันธสำโรง 

๑๑.  นางสาวกานตชนก    องคะกาศ 

๑๒.  นางสาวกานตธิดา    ศรัทธาพันธ 

๑๓.  นางสาวกุลธิดา    ปททุม 

๑๔.  นางสาวเกศรา    สุภาพ 

๑๕.  นางสาวเกสรา    เมษา 

๑๖.  นางสาวแกวกาญฎา    สีกาบมา 

๑๗.  นางสาวขนิษฐา    ศรีษร 

๑๘.  นางสาวขนิษฐา    สายธนู 

๑๙.  นางสาวจตุพร    ชมจำปา 

๒๐.  นางสาวจันทรา    มักสัน 

๒๑.  นางสาวจินดารัตน    วิโย 

๒๒.  นางสาวจิรวดี    สุระเสียง 

๒๓.  นางสาวจิราพร    บุตรงาม 

๒๔.  นางสาวจิราภรณ    แสงสิงห 

๒๕.  นางสาวจุฑารัตน    ทัดสา 

๒๖.  นางสาวจุฬาลักษณ    บุญครอง 

๒๗.  นางสาวเจนจิรา    ก่ิงภาร 

๒๘.  นางสาวฉัตรชิรา    พรหมบุตร 

๒๙.  นางสาวชฎาภรณ    คำเสนา 

๓๐.  นางสาวชณัญญา    เสาเวียง 

๓๑.  นางสาวชณิกา    สมสืบ 

๓๒.  นายชนมดนัย    ชาวกลา 

๓๓.  นางสาวชนัญญา    รินรุด 

๓๔.  นางสาวชนิกา    ตาทิพย 

๓๕.  นางสาวชนิตา    ทวีวงษ 

๓๖.  นางสาวชไมพร    จิตตะยโศธร 

๓๗.  นางสาวชรัญดา    สำรวมจิต 

๓๘.  นางสาวชรินรัตน    เตาะหนองนา 

๓๙.  นางสาวชลิตา    ทุนทอง 

๔๐.  นางสาวชลิตา    ทองพันชั่ง 

๔๑.  นางสาวชลิตา    พุมจันทร 

๔๒.  นางสาวชิดชนก    คมขำ 

๔๓.  นางสาวฐาปนีย    ธัญธรรม 

๔๔.  นางสาวฐิติญาภา    ทองมหา 

๔๕.  นางสาวฐิติมาพร    ศรีกลับ 

๔๖.  นายณฐพล    โพธิพันธ 

๔๗.  นางสาวณพีรชญภัส    ศิลาอาจ 

๔๘.  นางสาวณัฐธิดา    นามชนะ 

๔๙.  นางสาวณัฐมน    สุทธการ 

๕๐.  นางสาวณัฐรัตน    แสงสวาง 

๕๑.  นางสาวณัฐริกา    โสดา 

๕๒.  นางสาวณัฐริกา    สีหะวงษ 
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๕๓.  นางสาวณัฐวรา    สอนชา 

๕๔.  นางสาวณัฐสุดา    พันธสีมา 

๕๕.  นางสาวดรุณีย    สุดดี 

๕๖.  นางสาวดารา    หวังหยิบกลาง 

๕๗.  นางสาวดารุณี    สืบอวน 

๕๘.  นางสาวทักษพร    ติยะบุตร 

๕๙.  นางสาวทิพธัญญา    สนทยา 

๖๐.  นางสาวทิพวรรณ    โวหาญ 

๖๑.  นางสาวธนิดา    ภูมาพันธ 

๖๒.  นางสาวธัญญารัตน    ศรีบุญเรือง 

๖๓.  นางสาวธริาพร    ผองแผว 

๖๔.  นายธีระพงษ      เฉลิมศรี 

๖๕.  นางสาวนภสัราวดี    ชมภูโกฐ 

๖๖.  นางสาวนรารัตน    อินทรเคน 

๖๗.  นางสาวนริศรา    จิตจง 

๖๘.  นางสาวนฤมล    บุระวงค 

๖๙.  นายนันทวัฒน    ปอมเชียงพิณ 

๗๐.  นางสาวนันทิตา    รัตนะวัน 

๗๑.  นางสาวนันทิพร    สอนการ 

๗๒.  นางสาวนันทิยา    โหวดนอก 

๗๓.  นางสาวนิตยา    บัวสิงห 

๗๔.  นางสาวนิตยา    ค้ำคูณ 

๗๕.  นางสาวนิรนาตย    กิจเธาว 

๗๖.  นางสาวนิศารัตน    แตงทอง 

๗๗.  นางสาวนิสา    เมษา 

๗๘.  นางสาวบุษญารักษ    พลภักดี 

๗๙.  นางสาวเบญจมาศ    คำเบา 

๘๐.  นางสาวเบญจมาศ    จันทรโท 

๘๑.  นางสาวเบญญาภา    เพ็งเล็งดี 

๘๒.  นางสาวปณิษฐา    พฤฒิสาร 

๘๓.  นางสาวปนัดดา    ศักดิ์ศรีจันทร 

๘๔.  นางสาวปนัดดา    ศรีพรมออน 

๘๕.  นางสาวปนิตา    ศุภลักษณ 

๘๖.  นางสาวประวัญนา    ทองชมภู 

๘๗.  นางสาวปรยีา    พุมแกว 

๘๘.  นางสาวปรียากุล    บุญดี 

๘๙.  นางสาวปลิตา    ปูมลัด 

๙๐.  นายพรชัย    สรอยใจ 

๙๑.  นางสาวพรนภา    โสภานิชย 

๙๒.  นางสาวพรรณรายณ    เประกันยา 

๙๓.  นางสาวพรสุดา    คำสียา 

๙๔.  นางสาวพัชราภรณ    วรรณโท 

๙๕.  นางสาวพิมพลภัส    เครือบุตรดี 

๙๖.  นางสาวเพชรลดา    จำปาวงศ 
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๙๗.  นางสาวภสัสร    กอพุฒ 

๙๘.  นายภูมินทร    ลาดมุณี 

๙๙.  นางสาวมณีรัตน    อุมอาษา 

๑๐๐.  นางสาวมะลิวัลย    วารี 

๑๐๑.  นางสาวเมธิณี    สันโสภา 

๑๐๒.  นางสาวยามีรา    เกดา 

๑๐๓.  นางสาวเยาวลักษณ    สาระรัตน 

๑๐๔.  นางสาวรสริน    ประทุม 

๑๐๕.  นางสาวรชัดาภรณ    นาควิจิตร 

๑๐๖.  นางสาวรัตติยา      ชะนะคุณ 

๑๐๗.  นางสาวรัตนาภรณ    พรหมบุตร 

๑๐๘.  นางสาวลักษิกา    พรมสอน 

๑๐๙.  นางสาววรรณิศา      แสงแกว 

๑๑๐.  นางสาววรัชยา    ทวีชาติ 

๑๑๑.  นางสาววราภรณ    พรธรรม 

๑๑๒.  นางสาววริศรา    ชวงโชต ิ

๑๑๓.  นางสาววลัยลักษ      แกวเกิด 

๑๑๔.  นางสาววัลลิยา    พันธฤทธิ์ 

๑๑๕.  นางสาววาสนา    พุตตาล 

๑๑๖.  นางสาววาสนา    โพธิน 

๑๑๗.  นางสาววิจิตรา    นาคูณ 

๑๑๘.  นางสาววิชุตา    คมขำ 

๑๑๙.  นางสาววิมลวรรณ    แฝงบุญ 
 
๑๒๐.  นางสาววิไลพร    ชุมนุม 
 
๑๒๑. นางสาววิไลวรรณ   ปดถา 

๑๒๒. นางสาววีศิตรา    คำอุนสาร 

๑๒๓. นางสาวศศินา    สิมพงษ 

๑๒๔. นางสาวศศิประภา    อุปวงษา 

๑๒๕. นางสาวศันสนีย    จำปาเทศ 

๑๒๖. นางสาวศิริกาญน    อุปสิทธิ์ 

๑๒๗. นางสาวศิริพร    นครลำ 

๑๒๘. นางสาวศิริรัตน    บุญราช 

๑๒๙. นางสาวศิริลักษณ    พานสมัน 

๑๓๐. นางสาวศิริลักษณ    ภูมลา 

๑๓๑. นางสาวศุทธินี    สิทธิตา 

๑๓๒. นางสาวสมจินตนา    ไตรทิพย 

๑๓๓. นางสาวสมาพร    สัมพวงค 

๑๓๔. นางสาวสิรินารถ    ตนสวรรค 

๑๓๕. นางสาวสุคนธทิพย    อรบุตร 

๑๓๖. นางสาวสุจิณณา    สายพฤกษ 

๑๓๗. นางสาวสุจิตรา    สุขสง 

๑๓๘. นางสาวสุชาคร    นวลเพ็ญ 

๑๓๙. นางสาวสุชานาถ    พันธพรหม 

๑๔๐. นางสาวสุณัฐชา    อินธิราช 
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๑๔๑. นางสาวสุดารัตน    ศิริสา 

๑๔๒. นางสาวสุทธิกานต    ประภาสัย 

๑๔๓. นางสาวสุทธิดา      โพธิ์ไทร 

๑๔๔. นางสาวสุธิดา    สมศรี 

๑๔๕. นางสาวสุธิตา    เอ็นดู 

๑๔๖. นางสาวสุนิตรา    จุนัน 

๑๔๗. นางสาวสุนิสา    สมบัติวงษ 

๑๔๘. นางสาวสุพัตรา    ดอกไม 

๑๔๙. นางสาวสุพิชญา    ทองนอย 

๑๕๐. นางสาวสุภสัสรา    จันทำมา 

๑๕๑. นางสาวสุภาพร    ศิริคำ 

๑๕๒. นางสาวสุภาพรรณ    อรรคฮาด 

๑๕๓. นางสาวสุภาภรณ    วันตะโคตร 

๑๕๔. นางสาวสุภาภรณ    อุนจังหาร 

๑๕๕. นางสาวสุภาวด ี   บุญลน 

๑๕๖. นางสาวสุมัทนา    ไชยเสนา 

๑๕๗. นางสาวสุมาลี    แนบกลาง 

๑๕๘. นางสาวสุวนาท    ศิรินัย 

๑๕๙. นางสาวสุวภัทร    ม่ิงชัย 

๑๖๐. นางสาวสุวิณี    สุดทอง 

๑๖๑. นางสาวหทัยชนก    ทองมนต 

๑๖๒. นางสาวหทัยมาศ    สามส ี

๑๖๓. นางสาวหิรัณยพร    แกนเกษม 

๑๖๔. นางสาวอทิติยา    อาจแกว 

๑๖๕. นางสาวอนนทพร    ศรีสงา 

๑๖๖. นางสาวอภัสนันท    บริสุทธิ์ 

๑๖๗. นางสาวอภิญญา    ทัศนสีมา 

๑๖๘. นางสาวอมรวรรณ    เสียงเย็น 

๑๖๙. นางสาวอรสา    สมตรอง 

๑๗๐. นางสาวอรอนงค    วงษพินิจ 

๑๗๑. นางสาวอรอนงค    รูปสงค 

๑๗๒. นางสาวอริสรา    ปาวะรีย 

๑๗๓. นางสาวอรุณพัชกา    ศรีอนุตร 

๑๗๔. นางสาวอรุณรัตน    อนุมาตร 

๑๗๕. นางสาวอรุณวรรณ    สถานพงษ 

๑๗๖. นางสาวอัจฉรา    เสนจันตะ 

๑๗๗. นางสาวอาทิตยา    อังคณา 

๑๗๘. นางสาวอาภัสรา    สรอยสิงห 

๑๗๙. นางสาวอารีญา    พัดเย็น 

๑๘๐. นางสาวอารียา    ดอกพุทธา 

๑๘๑. นางสาวอารียา    สมจันทร 

๑๘๒. นางสาวอารีรัตน    โสสวาง 

๑๘๓. นางสาวอำพร    ชุมสิงห 

๑๘๔. นายอิทธิพล    ศิริปอง 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๑๘ 

๑๘๕. นางสาวอินทิรา    จันทสิทธิ์ 

๑๘๖. นางสาวอิศราภรณ    อัยวรรณ 

๑๘๗. นางสาวอุไรวรรณ    สารัง 

 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง 

๑. นางสาวกฤตพร บุระขันธ 

๒. นางสาวทัศนวรรณ  ประสานพิมพ 

๓. นางสาวปภาวิชญา จันทรมะณี 

๔. นางสาวพิชชาพร   ขางนอย 

๕. นางสาวหัทยา   อรรคธรรม 

 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

เกียรตินิยมอับดับสอง 

๑. นางสาวกมลลักษณ ศรีหาโคตร 

๒. นางสาวนวรัตน โจมคำ 

๓. สิบเอกหญิงพัชรินทร กงแกว 

๔. นางสาวมุกดาพร พันธวิลัย 

๕. นางสาววราภรณ   ประเสริฐสิน 

๖. นางสาววิกานดา ขุนพรม 

๗. นางสาวอรอนงค พลลา 

 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๑. สิบเอกกชนุช    วามนตรี 

๒. นางสาวกชภรณ    ธรรมทาทอง 

๓. นางกรรณิกา    มณีกานนท 

๔. นางสาวกรรณิการ    คณาดา 

๕. นางสาวกฤติพร    ผุดผอง 

๖. นางสาวกอบแกว    ภูมิโคก 

๗. นางสาวกัณฐิมา    ภาวงค 

๘. นางสาวกัลยรัตน    ศรีกงพาน 
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๙. นางสาวกัลยา    สีสาสีมา 

๑๐. นางสาวกาญจนา    แหวนเพ็ชร 

๑๑. นางกาญจนา    แกวกอง 

๑๒. นางสาวกานดาภร    เรืองหาร 

๑๓. นางสาวเข็มพร    คำพล 

๑๔. นางจันทรเพ็ญ    จันครา 

๑๕. นางสาวจินตนา    โคตรเพ็ชร 

๑๖. นางสาวจุฑามาศ    ลาภลึก 

๑๗. นางสาวจุฑามาศ    บุดสีนนท 

๑๘. นางสาวจุราวรรณ    กัลยารัตน 

๑๙. นางสาวฉันทนา    ไชยเมืองพล 

๒๐. นางสาวชฎาภรณ    บุญเต็ม 

๒๑. นางสาวชณัฐฑิชา    อุทธา 

๒๒. นางสาวชนิดาภา    แสงสรวย 

๒๓. นางสาวชลธิชา    รักษศิลป 

๒๔. นางสาวชลธิชา    แกนสาร 

๒๕. นางสาวชลิตา    หาร 

๒๖. นายชัยบวร    โสภารัตน 

๒๗. นางชุติกาญจน    โภคาพานิชย 

๒๘. นางสาวโชติมณี    มานะดี 

๒๙. นางสาวโชติรส    สายปอง 

๓๐. นางณัฐกฤตา    ฉลาดล้ำ 

๓๑. นางสาวณัฐพร    พวงพันธ 

๓๒. นางสาวดาวใจ    ใจทัศน 

๓๓. นางสาวทัดชา    คุณพาที 

๓๔. นางสาวทิพยสุคนธ    ศิลารักษ 

๓๕. นางสาวธิดาแกว    สุรวิทย 

๓๖. นางสาวธีราพรรณ    ธาตุมี 

๓๗. นางสาวนภาพร    วิเศษดี 

๓๘. นางสาวนฤมล    สีสัน 

๓๙. นางสาวนลัทพร    ชมาวัฒน 

๔๐. นางสาวนวลศรี    ทุมมา 

๔๑. นางสาวนัทวีพร    สมบูรณ 

๔๒. นางนารีพร    สีทวนฐาน 

๔๓. นางสาวนิชราวัลย    ศักดากุล 

๔๔. นางสาวนิภา    แกวกันหา 

๔๕. นางสาวนิภาพร    ขนันทอง 

๔๖. นางนิภาภรณ    พาอยูสุข 

๔๗. นางสาวนิภาภรณ   จันสด 

๔๘. นางสาวนุสรา    งาคะเชนท 

๔๙. นางสาวปณิดา    ม่ังมูล 

๕๐. นางประภาพร    นาคสิงหทอง 

๕๑. นายปรีชา    ศาลางาม 

๕๒. นางสาวปวีณา    บุระวงค 
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๕๓. นางปยนุช    จำป 

๕๔. นางสาวปยะนุช    สุระโคตร 

๕๕. นางสาวเปรมใจ    ผานชมภู 

๕๖. นางสาวพรทิพา    อุตโรกุล 

๕๗. นางพรพนา    ริดพู 

๕๘. นางสาวพวงผกา    วงศสามารถ 

๕๙. นางสาวพัชรินทร    ยืนนาน 

๖๐. นางสาวพัชรี    โกกาพันธ 

๖๑. นางสาวพัชรี    นามมนตรี 

๖๒. นางพันธทว ี   เกษโสภา 

๖๓. นางสาวพิชญา    เจนถูกใจ 

๖๔. นางสาวพิชญาณินทร พิเดช 

๖๕. นางสาวพิมพร    เชียงบาล 

๖๖. นางสาวพิมพระพัช  สิมาทอง 

๖๗. นางสาวพิมพิลาลักษณ   เศรษฐภักดี 

๖๘. นางสาวพิลาวรรณ     พูนดวง 

๖๙. นางพิสมัย    โมีชาติ 

๗๐. นางสาวเพชรลี    พลอามาต 

๗๑. นางสาวไพริน    เจริญวงค 

๗๒. นางสาวภัทราพร    เกงวิชา 

๗๓. นางสาวภัทราพร    เสริฐสูงเนิน 

๗๔. นางสาวภาวิณี    ศรีสุข 

๗๕. นางสาวมณีวรรณ    นันทะบรรณ 

๗๖. นางสาวมะระยู    เหลาภู 

๗๗. นางสาวมานิตา    ทาน้ำเท่ียง 

๗๘. นางสาวมินตรา    ออนคำ 

๗๙. นางสาวเยาวธิดา    ผิวงาม 

๘๐. นางสาวรุงนภา    หัตถาวงษ 

๘๑. นางสาวลลิตา   วงษศรีทา 

๘๒. นางลินดา    ฐานสินเพ่ิม 

๘๓. นางสาวเลนิกา    วงษพิทักษ 

๘๔. นางสาววลิดา    พิมพษร 

๘๕. นางสาววารุณี    ยอมพันธ 

๘๖. นางวิชุนันท    วิเศษคำใส 

๘๗. นางสาววิภาพร      สุมมาตย 

๘๘. นางสาววิไลภรณ    คำภาสุข 

๘๙. นางสาววิไลวรรณ    เสาะแสวง 

๙๐. นางสาวศริญญา    แสงสวาง 

๙๑. นางสาวศรุดาธนันท   สุวรรณมุข 

๙๒. นางสาวศศิธร    เท่ียงธรรม 

๙๓. นางสาวศิริพร    เฮืองศรี 

๙๔. นางสาวศิริมาศ    ไชยผา 

๙๕. นางสาวศุภมาศ    สีสุวะ 

๙๖. นางสาวศุภัชญา    ประสงคคำ 
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๙๗. นางสาวสณัชชา    พูลเพ่ิม 

๙๘. นางสาวสุจิตรา      อยูเย็น 

๙๙. นางสาวสุทธิดา    พิตะพันธ 

๑๐๐. นางสาวสุธิดา    โมมะณี 

๑๐๑. นางสาวสุนทร ี   คำมณี 

๑๐๒. นางสาวสุนันทา      ฉิมแกว 

๑๐๓. นางสาวสุนิสา    สุวรรณชาติ 

๑๐๔. นางสาวสุพรรษา    สายใหม 

๑๐๕. นางสาวสุพรรษา    หวนคะนึง 

๑๐๖. นางสาวสุพรรษา    ยาตระลี 

๑๐๗. นางสาวสุภาพร    ทิทึกทักษ 

๑๐๘. นางสาวสุภาภรณ    สุตะภักดิ์ 

๑๐๙. นางสาวสุรัญญา    มานุช 

๑๑๐. นางสาวสุรัตติยา    วงษเสถียร 

๑๑๑. นางสาวเสาวลักษณ   เคหะฐาน 

๑๑๒. นางสาวหทัยชนก    พันชมภ ู

๑๑๓. นางสาวอทิตยา    แสนวันดี 

๑๑๔. นางสาวอรอุมา    หอมจันทร 

๑๑๕. นางสาวอริษา    อยางสวย 

๑๑๖. นางสาวอรุณลักษณ   แตงมี 
 

๑๑๗. นางสาวอรุณา    สมนึก 

๑๑๘. นางสาวออมใจ    ทาสมบูรณ 

๑๑๙. นางสาวอัญมณี    สุวรรณไคสี 

๑๒๐. นางสาวอิศรา    แรงเขตวิทย 

๑๒๑. นายอุทัย    มานะดี 

๑๒๒. นางอุไรวรรณ    ทองสุข 
 

 

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

๑.  นางสาวกนกพร    เกรัมย 

๒. นางสาวกนกภรณ    ใจเรือง 

๓.  นางสาวกนกวรรณ    เหมือนนึก 

๔.  นางสาวกนกอร    ออนพฤกษภูมิ 

๕.  นางสาวกมลเนตร    ทวีการ 

๖.  นางสาวกมลวรรณ    อันถา 

๗.  นางสาวกมลวรรณ    คันทอน 

๘.  นางสาวกรกนก    เพชรโรจน 

๙.  นางสาวกรนิภา    เสียงเย็น 

๑๐.  นางสาวกรรณิการ    บุญพรม 

๑๑.  นางสาวกฤษณา    สีละโคต 

๑๒.  นางสาวกัญญา    สมบัติหลาย 

๑๓. นางสาวกัญญาณัฐ    ใบบง 

๑๔.  นางสาวกัญญาพัชร    อันสีเมือง 
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๑๕.  นางสาวกัญญารัก    ปญญาคำ 

๑๖.  นางสาวกัญญารัตน    ประทุมชู 

๑๗.  นางสาวกัญยารักษ    อุนแกว 

๑๘.  นางสาวกันตนา    อคเนย 

๑๙.  นางสาวกันทิมา    สีหาวัตร 

๒๐.  นางสาวกัลญารัตน    อันภักดี 

๒๑.  นางสาวกัลยา    ศรีโคตร 

๒๒.  นางสาวกาญจนมณี    สรอยทอง 

๒๓.  นางสาวกาญจนา    ทำละเอียด 

๒๔.  นางสาวกาญจนา    ศิริฉาย 

๒๕.  นางสาวกานตธิดา    ผลาโชต ิ

๒๖.  นางสาวก่ิงฟา    ออนสี 

๒๗.  นางสาวกิตติยาพร    อันแสน 

๒๘.  นางสาวกิติภา    คำนวณดี 

๒๙.  นางสาวกิติยา    มนตคาถา 

๓๐.  นางสาวกิติยาภรณ    เสือทอง 

๓๑.  นางสาวกุลธิดา    วงษจันทร 

๓๒.  นางสาวกุลนิภา    ศรีสวัสดิ์ 

๓๓.  นางสาวกุสุมา    ปญญาเฟย 

๓๔.  นางสาวกุสุมา    พละไชย 

๓๕.  นางสาวเกศแกว    กกสันเทียะ 

๓๖.  นางสาวเกษมณี    โหมดมวง 

๓๗.  นางสาวเกษราภรณ    บุญตา 

๓๘.  นายเกียรติศักดิ์    สารกาล 

๓๙.  นางสาวขนิษฐา    อำนวนคณะ 

๔๐.  นางสาวขวัญอักษร    บุตรวงศ 

๔๑.  นางสาวคณิศร    เพียซายสูงเนิน 

๔๒.  นางสาวจตุพร    คัดทะสิงห 

๔๓.  นางสาวจตุพร    กุดโอภาส 

๔๔.  นางสาวจตุพร    จันทรดา 

๔๕.  นางสาวจรัสทิพย    เพชรพลอย 

๔๖.  นางสาวจริญญา    พรรณวิไล 

๔๗.  นางสาวจริญา    มลสิน 

๔๘.  นางสาวจริยา    อินหาดกรวด 

๔๙.  นางสาวจันทรจริา    พยุงวงษ 

๕๐.  นางสาวจันทิมา    ไสยรส 

๕๑.  นางสาวจารุวรรณ    บุตนะ 

๕๒.  นางสาวจิดาภา    ทาระเวทย 

๕๓.  นางสาวจิตรลดา    วิเศษทรัพย 

๕๔.  นางสาวจิตรานุช    แกนสาร 

๕๕.  นางสาวจินดารัตน    เจริญพงษ 

๕๖.  นางสาวจิราพร    พลเยี่ยม 
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๕๗.  นางสาวจิราพร    สุวรรณแสง 

๕๘.  นางสาวจิราพัชร    ประกอบเสียง 

๕๙.  นางสาวจิราภรณ    โปรงจิตร 

๖๐.  นางสาวจิราภา    มานะเสน 

๖๑.  นางสาวจิรารัตน    ศรีทอง 

๖๒.  นางสาวจิราวรรณ    เครือวงศ 

๖๓.  นางสาวจิราวรรณ    ศักดิ์แสนตอ 

๖๔.  นางสาวจีราพา    คำมา 

๖๕.  นางสาวจีราวรรณ    อาจจำนงค 

๖๖.  นางสาวจวีนันท    เวียงคำ 

๖๗.  นางสาวจุฑาทิพย    แกวลอย 

๖๘.  นางสาวจุฑาทิพย    จันทรหงอม 

๖๙.  นางสาวจุฑามาศ    วงษจันทร 

๗๐.  นางสาวจุฑารัตน    พุมจันทร 

๗๑.  นางสาวจุฑาริณี    โพธิปด 

๗๒.  นางสาวจุฬาทิพย    พิมพนนท 

๗๓.  นางสาวชญาตา    รักสิงห 

๗๔.  นางสาวชญานิษฐ    แสนด ี

๗๕.  นางสาวชนกานต    ศรีเนตร 

๗๖.  นางสาวชนัญญา    หลักคำ 

๗๗.  นางสาวชนสิรา    ตินะรักษ 

๗๘.  นางสาวชมพูนุท    เคนดี 

๗๙.  นางสาวชไมภัค    ประจันบาล 

๘๐.  นางสาวชรินทรดา    มวงออน 

๘๑.  นางสาวชลดา    รัตนา 

๘๒.  นางสาวชลธาร    โพยนอก 

๘๓.  นางสาวชลธิชา    อินทรแกว 

๘๔.  นางสาวชลธิชา    วาทโยธา 

๘๕.  นางสาวชลาลัย    ศิลา 

๘๖.  นางสาวชลิตา    ดานแกว 

๘๗.  นางสาวชลิตา    หลับจันทร 

๘๘.  นางสาวชวนชม    บุรัสการ 

๘๙.  นางสาวชอผกา    โชติบุญ 

๙๐.  นางสาวชอผกา    ตาทุวัน 

๙๑.  นางสาวชชัฎาภรณ    ศรีจันทรโคตร 

๙๒.  นางสาวชัญญานุช    เครือแสง 

๙๓.  นางสาวชิตชนก    ดวงชัย 

๙๔.  นางสาวชวีาพร    กาสีคุณ 

๙๕.  นางสาวชุดารัตน    ผุยคำสิงห 

๙๖.  นางสาวชุติมา    นอมระวี 

๙๗.  นางสาวชุติมา    ยินดีงาม 

๙๘.  นางสาวญาณิศา    เจริญบุญ 
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๙๙.  นางสาวญาธิชา    โชติพันธ 

๑๐๐.  นางสาวญานิกา    หลอดเงิน 

๑๐๑.  นางสาวญานิน    พิพิธภัณฑ 

๑๐๒.  นางสาวฐิตินันท    ทวีสุข 

๑๐๓.  นางสาวฐิตินันท    สามารถ 

๑๐๔.  นางสาวฐิติพร    ชัยเทศ 

๑๐๕.  นางสาวฐิติพร    โขโลจวง 

๑๐๖.  นางสาวฐิติภา    ชัยเทศ 

๑๐๗.  นางสาวฐิติมา    ไกรวิเศษ 

๑๐๘.  นางสาวฐิติมา    มาริษา 

๑๐๙.  นางสาวณัชชา    ซายเซา 

๑๑๐.  นางสาวณัชชา    หนันตะ 

๑๑๑.  นางสาวณัฎฐนชิย    กลั่นเกลี้ยง 

๑๑๒.  นางสาวณัฎฐริกา    คำทอง 

๑๑๓.  นางสาวณัฏฐณิชา    หอมอินทร 

๑๑๔.  นางสาวณัฐกฤตา    มีชัย 

๑๑๕.  นางสาวณัฐชา    วงศศรีดา 

๑๑๖.  นางสาวณัฐชานันท    สุมา 

๑๑๗.  นางสาวณัฐธิดา    ประทุมรุง 

๑๑๘.  นางสาวณัฐธิดา    ประวันนวล 

๑๑๙.  นางสาวณัฐธิดา    อนุมาตร 

๑๒๐.  นางสาวณัฐนรี    สุบุญมี 

๑๒๑.  นางสาวณัฐนิชา    บุดดาวงศ 

๑๒๒.  นางสาวณัฐนิชา    วรคันทักษ 

๑๒๓.  นางสาวณัฐมน    ผัดกระโทก 

๑๒๔.  นางสาวณัฐริการ    วงคหาญ 

๑๒๕.  นายณัฐวุฒิ    สะแสงสาร 

๑๒๖.  นางสาวณิชกานต    อุประ 

๑๒๗.  นางสาวณิพาพร    วรนาม 

๑๒๘.  นางสาวดลฤดี    ปนะถา 

๑๒๙.  นางสาวดวงกมล    พูลสวาง 

๑๓๐.  นางสาวดวงฤดี    สายใจ 

๑๓๑.  นางสาวดอกรัก    พับเพิง 

๑๓๒.  นางสาวดารัณ    บุญบรรลุ 

๑๓๓.  นายเดนชัย    ระยับศรี 

๑๓๔.  นางสาวเดือนฉาย    แกวเพชร 

๑๓๕.  นางสาวตรีลักษณ    เจริญวงศ 

๑๓๖.  นายทรรศน    รากวงศ 

๑๓๗.  นางสาวทัสมา    น้ำฝน 

๑๓๘.  นายทินกร    ตีผาลาด 

๑๓๙.  นางสาวทิพยเกษร    พรมจันทร 

๑๔๐.  นางสาวทิพยรัตน    ประสมทรัพย 
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๑๔๑.  นางสาวทิพยวดี    จันทะไขสร 

๑๔๒.  นางสาวทิพวรรณ    มุงดี 

๑๔๓.  นางสาวทิพวรรณ    สุกันต 

๑๔๔.  นางสาวทิพากร    เสนศรี 

๑๔๕.   นายธนกร       บุดด ี

๑๔๖.  นางสาวธนพร    จีนปน 

๑๔๗.  นางสาวธัญชนก    เมืองโคตร 

๑๔๘.  นางสาวธัญญาลักษณ   กกไธสง 

๑๔๙.  นางสาวธัญลักษณ    ไขจนัทร 

๑๕๐.  นางสาวธัญสุดา    ยาเลิศ 

๑๕๑.  นางสาวธิญาดา    คงราช 

๑๕๒.  นางสาวธิดารัตน    ประหยัดทรัพย 

๑๕๓.  นางสาวธิดารัตน    นอยจันทร 

๑๕๔.  นางสาวธิดารัตน   อินทรพันธ 

๑๕๕.  นายธีรศักดิ ์   เข็มทอง 

๑๕๖.   นายธีระพงษ       โคตรสมบัติ 

๑๕๗.  นายธีระศักดิ์    ปรือทอง 

๑๕๘.  นางสาวนงลักษณ    ขุขันธิน 

๑๕๙.  นายนนทพัฒน    ลีพิมพ 

๑๖๐.  นายนพกร    คานบุตตะ 

๑๖๑.  นางสาวนภสร    พงษวิชัย 

๑๖๒.  นางสาวนภาพร    แสนทวีสุข 

๑๖๓.  นางสาวนภาพร    มะลิสา 

๑๖๔.  นางสาวนรกมล    โสมงาม 

๑๖๕.  นางสาวนราวรรณ    เวิดสูงเนิน 

๑๖๖.  นายนราวชิญ    เมืองมา 

๑๖๗.  นางสาวนรินทร    พลเยี่ยม 

๑๖๘.  นางสาวนริศรา    สุภาการ 

๑๖๙.  นางสาวนฤมล    มะโนวงศ 

๑๗๐.  นางสาวนัฐกานต    เสริมกระโทก 

๑๗๑.  นางสาวนัดนิชา    ไรระรื่น 

๑๗๒.  นางสาวนันทติยา    อินทรักษา 

๑๗๓.  นางสาวนันทนา    สายราช 

๑๗๔.   นางสาวนันทนา       พิมพนนท 

๑๗๕.  นางสาวนันทวรรณ    คำทอง 

๑๗๖.  นางสาวนันทิดา    จำปาเงิน 

๑๗๗.  นางสาวนันทิยา    จันทโคตร 

๑๗๘.  นางสาวนันทิราพร    สุชงไชย 

๑๗๙.  นางสาวนาถศิริ    ฆารสวาง 

๑๘๐.  นางสาวน้ำฝน    ประชุมเหล็ก 

๑๘๑.  นางสาวน้ำหวาน    สรอยแกว 

๑๘๒.  นางสาวนธิิภรณ    พรมกวยถ้ำ 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๒๖ 

๑๘๓.  นางสาวนภิาภรณ    ทองออน 

๑๘๔.  นางสาวนภิาภรณ    บุญเลห 

๑๘๕.  นางสาวนชุิดา    สุทธะสาร 

๑๘๖.  นางสาวนูสลุัน    สะนิ 

๑๘๗.  นางสาวเนติกานต    ทองเจริญ 

๑๘๘.  นางสาวบงษกร    คงวิเชียร 

๑๘๙.  นางสาวบัวตอง    ตองติดรัมย 

๑๙๐.  นางสาวบุผา    มะโน 

๑๙๑.  นางสาวบุษพร    ชราศรี 

๑๙๒.  นางสาวบุษยมาศ    บุญจรัส 

๑๙๓.  นางสาวบุษราภรณ    ยอดแกว 

๑๙๔.  นางสาวเบญจมาภรณ ประถม 

๑๙๕.  นางสาวเบญจมาศ    อ่ิมโพธิ์ 

๑๙๖.  นางสาวเบญญาภา    วงคกระโซ 

๑๙๗.  นางสาวปณิดา    วงศอาษา 

๑๙๘.  นางสาวปณิตา    เสตพล 

๑๙๙.  นายปทุมธิดา    มากสุข 

๒๐๐.  นางสาวปนัฏฐา    พุฒพันธ 

๒๐๑.  นางสาวปนัดดา    ปาทะหา 

๒๐๒.  นางสาวปนัดดา    ใยคำ 

๒๐๓.  นางสาวปนัดดา    ศรีธาตุ 

๒๐๔.  นางสาวปนัดดา    อังสนุ 

๒๐๕.  นางสาวปนัดดา    วรรณโสภา 

๒๐๖.  นางสาวปรชัญา    โชคชัย 

๒๐๗.  นายปรัชญา    ดีรบรัมย 

๒๐๘.  นางสาวปราถนา    สุขเกษม 

๒๐๙.  นางสาวปรายฟา    ชุมวรรณ 

๒๑๐.  นางสาวปรินดา    ขุนชัย 

๒๑๑.  นางสาวปริยาภัทร    วรคันทักษ 

๒๑๒.  นางสาวปริศนา    คุณุ 

๒๑๓.  นางสาวปรชีญา    ดิษฐเจริญ 

๒๑๔.  นางสาวปรีญาพร    พรหมศร 

๒๑๕.  นางสาวปรียาการย    อรุณเลิศวงศ 

๒๑๖.  นางสาวปรียานุช    สียาโน 

๒๑๗.  นางสาวปรียานุช    สวางแสง 

๒๑๘.  นางสาวปรียาภรณ    อุดมมา 

๒๑๙.  นางสาวปวิญาดา    ใจกวาง 

๒๒๐.  นางสาวปวีณา    อันทะปญญา 

๒๒๑.  นางสาวปาริฉัตร    ชัยมีเขียว 

๒๒๒.  นางสาวปาริชาต    แสนภูมี 

๒๒๓.  นางสาวปาลิดา    อธิคุณเกษม 

๒๒๔.  นางสาวปยธิดา    ปรางคทอง 
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๒๒๕.  นางสาวปยนัน    เชื้อคำฮด 

๒๒๖.  นางสาวปยมาศ    พันเชื้อ 

๒๒๗.  นางสาวปยมาศ    สวัสด ี

๒๒๘.  นางสาวปยวรรณ    ลุนศรี 

๒๒๙.  นางสาวปยะวรรณ    ดิสโร 

๒๓๐.  นางสาวปยาภรณ    บุญแสน 

๒๓๑.  นางสาวเปรมกมล    ตรีผลพันธุ 

๒๓๒.  นางสาวผดุงขวัญ    ขันแกว 

๒๓๓.  นางสาวผาณิตา    จันทอน 

๒๓๔.  นางสาวพรกนก    สาด ี

๒๓๕.  นางสาวพรกมล    สัพโส 

๒๓๖.  นางสาวพรชิตา    เขียวเทพ 

๒๓๗.  นางสาวพรทิพย    แจมสกุลไพร 

๒๓๘.  นางสาวพรนภา    อาจมูลลา 

๒๓๙.  นางสาวพรพิมล    แถวสามารถ 

๒๔๐.  นางสาวพรพิมล    พวงหอย 

๒๔๑.  นางสาวพรพิมล    กรองทอง 

๒๔๒.  นางสาวพรพิมล    เชื้อประทุม 

๒๔๓.  นางสาวพรพิมล    บุญไสย 

๒๔๔.  นางสาวพรรณขนิศา    อินของ 

๒๔๕.  นางสาวพรรณรัชต    รัตนะวัน 

๒๔๖.  นางสาวพรลภัส    สุระเสียง 

๒๔๗.  นางสาวพรสวรรค    โอสถศรี 

๒๔๘.  นางสาวพรสุดา    เพ็งศิลป 

๒๔๙.  นางสาวพฤศจิกานต    ใจทัด 

๒๕๐.  นางสาวพลอยไพลิน    โสมแผว 

๒๕๑.  นางสาวพลอยสวย    อุนทรวง 

๒๕๒.  นางสาวพัชราภรณ    ขันตรี 

๒๕๓.  นางสาวพัชราภา    ไชขันตรี 

๒๕๔.  นางสาวพัชริดา    เชื้อคำฮด 

๒๕๕.  นางสาวพัชริดา    โสนะจิตร 

๒๕๖.  นางสาวพัชรินทร    ตอวิญญา 

๒๕๗.  นางสาวพัชรี    แผงออน 

๒๕๘.  นายพัทธนันท    แกวหารอด 

๒๕๙.  นางสาวพิชชาภา    ธรรมกัณหา 

๒๖๐.  นางสาวพิชญา    พงษวัน 

๒๖๑.  นางสาวพิชญา    พันธุปก 

๒๖๒.  นางสาวพิชญา    เจียมเจริญ 

๒๖๓.  นางสาวพินตรา    อินทิราช 

๒๖๔.  นางสาวพิมประภา    เวียงแกว 

๒๖๕.  นางสาวพิมพชนก    ลาวัลย 

๒๖๖.  นางสาวพิมพพรรณ    นามวงษา 
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๒๖๗.  นางสาวพิมพพิชญา    พิมาทัย 

๒๖๘.  นางสาวพิมพลักษณ    กุสุมาลย 

๒๖๙.  นางสาวพิมพวิไล    คำผุผง 

๒๗๐.  นางสาวพิมพิกา    บุญประกอบ 

๒๗๑.  นางสาวพิมลวรรณ    ศรีพยอม 

๒๗๒.  นางสาวพิยดา    พงษวัน 

๒๗๓.  นางสาวพิสมัย    ขยันการ 

๒๗๔.  นางสาวเพชรชรัตน    เพ็ชรแสน 

๒๗๕.  นางสาวเพชรลดา    สีละโคต 

๒๗๖.  นางสาวเพชราภรณ    ดอนกระสินธุ 

๒๗๗.  นางสาวเพ็ญนภา    คณะบุตร 

๒๗๘.  นางสาวเพ็ญนภา    อุนจันทร 

๒๗๙.  นางสาวเพ็ญลักษณ    ศรีหาบัณฑิต 

๒๘๐.  นางสาวแพรวพราว    คำศรี 

๒๘๑.  นางสาวไพรินทร    คำเจริญ 

๒๘๒.  นางสาวไพรินทร    วงควรรณา 

๒๘๓.  นางสาวภัควลัญชญ    ปฏิทันโด 

๒๘๔.  นางสาวภัทธิราภรณ   วันเพ็ญ 

๒๘๕.  นายภัทรพงศ    ศรีเจริญ 

๒๘๖.  นางสาวภัทรพร    ประศรีพัฒน 

๒๘๗.  นางสาวภัทรศรี    โพธิ์จันทร 

๒๘๘.  นางสาวภัทรา    นุนนาแซง 

๒๘๙.  นางสาวภัทรานิษฐ    สำเนียง 

๒๙๐.  นางสาวภัทรินทร    ทองแกมแกว 

๒๙๑.  นางสาวภัสทรวดี    จันทะแสง 

๒๙๒.  นางสาวภาณุมาศ    บุตรไทย 

๒๙๓.  นางสาวภาวิณี    ลาทวี 

๒๙๔.  นางสาวภาวินี    หนูปอง 

๒๙๕.  นายมงคลชัย    เทนโสภา 

๒๙๖.  นางสาวมณฑิตา    สาระมู 

๒๙๗.  นางสาวมณฑิรา    ธุมา 

๒๙๘.  นางสาวมณฑิรา    พิมพสำราญ 

๒๙๙.  นางสาวมณฑิรา    สุเมฆ 

๓๐๐.  นางสาวมณีนาจ    ปรากฏหาญ 

๓๐๑.  นางสาวมณีรัตน    คัมภีระ 

๓๐๒.  นางสาวมณีรัตน    ราชรินทร 

๓๐๓.  นางสาว มณีรัตน    ชัยสงคราม 

๓๐๔.  นางสาวมนัสนันท    กวางสวาส 

๓๐๕.  นางสาวมลธชิา    กลองสูงเนิน 

๓๐๖.  นางสาวมลวภิา    พิกุลศรี 

๓๐๗.  นางสาวมัทนาวด ี   ศรีสุนทร 

๓๐๘.  นางสาวมัลลิกา    นารีนุช 
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๓๐๙.  นางสาวมาซีตะ   แวอามะ 

๓๑๐.  นางสาวมานิตา    ศรีสะดี 

๓๑๑.  นางสาวมานิตา    หมีแป 

๓๑๒.  นางสาวมาริสา    ยอดภักดี 

๓๑๓.  นางสาวมาริสา    สาแก 

๓๑๔.  นางสาวมินตรา    กาวน 

๓๑๕.  นางสาวมินตรา    หนูดำ 

๓๑๖.  นางสาวมินตรา    พราหมนิล 

๓๑๗.  นางสาวมุกดา    ชื่นชม 

๓๑๘.  นางสาวมุกดารัตน    สุขสมกิจ 

๓๑๙.  นางสาวเมทินี    ลาดศิลา 

๓๒๐.  นางสาวเมธาว ี   ทวีพูน 

๓๒๑.  นางสาวยลดา    พิลา 

๓๒๒.  นางสาวยภุารัตน    จำปาหอม 

๓๒๓.  นางสาวยวุด ี   จำนงมี 

๓๒๔.   นางสาวเย็นฤดี       โคตรสมบัติ 

๓๒๕.  นางสาวเยาวเรศ    อุยหนองกา 

๓๒๖.  นางสาวโยทิกา    บุญสินชัย 

๓๒๗.  นางสาวรวิณรฑิดา    ภาษาเวทย 

๓๒๘.  นางสาวรวิตา    ออมแกว 

๓๒๙.  นางสาวรชัฎาพร    แสงตะวัน 

๓๓๐.  นางสาวรชันีกรณ    จันทพันธ 

๓๓๑.  นางสาวรัตติยา    สียางคะบุตร 

๓๓๒.  นางสาวรัตติยาภรณ    บุตรวงศ 

๓๓๓.  นางสาวรัตนาภรณ    เสนีโสด 

๓๓๔.  นางสาวรินลดา    อินหงษา 

๓๓๕.  นางสาวรุงนภาพร    คุณาพันธ 

๓๓๖.  นางสาวรุงรัตน    คำบุดดา 

๓๓๗.   นางสาวฤทัยรัตน       จันทรยอย 

๓๓๘.  นางสาวลลิตา    นำพา 

๓๓๙.  นางสาวลออรัตน    สุทโธ 

๓๔๐.  นางสาวลัดดาวลัย    ขันทา 

๓๔๑.  นางสาววชิรญาณ    วงษหงษา 

๓๔๒.  นางสาววชิรญาณ    วงคชา 

๓๔๓.  นางสาววชิรญาณนันท  แกวสีทอง 

๓๔๔.  นางสาววชิรินทรา    อรรถสิงห 

๓๔๕.  นางสาววนิดา    ถาวรพงษ 

๓๔๖.  นางสาววนิดา    สุริยัน 

๓๔๗.  นายวรดา    วงเวียน 

๓๔๘.  นางสาววรนุช    มหาพรม 

๓๔๙.  นางสาววรรณนิภา    สุดามาตร 

๓๕๐.  นางสาววรรณวิสา    ศรีนอ 
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๓๕๑.  นางสาววรรณิดา    ควรหาญ 

๓๕๒.  นางสาววรรณิศา    ทองทา 

๓๕๓.  นางสาววรัชยา    ม่ังค่ัง 

๓๕๔.  นางสาววรางคณา    มุทาไร 

๓๕๕.  นางสาววราพร    มหาวงค 

๓๕๖.  นางสาววราพร    วรรณจันทร 

๓๕๗.  นางสาววราภรณ    จันคณา 

๓๕๘.  นางสาววราภรณ    สิทธิศาสตร 

๓๕๙.  นางสาววราภรณ    ปกกาสีนัง 

๓๖๐.  นางสาววราภรณ    ฮาดดา 

๓๖๑.  นางสาววรารัตน    ปูคะภาค 

๓๖๒.  นางสาววราลักษณ    พรหมทอง 

๓๖๓.  นางสาววรินดา    พรนิคม 

๓๖๔.  นางสาววริยา    แยมศรี 

๓๖๕.  นางสาววริศรา    บุญหลา 

๓๖๖.  นางสาววลัยพร    โนนกอง 

๓๖๗.  นางสาววัชรีรัตน    ปองสิมมา 

๓๖๘.  นางสาววันเพ็ญ    พนมเขต 

๓๖๙.  นางสาววันเพ็ญ    พลอยพันธ 

๓๗๐.  นางสาววาติยาภรณ    ภาระเวช 

๓๗๑.  นางสาววารุณี    โคจร 

๓๗๒.  นางสาววาสนา    กันหาพันธ 

๓๗๓.  นางสาววาสนา    บุญไฮ 

๓๗๔.  นางสาววาสนา    วัฒนพาณิช 

๓๗๕.  นางสาววาสนา    ออนแกว 

๓๗๖.  นางสาววิจิตรา    สายแกว 

๓๗๗.  นางสาววิชุดา    กิติอาษา 

๓๗๘.  นางสาววิภาพร    พิมพทอง 

๓๗๙.  นางสาววิภาวดี    หนองแคน 

๓๘๐.  นางสาววิมลพรรณ    ใจใส 

๓๘๑.  นางสาววิมลวรรณ    ดวงแกว 

๓๘๒.  นางสาววิมลสิริ    อินธิ 

๓๘๓.  นางสาววิราวรรณ    อ่ิมพันธ 

๓๘๔.  นางสาววิลัยวรรณ    จันลา 

๓๘๕.  นางสาววิสุดา    คำปง 

๓๘๖.  นางสาววีณา    แพงศรี 

๓๘๗.  นายวุฒิไกร    บุญปก 

๓๘๘.  นางสาวศรันยพร    คำแสนราช 

๓๘๙.  นางสาวศศิกานต    คงประกอบ 

๓๙๐.  นางสาวศศิธร    วรรณทอง 

๓๙๑.  นางสาวศศิธร    คำม่ัน 

๓๙๒.  นางสาวศศิธร    อนมา 
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๓๙๓.  นางสาวศศินา    มะณีภักดี 

๓๙๔.  นางสาวศศินา    บุญม่ัน 

๓๙๕.  นางสาวศศินา    พางาม 

๓๙๖.  นางสาวศศิพร    แกววังวรณ 

๓๙๗.  นางสาวศศิมาภรณ    โพธิสิตา 

๓๙๘.  นางสาวศศิวิมล    หลังแกว 

๓๙๙.  นางสาวศิริกัญญา    โพธิศร ี

๔๐๐.  นางสาวศิริกาญจน    อนุวงศพินิจ 

๔๐๑.  นางสาวศิรินภา   แกวมา 

๔๐๒.   นางสาวศิรินภา       สมภพ 

๔๐๓.  นางสาวศิรินันท    จันทรอราม 

๔๐๔.  นางสาว ศิริประภา     ชวยรักษ 

๔๐๕.  นางสาวศิริพร    มายา 

๔๐๖.  นางสาวศิริพร    คตวงษ 

๔๐๗.  นางสาวศิริพร    แจมศิริ 

๔๐๘.  นางสาวศิริยากร    ศรีลอม 

๔๐๙.  นางสาวศิริรัตน    สีลอด 

๔๑๐.   นางสาวศิริลักษ       สายคำภา 

๔๑๑.  นางสาวศิริลักษณ    เสริฐศรี 

๔๑๒.  นางสาวศิริวรรณ    แกวพรม 

๔๑๓.  นายศุภกิตต    ใจพันธ 

๔๑๔.  นางสาวศุภณัฐ    บุญเลิศลพ 

๔๑๕  นางสาวศุภาวรรณ    ผุยลา 

๔๑๖.  นางสาวศุภิสรา    กลางประพันธ 

๔๑๗.  นางสาวเศรษฐพร    สิงหสีทา 

๔๑๘.  นางสาวโศภิต    เชื่อใชย 

๔๑๙.  นางสาวสกุลทิพย    สุตะภักดิ์ 

๔๒๐.  นางสาวสตรีรัตน    รุงโรจน 

๔๒๑.  นางสาวสโรชา    เหมกุล 

๔๒๒.  นางสาวสลักใจ    สุระมณี 

๔๒๓.  นางสาวสศิธร    คำทวี 

๔๒๔.  นางสาวสันทนา    จันทรสวาง 

๔๒๕.  นางสาวสายธารา    แสนหาญ 

๔๒๖.  นางสาวสายฝน    สมสามาลย 

๔๒๗.  นางสาวสาริกา    เหลาทอง 

๔๒๘.  นางสาวสำราญสุข    ราศรี 

๔๒๙.  นางสาวสิราภรณ    ปะนัง 

๔๓๐.  นางสาวสิรินาถ    มูลเพชร 

๔๓๑.  นางสาวสิริยากร    คำภา 

๔๓๒.  นางสาวสิรลิักษณ    สิงหใหญ 

๔๓๓.  นางสาวสิรวิด ี   ศรีปตเนตร 

๔๓๔.  นางสาวสิรวิลี    หนอใหม 
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๔๓๕.  นางสาวสุกัญญา    กุดกุง 

๔๓๖.  นางสาวสุกัญญา    ดอมไธสง 

๔๓๗.  นางสาวสุกัญญา    อิฐออน 

๔๓๘.  นางสาวสุกัญญา    ใจเพียร 

๔๓๙.  นางสาวสุกัญญา    บำเพ็ญ 

๔๔๐.  นางสาวสุกัญญา    บุญรอด 

๔๔๑.  นางสาวสุกัญญา    ประสุโส 

๔๔๒.  นางสาวสุกัญญา    ภูบุตตะ 

๔๔๓.  นางสาวสุกัญญารัตน    ดีชม 

๔๔๔.  นางสาวสุจิตรา    โพธิจักร 

๔๔๕.  นางสาวสุจิตรา    วัญญะ 

๔๔๖.  นางสาวสุจิตรา    ไชยมา 

๔๔๗.  นางสาวสุณียรัตน    มีวงษ 

๔๔๘.  นางสาวสุดาทิพย    ทองพร 

๔๔๙.  นางสาวสุดารัตน    เวฬุวนารักษ 

๔๕๐.  นางสาวสุดารัตน    สมคิด 

๔๕๑.  นางสาวสุดารัตน    วรรณรส 

๔๕๒.  นางสาวสุดารัตน    มีตน 

๔๕๓.  นางสาวสุทธามาศ    วรบุตร 

๔๕๔.  นางสาวสุทธิดา    ปจจุโส 

๔๕๕.  นางสาวสุทธิดา    ชูไทย 

๔๕๖.  นางสาวสุทธิดา    ลีลาศ 

๔๕๗.  นางสาวสุทิมา    สุดหลา 

๔๕๘.  นางสาวสธุาทิพย    ประทุมตะ 

๔๕๙.  นางสาวสธุิดา    สมานรักษ 

๔๖๐.  นางสาวสธุิดา    จรูญพงษ 

๔๖๑.  นางสาวสธุิดา    แพทยกลาง 

๔๖๒.  นางสาวสธุิดา    โพธิ์เตา 

๔๖๓.  นางสาวสุนทรี    โชติพันธุ 

๔๖๔.  นางสาวสุนาร ี   วุฒินอย 

๔๖๕.  นางสาวสุนิษา    นมภูเขียว 

๔๖๖.  นางสาวสุนสิา    สองศรีโรจน 

๔๖๗.  นางสาวสุปราณี    สมสาลี 

๔๖๘.  นางสาวสุพรรษา    กานุสนธิ์ 

๔๖๙.  นางสาวสุพรรษา    สีเงิน 

๔๗๐.  นางสาวสุพัตตรา    ภูมิศาสตร 

๔๗๑.  นางสาวสุพัตรา    ศรีดา 

๔๗๒.   นางสาวสุพัตรา       เพ็ญปรัง 

๔๗๓.  นางสาวสภุัทรธีรา     พิทักษา 

๔๗๔.  นางสาวสภุา    โพธารินทร 

๔๗๕.  นางสาวสภุาภรณ    นามแดง 

๔๗๖.  นางสาวสภุาภรณ    จันเทพา 
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๔๗๗.  นางสาวสภุารัตน    คำภิละ 

๔๗๘.  นางสาวสภุารัตน    สิมสาร 

๔๗๙.  นายสุริยา    คำสาวงค 

๔๘๐.  นางสาวสุริศา    บุญโมะ 

๔๘๑.  นางสาวสุรียรัตน   โพธินาม 

๔๘๒.  นางสาวสวุนันท    จันใด 

๔๘๓.  สิบเอกหญิงสุวัจนีย    ชมพุฒ 

๔๘๔.  นางสาวเสาวคนธ    เสาเวียง 

๔๘๕.  นางสาวเสาวลักษณ    ภูมิการ 

๔๘๖   นางสาวเสาวลักษณ    สริมลำจวน 

๔๘๗.  นางสาวเสาวลักษณ    ขุมทอง 

๔๘๘.  นางสาวเสาวลักษณ    คำแสง 

๔๘๙.  นางสาวเสาวลักษณ    ภักดี 

๔๙๐.  นางสาวเสาวลักษณ    ประสมศรี 

๔๙๑.  นางสาวหทัยรัตน    แสนกระจาย 

๔๙๒.  นางสาวหยาดเพชร    โภคสูงเนิน 

๔๙๓.  นางสาวหยาดฟา    สังรักษ 

๔๙๔.  นางสาวหฤทัย    อุทานุเคราะห 

๔๙๕.  นางสาวหัทยา    วงคฤทธิ์ 

๔๙๖.  นางสาวหัสยา    ลีทนทา 

๔๙๗.  นางสาวอทิตยา    พันเนตร 

๔๙๘.  นางสาวอธิตยา    ทนุราช 

๔๙๙.  นางสาวอนงคนาถ    ดาษขุนทด 

๕๐๐.  นางสาวอนงคพร    เฉยฉิว 

๕๐๑.  นางสาวอนุชญา    คุณขอนยาง 

๕๐๒.  นางสาวอนุชิดา    ชื่นนอก 

๕๐๓.  นางสาวอนุสรา    แฉงสูงเนิน 

๕๐๔.  นางสาวอภิชญา    สุขวงษ 

๕๐๕.  นายอภิชาต    ไชยคำม่ิง 

๕๐๖.  นางสาวอภิญญา    ผิวก่ำ 

๕๐๗.  นางสาวอภิรด ี   คนยืน 

๕๐๘.  นางสาวอภิสมัย    คำนนท 

๕๐๙.  นางสาวอมรรัตน    นอยทรง 

๕๑๐.  นางสาวอมรรัตน    ยอดมงคล 

๕๑๑.  นางสาวอมรา    เจริญ 

๕๑๒.  นางสาวอมลรดา    ทองบางหลวง 

๕๑๓.  นางสาว  อรทัย       กุคำรักษ 

๕๑๔.  นางสาวอรปรียา    ศิริม่ัน 

๕๑๕.  นางสาวอรปรียา    อาษาวัง 

๕๑๖.  นางสาวอรพรรณ    สรอยแสง 

๕๑๗.  นางสาวอรพรรณ    พิมพิเสน 

๕๑๘.  นางสาวอรพิน    บุญเชิด 
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๕๑๙.  นางสาวอรพิมล    เผือกแกว 

๕๒๐.  นางสาวอรยา    โมระดา 

๕๒๑.  นางสาวอรวรรณ    ผักใหม 

๕๒๒.  นางสาวอรสา    มัสธรรม 

๕๒๓.  นางสาวอรอนงค    จันทวี 

๕๒๔.  นางสาวอรอนงค    สุทัน 

๕๒๕.  นางสาวอรอนงค    สอนโยหา 

๕๒๖.  นางสาวอรัญญา    พรสันเทียะ 

๕๒๗.  นางสาวอริศรา    เห็วชัยภูมิ 

๕๒๘.  นางสาวอริษา    ใจบุญ 

๕๒๙.  นางสาวอริสรา    ปอมพิทักษ 

๕๓๐.  นางสาวอริสรา    มาราช 

๕๓๑.  นางสาวอริสา    ขันทอง 

๕๓๒.  นางสาวอริสา    แสนหวา 

๕๓๓.  นางสาว อรุณรุง    ชาวนา 

๕๓๔.  นางสาวอลิตา    ทาวมา 

๕๓๕.  นางสาวอลิษา    รุงแสง 

๕๓๖.  นางสาวอวัสดา    พรมวิจิตร 

๕๓๗.  นายอัครยา    บุญรัตน 

๕๓๘.  นางสาวอัจจิมาภรณ    พืชหมอ 

๕๓๙.  นางสาวอัจฉรา    โชตะวัน 

๕๔๐.  นางสาวอัจฉรา    มานุสนธิ์ 

๕๔๑.  นางสาวอัจฉราภรณ    บุญอุน 

๕๔๒.  นางสาวอัญชลี    สักสิงห 

๕๔๓.  นางสาวอัญมณี    ภูกาบทอง 

๕๔๔.  นางสาวอัญรญา    โนนทา 

๕๔๕.  นางสาวอาทิตตะยา    ม่ันชัย 

๕๔๖.  นางสาวอาทิตยา    พิณทอง 

๕๔๗.  นางสาวอาทิตยา    ภูผาแนบ 

๕๔๘.  นางสาวอาทิติยา    ใสสะอาด 

๕๔๙.  นางสาวอาพัชราพร    จำป 

๕๕๐.  นางสาวอาภัสรา    มูลศรีแกว 

๕๕๑.  นางสาวอาภาพร    ชวยนา 

๕๕๒.  นางสาวอารียา    แซตั้ง 

๕๕๓.  นางสาวอารียา    จันทะรักษา 

๕๕๔.  นางสาวอารียา   โฮงทอง 

๕๕๕.  นางสาวอารียา    พรมจันทร 

๕๕๖.  นางสาวอารียา    หินทอง 

๕๕๗.   นางสาวอารียา       วรรณบุตร 

๕๕๘.  นางสาวอินทิรา    คำตา 

๕๕๙.  นางสาวอุทุมพร    แซเหีย 

๕๖๐.  นางสาวอุบลวรรณ    บับพาน 
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๕๖๑.  นางสาวอุรวี    บุตรทุมพันธ 

๕๖๒.  นางสาวอุไรพร    หัตถมา 

๕๖๓.  นางสาวเอมนตินันท    คำภูลอย 

๕๖๔.  นางสาวไอรดา    คำหงษา 

๕๖๕.  นางสาวไอรดา    อุตอามาตย 
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รายนามผู้ได้รับปริญญาบัตร 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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รายนามผูไดรับปริญญาบัตร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

๑. นางสาวกฤชกร ไพคำนาม 

๒. นายไกรวุฒิ เมฆใส 

๓. นางสาวจันทรจริา โชติพิบูลย 

๔. นางสาวจารุภา รติพรเลิศ 

๕. นางจินตนา ดีนาง 

๖. นางสาวจุฑาทิพย วารีย 

๗. นางสาวจุฑารัตน แกวมาก 

๘. นางฉัตรติยา เอกตาแสง 

๙. นายชัยสิทธิพงศ จันดาวัลย 

๑๐. นางสาวโชครัศม์ิ หาธร 

๑๑. นายณัฐพงศ ตระการ 

๑๒. นางสาวดวงเดือนเพ็ญ สันทา 

๑๓. นายดาวประกาย กุลวงค 

๑๔. นายเดชา สมคะเณย 

๑๕. นางสาวตอม แกวกันหา 

๑๖. นายธนวัฒน วงศศรีรักษา 

๑๗. นายธนาวุฒิ กองสุวรรณ 

๑๘. นางสาวธัญลักษณ เปยงงาม 

๑๙. นายธาดา ภูพวก 

๒๐. นายธีระศักดิ์ ศรีปญญา 

๒๑. นางสาวนลินี ศรีจันทร 

๒๒. นายนาด มุลทากุล 

๒๓. นางสาวนาตยา ศรีวงกาง 

๒๔. นายนิพล เกษมสุข 

๒๕. นางสาวนิภาพร นอยปลา 

๒๖. นายประกฤษฎิ์ พิลาคง 

๒๗. นางสาวประภาพร บุญหาญ 

๒๘. นางสาวปรียานุช ราชแผว 

๒๙. นายปญจพล ไพรหลวง 

๓๐. นายปยณัฐ ท่ังจันทรแดง 

๓๑. นายปยะวัฒน พรมลี 

๓๒. นายพงศธร ภูมิเพ็ง 

๓๓. นายพชร ภูเกตุ 

๓๔. นายพนม พินิจเจริญ 

๓๕. นางสาวพนิดา หม่ืนศรี 

๓๖. นางสาวพรศิริ ฤทธิ์มหา 

๓๗. นางสาวพิมพนภา นามประเสริฐ 

๓๘. นางสาวพีรพร ฟุงเฟอง 

๓๙. นางสาวภัทธิรา สวางโคกกรวด 

๔๐. นายมนัส แกนนอก 
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๔๑. นางเยาวลักษณ สุวรรณดวง 

๔๒. นางวรรณธยา เหลาตระกูล 

๔๓. นางสาววีรนิตย สิทธิราช 

๔๔. นายศุภณัฐ รัตนปกรณ 

๔๕. นางสกาวเดือน นันทะชัย 

๔๖. นางสาวสุพรรษา ถอเงิน 

๔๗. นายสุภมิตร กุลวงค 

๔๘. นางสาวเสาวนีย บรรพต 

๔๙. นางสาวอรุณรัตน เนืองแกว 

๕๐. นายอัศราวุธ หาญธงชัย 

๕๑. นายอาคม ยุพานิชย 

๕๒. นายอารักษ โยธะการี 

๕๓. นางสาวเอวิภา ปราบพาลทัพพ 

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เกียรตินิยมอับดับหน่ึง 

๑. นางสาวนภา       นวนแสง 

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

เกียรตินิยมอับดับสอง 

๑. นางสาวขวัญชนก โพสาวัง 

๓. นางสาวสุชาดา มงคล 

๒. นางสาวนฤมล ศรีงาม 

   

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑. นางสาวกนกพร ชัยสาด 

๒. นางสาวกรรณิการ ซามาตา 

๓. นางสาวกรรณิการ ชำนาญ 

๔. นางสาวกัญชพร หอมโสภา 

๕. นางสาวกัญรยา ดีเลิศ 

๖. นายกิตติธร นามวิเศษ 
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๗. นางสาวกุลณัฐ วงษาเทียม 

๘. นางสาวกุลธิกา พรมไชยะ 

๙. นางสาวกุลนารี แกนหม่ัน 

๑๐. นางสาวขวัญประภา ผาสารคำ 

๑๑. นางสาวจันจิรา พอบุญจันทร 

๑๒. นางสาวจินตนา บุญเรือง 

๑๓. นางสาวจุฑามาศ ศรีมุกดา 

๑๔. นางสาวชฎาภรณ ชินวงษ 

๑๕. นางสาวชณิกา กิจสวน 

๑๖. นางสาวญาดาภรณ กวนหลวง 

๑๗. นางสาวฐิติมา ขัติวงค 

๑๘. นางสาวณัฐธิดา สาชนะโสภณ 

๑๙. นางสาวดลฤทัย แพงจันทร 

๒๐. นางสาวทัศนียา ตะรินันท 

๒๑. นางสาวทิชากร นามเสาร 

๒๒. นายธนกฤต วงคอนุ 

๒๓. นางสาวธนัชพร สุขศรี 

๒๔. นางสาวธนาภรณ ศรีนาเวช 

๒๕. นางสาวธัญญาลักษณ สาลากัน 

๒๖. นางสาวธัญวลัย สายสิน 

๒๗. นางสาวธิดารัตน มาตราช 

๒๘. นางสาวธิราทิพย เสวตวงษ 

๒๙. นายธีระภัทร สิมลิราช 

๓๐. นางสาวนฏกร สุดหนองบัว 

๓๑. นางสาวนรากร บรรดาศักดิ์ 

๓๒. นายนเรนทรฤทธิ์ มาสู 

๓๓. นางสาวนฤมล พินิจมนตรี 

๓๔. นางสาวนาราภัทร มูลเพชร 

๓๕. นางสาวน้ำทิพย กลมเกลียว 

๓๖. นางสาวประภสัสร สายจำปา 

๓๗. นางสาวประภาณี เกษบุรมย 

๓๘. นางสาวปทมา สุวรรณ 

๓๙. นางสาวปาริชาติ ธนารียกุล 

๔๐. นางสาวปยะธิดา สีลา 

๔๑. นางสาวปุณยนุช พานวงศ 

๔๒. นางสาวพรชิตา ทะบรรหาร 

๔๓. นางสาวพรทิพย กกฝาย 

๔๔. นางสาวพรรณนภา รุงศรี 

๔๕. นางสาวพัชรินทร ไชยนา 

๔๖. นางสาวพิกุลทอง ภูขาว 

๔๗. นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีโสดา 

๔๘. นางสาวไพลิน โพธิ์ชัยยอย 

๔๙. นางสาวภัชราภรณ ทวีโคตร 

๕๐. นางสาวภัทรียา เจินยุหะ 
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๕๑. นางสาวมนัสนันท พรมวัง 

๕๒. นางสาวมัณทนา ไชยประเทศ 

๕๓. นางสาวมาลินี ลุนพิลา 

๕๔. นางสาวมุธิตา บรรลือทรัพย 

๕๕. นางสาวยลธิดา ไชยสัตย 

๕๖. นายยศกร สุระดนัย 

๕๗. นางสาวยุพรัตน เจริญมี 

๕๘. นางสาวเยาวภา วงษดวง 

๕๙. นางสาวเยาวลักษณ หาญสารจอด 

๖๐. นางสาวรัตนาภรณ กองเกิด 

๖๑. นางสาวลลิตา ทรายกา 

๖๒. นางสาวลลิตา วีระศักดิ์ 

๖๓. นางสาวลลินา เหลาสุวรรณ 

๖๔. นางสาววนิษา คนหาญ 

๖๕. นายวรรณกร ภูยืด 

๖๖. นางสาววรรณริษา พิทักษชัยโสภณ 

๖๗. นางสาววรรณิษา คงประพัฒน 

๖๘. นางสาววราทิพย ตรันเจริญ 

๖๙. นางสาวศิริรัตน แกวคำสอน 

๗๐. นางสาวศิริลักษณ หมอยาเกา 

๗๑. นางสาวสิรินทรา ศิรินามพิมพ 

๗๒. นางสาวสุจิตตรา วงษกระโซ 

๗๓. นางสาวสุชาดา ศรีกงพาน 

๗๔. นางสาวสุดารัตน มานะเสน 

๗๕. นางสาวสุพัตรา บุญกอน 

๗๖. นางสาวอทิตญา จันผาย 

๗๗. นางสาวอรดา หอมทรัพย 

๗๘. นางสาวอรนุช สัตบุตร 

๗๙. นางสาวอรอนงค ประทุมชาติ 

๘๐. นางสาวอริยา คำทะเนตร 

๘๑. นางสาวอักษรสวรรค คำหลา 

๘๒. นางสาวอาภัสรา ชาญณรงค 

๘๓. นางสาวอินทรทิรา สารศิริ 
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 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

๑. นางสาวกนกวรรณ ถานทองดี 

๒. นางสาวกนกวรรณ สุดนาม 

๓. นางสาวกนกวรรณ หมูทอง 

๔. นางสาวกมลลักษณ ศรีนครดี 

๕. นางสาวกมลวรรณ โมหนองเดิ่น 

๖. นางสาวกรรณธิกา ศรีสาวัน 

๗. นางสาวกรวิภา แพภูเขียว 

๘. นางสาวกฤษฎาภรณ พลัน 

๙. นายกฤษดา สีทา 

๑๐. นางสาวกัญชลา ม่ังอะนะ 

๑๑. นางสาวกัญญานัฐ ปุผาโล 

๑๒. นางสาวกัญญาภัทร เคณาภูมิ 

๑๓. นางสาวกัญญารัตน จงมุม 

๑๔. นางสาวกัญญารัตน เสลิมนอก 

๑๕. นางสาวกัญญาลักษณ หม่ืนแกว 

๑๖. นางสาวกัญณภัทร โคตรพรม 

๑๗. นางสาวกัญรณา คัชเขียว 

๑๘. นางสาวกาญจนา มณีศรี 

๑๙. นางสาวกาญจนา ทักษิณอุบล 

๒๐. สิบเอกหญิงกาญจนา ทะนันท 

๒๑. นางสาวกานดามณี คุณเดช 

๒๒. นางสาวกานตธิดา สาศิริ 

๒๓. นางสาวกิตติมา เสนปอภาร 

๒๔. นางสาวกิติพร ถ่ินถาน 

๒๕. นางสาวกุลณัฐ กุมารสิทธิ์ 

๒๖. นางสาวเกศราภรณ คำแสนหม่ืน 

๒๗. นางสาวขนิษฐา โสภิพันธ 

๒๘. นางสาวขนิษฐา คำชนะ 

๒๙. นางสาวจรรยา มานีปาน 

๓๐. นางสาวจันจิรา ทองหลอ 

๓๑. นางสาวจันทนี แกวพรม 

๓๒. นางสาวจันสุดา มหาแกว 

๓๓. นางสาวจารวี สงนอก 

๓๔. นางสาวจิตติมา ลอยแกว 

๓๕. นางสาวจินดารัตน โนนสุวรรณ 

๓๖. นางสาวจินตนา สีปากดี 

๓๗. นางสาวจิรดา มดแดง 

๓๘. นางสาวจิรัตติกาล อินทรภูวา 

๓๙. นางสาวจิราพัชร คาระโส 

๔๐. นางสาวจิราวรรณ บุญดี 

๔๑. นางสาวจุไรรัตน สืบเปง 

๔๒. นางสาวจุฬาลักษณ กันยารัตน 
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๔๓. นางสาวจุฬาลักษณ ดีพรอม 

๔๔. นางสาวเจนจิรา วันทอง 

๔๕. นางสาวฉัตรสุดา ชูรัตน 

๔๖. นางสาวชญาภา ศรีแสนยงค 

๔๗. นางสาวชนกชนม ภูสีไม 

๔๘. นางสาวชรัญญา ลาภบุญเรือง 

๔๙. นางสาวชลธร ชารีราษฎร 

๕๐. นางสาวชลธิชา รามมะมะ 

๕๑. นางสาวชลธิดา จันทะศิริศักดิ์ 

๕๒. นางสาวชลิดา ศิลากัน 

๕๓. นางสาวชลินทรา สุครีพ 

๕๔. นางสาวชัชฎาภรณ อินทะชัย 

๕๕. นายชาลิสา บุญชาญ 

๕๖. นางสาวชุติมา พลเสนา 

๕๗. นางสาวชุติมา อุตรโส 

๕๘. นางสาวณณัชชา แสงยะรักษ 

๕๙. นางสาวณัฏฐชนก พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 

๖๐. นางสาวณัฐกฤตา ไชยเจริญ 

๖๑. นางสาวณัฐกานต บุญชอน 

๖๒. นางสาวณัฐฐพร โคตรชัย 

๖๓. นางสาวณัฐวรา นาทุมพล 

๖๔. นางสาวดวงกมล ทับพิมาย 

๖๕. นางสาวดวงกมล นามนิตย 

๖๖. นางสาวตรีรัตน เคนสนธ 

๖๗. นางสาวตะวันฉาย สินไชย 

๖๘. นางสาวทานตะวัน อินทรโภคา 

๖๙. นางสาวทิพยธัญญา เถาวัลย 

๗๐. นางสาวทิวาพร สาระรัตน 

๗๑. นางสาวธนพร ไชยนนท 

๗๒. นายธนากร จันทรลี 

๗๓. นางสาวธัญญานุช เขตอนันต 

๗๔. นางสาวธัญญารักษ อินธิบาล 

๗๕. นางสาวธันยพร ภูแรศรี 

๗๖. นางสาวธันวา เปรมเขียว 

๗๗. นางสาวธิดาภรณ สุยอย 

๗๘. นางสาวธิดารัก สุนทะมาลา 

๗๙. นางสาวธิดารัตน พรมจันทร 

๘๐. นางสาวธีริศรา บุญสิงห 

๘๑. นางสาวนภัส บุดดีคำภา 

๘๒. นางสาวนภาพร รินทระ 

๘๓. นางสาวนฤมล พรหมกรุง 

๘๔. นางสาวนฤมล สมบุตร 

๘๕. นางสาวนลินี โพธิ์พรม 

๘๖. นางสาวนัฐกมล ทองใบ 

๘๗. นางสาวนันทนัช คุณยงค 
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๘๘. นางสาวนันทิกานต ไชยกา 

๘๙. นางสาวนารีรัตน นวลมา 

๙๐. นางสาวนิตยกานต ชวยจันทร 

๙๑. นางสาวนิภาพร เพียชามาตย 

๙๒. นางสาวนิฤบล ราชวงษ 

๙๓. นางสาวนิฤมล มาตรา 

๙๔. นางสาวนุศรา อินทรวงค 

๙๕. นางสาวเนตรชนก ศรีทา 

๙๖. นางสาวบริมาศ ศรีสวัสดิ์ 

๙๗. นางสาวบวรรัตน ปวงมณี 

๙๘. นางสาวบัณฑิตา ชัยภิบาล 

๙๙. นางสาวบุญญิสา ศรีเสน 

๑๐๐. นางสาวบุญทริกา สนิทนอก 

๑๐๑. นางสาวบุณยาพร จรครบุรี 

๑๐๒. นางสาวปณิดา วิจารยชัยศรี 

๑๐๓. นางสาวปนัดดา สวัสศรี 

๑๐๔. นางสาวปนัดดา จันทรแหว 

๑๐๕. นางสาวประกายฟา สุขเรห 

๑๐๖. นางสาวประภาพร เพชรภักดี 

๑๐๗. นางสาวปรางคทอง จันทะแจม 

๑๐๘. นางสาวปริญญา จันทา 

๑๐๙. นางสาวปริญญา ศรีสงคราม 

๑๑๐. นางสาวปรียาดา วะบุตร 

๑๑๑. นางสาวปวารณพรรรษ ศรีสวาง 

๑๑๒. นางสาวปวีณา ชินเนหันหา 

๑๑๓. นางสาวปาริฉัตร เงินสมบัติ 

๑๑๔. นางสาวปาริชาติ สุนสุรี 

๑๑๕. นางสาวปยนุช ปสสูงเนิน 

๑๑๖. นางสาวปยนุช หนุนวงษ 

๑๑๗. นางสาวปยมาส พระสุนิล 

๑๑๘. นางสาวปยมาส ยางกุง 

๑๑๙. นางสาวปยาพร ยุบลช ู

๑๒๐. นางสาวปยาพัชร คำวงษถา 

๑๒๑. นางสาวเปรมศิริ ประทุมวัน 

๑๒๒. นางสาวผกามาศ คำคุณคำ 

๑๒๓. นางสาวผกาวดี มหาหิงส 

๑๒๔. นางสาวพจมาลย ปุยะพันธ 

๑๒๕. นางสาวพนิตา วิเศษแกว 

๑๒๖. นางสาวพรกนก ทองชนะ 

๑๒๗. นางสาวพรนครินทร ลาสอน 

๑๒๘. นางสาวพรนภา ยางสุด 

๑๒๙. นางสาวพรไพลิน โสภา 

๑๓๐. นางสาวพรรณทษา จันทรเสนา 

๑๓๑. นางสาวพรรณธิภา วงศลคร 

๑๓๒. นางสาวพรรณนิดา ผาสีดา 

๑๓๓. นางสาวพรศิริ โพธิ์สุดตา 

๑๓๔. นางสาวพรสุดา นนทยะโส 

๑๓๕. นายพลพล พิมโคตร 
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๑๓๖. นางสาวพลอยจันทร งามฉวี 

๑๓๗. นางสาวพัชราภรณ มีนา 

๑๓๘. นางสาวพัชรียากร ดีโพรัมย 

๑๓๙. นางสาวพันภิสา โอทองเหลือง 

๑๔๐. นางสาวพัสสุวี คำสมาน 

๑๔๑. นางสาวพิมพประภาพร แพงวาป 

๑๔๒. นางสาวพิมพลภัส ประทุมทิพย 

๑๔๓. นางสาวพิมลภา คำเพ็ง 

๑๔๔. นางสาวพิมลรัตน นอยลา 

๑๔๕. นางสาวแพรววนิต ถาวงคกลาง 

๑๔๖. นางสาวภัคจิรา สมภักดี 

๑๔๗. นางสาวภาวดี นครศรี 

๑๔๘. นายภูธเนศน ภูเหลื่อมใส 

๑๔๙. นางสาวมัลลิกา บุตรแสนคม 

๑๕๐. นางสาวม่ิงขวัญ หอมทรัพยสิน 

๑๕๑. นางสาวมินตรา พรหมผาบ 

๑๕๒. นางสาวมินตรา มุมบุญ 

๑๕๓. นางสาวมินยาดา พรรณโส 

๑๕๔. นางสาวยุวธิดา พลอยหิน 

๑๕๕. นายรัชชานนท เทพชาติ 

๑๕๖. นางสาวรัชนีกร พงสะพัง 

๑๕๗. นายรัฐพล ลาวัณย 

๑๕๘. นางสาวรัตติกาล จงรักษ 

๑๕๙. นางสาวรัตติยาภรณ ทิพยเทพา 

๑๖๐. นางสาวรัตนา วงสาตร 

๑๖๑. นางสาวรัตนาภรณ บุพศิริ 

๑๖๒. นางสาวรัตนาภรณ พลบุตร 

๑๖๓. นางสาวรุงนภา โตมณฑา 

๑๖๔. นางสาวรุจิรา นาคหงษ 

๑๖๕. นางสาวเรณู อินทิรักษ 

๑๖๖. นางสาวเรืองรอง อรรคดี 

๑๖๗. นางสาวลลิตา เคนอาษา 

๑๖๘. นางสาวลัดดา จูมา 

๑๖๙. นางสาวลัดดาพร ธรรมรัง 

๑๗๐. นางสาวลัดดาวัลย รัตนะ 

๑๗๑. นางสาววรนาถ จันทรหีบ 

๑๗๒. นางสาววรรณภา กันยาลัง 

๑๗๓. นางสาววรรณวิษา พะยา 

๑๗๔. นางสาววรรณิภา วงศร ี

๑๗๕. นางสาววราภรณ แสงพยับ 

๑๗๖. นางสาววันวสิา สารวงษ 

๑๗๗. นางสาววาสนา เประกันยา 

๑๗๘. นางสาววิชญาดา ทองมี 

๑๗๙. นางสาววิชญาดา ศรีสมบูรณ 

๑๘๐. นางสาววิชุดา ชัยโสดา 

๑๘๑. นางสาววิชุดา ไชยด ี

๑๘๒. นางสาววิภาดา สินปรุ 

๑๘๓. นางสาววิภาดา บำรุงภักดี 
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๑๘๔. นางสาววิภารัตน วงประพันธ 

๑๘๕. นางสาววิภาวรรณ ปลั่งกลาง 

๑๘๖. นางสาววิภาวรรณ แกวคำ 

๑๘๗. นางสาววิลาวัลย เขียนสันเทียะ 

๑๘๘. นางสาววิสัยเพียร ลี้รัตนศิริ 

๑๘๙. นายวุฒินันต ไชยพัฒน 

๑๙๐. นายศรายธุ โปะปะนม 

๑๙๑. นางสาวศศิพิมพ บุญพา 

๑๙๒. นางสาวศานันธินี กุมขุนทด 

๑๙๓. นางสาวศิรดา ไชยโพธิ ์

๑๙๔. นางสาวศิรินธา คุมเหลายุง 

๑๙๕. นางสาวศิริพรรษา เชื้อดวงผูย 

๑๙๖. นายศิริมงคล บุตรวัง 

๑๙๗. นางสาวศิริมา แววไธสง 

๑๙๘. นางสาวศิริรัตน แกวสนิท 

๑๙๙. นางสาวศิริรัตน เหลาอัน 

๒๐๐. นางสาวศิริลักษณ ปองลองคำ 

๒๐๑. นางสาวศิริวิมล สุกแดง 

๒๐๒. นางสาวศิโรรัตน หาริกัน 

๒๐๓. นางสาวศุภธิดา วงละคร 

๒๐๔. นางสาวศุภรดา รักษาภักดี 

๒๐๕. นางสาวศุภาพิชญ ตนสาย 

๒๐๖. นางสาวศุภาวรรณ กุดวงคแกว 

๒๐๗. นางสาวศุภาวรรณ กันยาสุด 

๒๐๘. นางสาวโศภิษฐ ศุภชารี 

๒๐๙. นางสาวสรินยา จันเลิศ 

๒๑๐. นางสาวสโรชา เสไธสง 

๒๑๑. นางสาวสลิลทิพย ดงพงค 

๒๑๒. นางสาวสิรินยา อินบุตรดี 

๒๑๓. นางสาวสิริวิมล ทารถ 

๒๑๔. นางสาวสิรีธร ขม้ินเขียว 

๒๑๕. นางสาวสุขเพ็ญ คำโสภา 

๒๑๖. นางสาวสุจิตรา สุระคาย 

๒๑๗. นางสาวสุจิรา พลไธสง 

๒๑๘. นางสาวสุดคณา ชมภูธร 

๒๑๙. นางสาวสุดารัตน แพงโน 

๒๒๐. นางสาวสุทธิฎา สังวาลยวงค 

๒๒๑. นางสาวสุทธิดา หาริกัน 

๒๒๒. นางสาวสุทธิดา ทองคณา 

๒๒๓. นางสาวสุทธิดา มหาธาตุ 

๒๒๔. นางสาวสุทธิดา วงษกรณ 

๒๒๕. นางสาวสุธิดา คำโนนง้ิว 

๒๒๖. นางสาวสุนีรัตน ติดมา 

๒๒๗. นางสาวสุพรรษา ผิวไธสง 

๒๒๘. นางสาวสุพินญา จิตรฉาย 

๒๒๙. นางสาวสุภสัสรา ผลมาตย 

๒๓๐. นางสาวสุภานันท ทองม่ัน 

๒๓๑. นางสาวสุภาภรณ พันธะบัวศรี 
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๒๓๒. นางสาวสุภาภรณ มะลิวัน 

๒๓๓. นางสาวสุภารัตน ทาเหิน 

๒๓๔. นางสาวสุภิตา ยืนยาว 

๒๓๕. นางสาวโสภาวัลย เนตรนิยม 

๒๓๖. นางสาวอตินาฏ ละออ 

๒๓๗. นางสาวอนุศรา ทิพนม 

๒๓๘. นางสาวอนุศรา จุลนาถ 

๒๓๙. นางสาวอมรรัตน เพาะชม 

๒๔๐. นางสาวอรปรีญา จำวิเศษ 

๒๔๑. นางสาวอรพรรณ บัวนาค 

๒๔๒. นางสาวอรยา ภูระบัตร 

๒๔๓. นางสาวอรสุดา พรมภักดิ์ 

๒๔๔. นางสาวอรัญญา เพราะภูมิ 

๒๔๕. นางสาวอรัญญา หม่ืนรัตน 

๒๔๖. นายอริศรา ศรีโยธี 

๒๔๗. นางสาวอลิษา ศรีสุราช 

๒๔๘. นางสาวอังคณา นามโนรนิทร 

๒๔๙. นางสาวอัจจิมา เหลาจูม 

๒๕๐. นางสาวอัญชลี ศรีโบราณ 

๒๕๑. นางสาวอัญชล ี สีวิใจ 

๒๕๒. นางสาวอัญชล ี สีเสมอ 

๒๕๓. นางสาวอัญริสา จำปารัตน 

๒๕๔. นางสาวอาทิตยา อาษา 

๒๕๕. นางสาวอาภาภรณ ทิพสุวรรณ 

๒๕๖. นางสาวอารียวรรณ หาฤทธิ์ 

๒๕๗. นางสาวอารียา นพคุณ 

๒๕๘. นางสาวอารีรัตน โคตะเสนา 

๒๕๙. นางสาวอินทิรา มาคำ 

๒๖๐. นางสาวอินทิรา ชา 

๒๖๑. นางสาวอินทิรา บุพศิริ 

๒๖๒. นางสาวเอมวิกา คันธ ี
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คำปฏิญญา 

ของ 

ผูไดรับปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยราชธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

วันเสารท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

กราบเรียน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

 ขาพเจา (ชื่อผูกลาวนำ) ขออนุญาตนำ มหาบัณฑิตและบัณฑิตผูไดรับปริญญาบัตรในวันนี้กลาวคำ

ปฏิญญา 

 ขาพเจา...............(กลาวชื่อตัวเอง).......................ขอใหคำสัจปฏิญญาวา จะมีใจมุงผดุงชาติ และพระ

ศาสนาอันสูงสง อีกองคพระมหากษัตริย เพ่ือความวัฒนาสถาพร แหงประชานิกรชาวไทย จะรักษาไวซ่ึงความ

สามัคคี ใหมีในหมูคณะและสังคม อบรมใจใหม่ันคง ดำรงอยูในคุณธรรม ใชความรูใหเกิดประโยชน ยังความ

รุงโรจนไพศาล มากประมาณคุณคา แกประชาชาวไทย จะขอรักษาความเปนบัณฑิต อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แหง

ปริญญา และเชิดชูเกียรติแหงมหาวิทยาลัยราชธานีนี้ไว ใหคงอยูตลอดไปชั่วนิรันดร 



 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่๒ 
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ปณิธานของ 

มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 มหาวิทยาลัยราชธานี มีปณิธานท่ีจะถายทอดความรูควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรม และสงเสริม

ความกาวหนาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมและสติปญญา ตลอดจนสนองความ

ตองการกำลังคนของประเทศ 

 

 
ความหมายของเครื่องหมาย 

 ดอกบัวบาน หมายถึง ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ อักษรยอ มรธ. ประกอบกันเปนรูปเพชร หมายถึง  

ความเปนเลิศ และความแข็งแกรงทางปญญา ความคิด 

รัศมี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ความกาวหนาในวิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนงชื่อเสียงและคุณ

งามความดีท่ีแผปกไปท่ัวทุกทิศ 
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ประวัติ 

มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 มหาวิทยาลัยราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือกำเนิดข้ึนจาก

ความตองการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน และสำหรับผูแสวงหาความกาวหนาในทางวิชาการไดมีโอกาสศึกษา

เพ่ิมเติม โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนำความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการทำงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีความมุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพใน

สาขาวิชาการตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางการพัฒนากำลังคนท่ีมีความเปนสากล เพ่ือเปนฐานของการพัฒนาองค

ความรูและเทคโนโลยีในประเทศ  

 คณะผูกอต้ังมหาวิทยาลัยราชธานี มีปณิธานท่ีจะถายทอดความรู ควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรม

และสงเสริมความกาวหนาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมและสติปญญา ตลอดจน

สนองความตองการกำลังคนของประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชธานี ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย  ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี  

เม่ือวันท่ี  ๒๙  เมษายน ๒๕๓๖  ณ  เลขท่ี ๔๘๗ ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ อำเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๖  ตอมา

ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทสถาบันจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี”  เปน “มหาวิทยาลัยราชธานี” จาก

กระทรวงศึกษาธิการเม่ือวันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๔๖   

 ในปแรกของการเปดดำเนินการสอน  มหาวิทยาลัยราชธานีไดรับความเห็นชอบใหเปดดำเนินการ  ๒  

คณะคือ  คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ตอเนื่อง ๒ ป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การงานและสังคมโดยสวนรวม มหาวิทยาลัยไดขยายคณะและสาขาวิชา

เพ่ิมข้ึนอีก ๖ หลักสูตร ในปการศึกษา ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

 ในปการศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยราชธานีไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

เพ่ิมข้ึนอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ในปการศึกษา ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยราชธานีไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

เพ่ิมข้ึนอีก ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๔ สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด สาขาวิชาการ

พยาบาลผูใหญ  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
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 ในปการศึกษา  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยราชธานี ไดรับอนุ มั ติให เปดดำเนินการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 

 ในปการศึกษา  ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชธานีไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวน  ๒  หลักสูตร คือ  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต และในระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการทองเท่ียว  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชธานีไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนในระดับปริญญา

บัณฑิต เพ่ิมอีก ๑  หลักสูตร  คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชธานีไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

เพ่ิมอีก ๒ หลักสูตร  คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  และ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชธานี ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอน ในหลักสูตร

ประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑ ป 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอน ในหลักสูตรปริญญา

บัณฑิต อีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  

 มหาวิทยาลัยราชธานี ไดรับอนุญาตใหรวมกิจการ “วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร” วิทยาลัยใน

เครือของมหาวิทยาลัยราชธานีซ่ึงจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี  ๓  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๔๑  ณ  เลขท่ี ๒๙๓ ถนนเลี่ยง

เมือง  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย  ๔๑๐๐๐ เขากับ “มหาวิทยาลัยราชธานี” 

โดยใชชื่อ  “มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี” ตั้งแตวันท่ี  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัย

ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปดดำเนินการ ๒ คณะ ๓ หลักสูตร คือ คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ระดับบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

๑. ดร.จรัลธาดา กรรณสูต   นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. พลเอกนายแพทยชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๔. ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๕. รองศาสตราจารย ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒ ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖. รองศาสตราจารย ดร.สุวกิจ   ศรีปดถา   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๗. นางสาวสุนันทา แสงทอง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๘. ดร.ดิเรก ถึงฝง    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๙. นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๐. ดร.วิลาวัณย ตันวัฒนะพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๑. ดร.เมธาวี โชติชัยพงศ   กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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สาส์นแสดงความยินดี 

แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต 
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          ขอแสดงความยินดีอยางยิ่งตอบัณฑิตทุกคน ท่ีประสบความสำเร็จในการศึกษาตอทานผูปกครองและ

ญาติมิตรทุกทานท่ีมารวมพิธีประสาทปริญญา และตอมหาวิทยาลัยราชธานีท่ีไดผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขาสู

สังคมอีกรุนหนึ่ง 

 ผูท่ีเปนบัณฑิตถือไดวาเริ่มมีวิชาเปนอาวุธท่ีจะใชฟนฝาอุปสรรคสำหรับชีวิตในภายภาคหนา 

เปนธรรมดาท่ีสรรพาวุธท้ังหลายยอมมีคม หากใชไมเปนหรือไมถูกทางยอมนำอันตรายมาสูตนเอง ครอบครัว 

และผูอยูใกลเคียง การใชความรูหรืออาวุธนั้นจึงตองกำกับดวยสติสัมปชัญญะ ศีลธรรมจรรยา วิจารณญาณ 

การรูจักใชเหตุและผล และท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับโลกปจจุบันคือ ความเท่ียงธรรม ความสุจริต และความเห็นแก

สวนรวม วิชานั้นจึงจะเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติไดอยางสมบูรณ การสำเร็จ

การศึกษาคือกาวแรกสูโลกกวาง แตยังคงมีสรรพวิชาทางโลกอีกมากมายท่ีจะตองเรียนรูอยูตลอดเวลาเพ่ือ

พัฒนาตนเอง จึงขอใหบัณฑิตทุกคนรักษาความใฝรูทางวิชาการนี้ไวตลอดชีวิต 

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก จงดลบันดาลใหทุกทาน

ประสบความสุข ความเจริญกาวหนาในชีวิต และสมหวังในสิ่งท่ีดีงามท่ีปรารถนาทุกประการ 

 

 

 
                                                                                 (ดร.จรัลธาดา กรรณสูต) 

                                                             นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๕๕ 

 

 

 
 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนในความสำเร็จอันนาภาคภูมิใจ กาว

สำคัญกาวหนึ่งในชีวิต 

ความเปนบัณฑิตจะสมบูรณไดนอกจากไดรับการพัฒนาดานภูมิปญญา จิตสำนึก อารมณ 

สังคมและสติปญญาแลว ตองใชความเปนบัณฑิตสรางสรรคประโยชนและกระทำแตสิ่งท่ีกอใหเกิดผลอันเปน 

“คุณ” แกสวนรวม ควรหม่ันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ เพ่ือพัฒนาตนเอง พรอมกาวเปนผูนำในสังคม

โลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขออวยพรใหมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคน จงมีความสุข ความสำเร็จในชีวิต มีความกาวหนา 

รุงเรืองในหนาท่ีการงาน สมปรารถนาในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

 

 

                                               (ดร.วิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ) 
                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

  

 

 

 

 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกทาน ทานเปนความภาคภูมิใจของ

บิดา มารดา ผูปกครอง ตลอดจนคณาจารยทุกทาน โปรดระลึกไวเสมอวาทานเหลานี้เปนผูใหการสนับสนุน

และมีสวนนำพาชีวิตของทานใหมาถึงวันนี้ได บัณฑิตทุกคน ท่ีกาวเดินมาถึงวันนี้ได สะทอนถึงคําวา “วิริยะ 

อุตสาหะ” ในการเอาชนะอุปสรรค ตาง ๆ นานา โดยเฉพาะการเอาชนะตัวเอง แตโลกแหงการเรียนรูยังไมจบ 

เราตองเรียนรูทุกวันโดยเฉพาะการเรียนรูจาก ประสบการณในการทํางาน แตสิ่งสำคัญท่ีบัณฑิตพึงตระหนักไว

อีกประการหนึ่ง คือ เม่ือทำกิจการงานใด ๆ ควรตั้งใจนำความรู ความคิด การมีวิจารณญาณท่ีม่ังคงในการ

ดำเนินงานดวยความมีเหตุผลอันถูกตอง ปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเต็มความสามารถ และหากทุกคนไดมีความ

มุงม่ันและพยายามกระทำใหไดดังนี้ ยอมประสบความสำเร็จ สงผลใหเกิดความเจริญรุงเรือง ท้ังในกิจการงาน 

การครองชวีิต ไดอยางสมภาคภูมิของผูเปนบัณฑิตอยางแทจริง 

 

 

             (พลเอกนายแพทย ชูฉัตร  กำภู ณ อยุธยา)  
                                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธาน ี
 

 

 

 

 

 

 

 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๕๗ 

 

 

 

 

 

 

ผมขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน มีชีวิตท่ีดีและมีคุณคา รวมท้ังมีพลังในการรวมสราง

นวัตกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือสรางสรรคระบบเศรษฐกิจและสังคมใหมท่ีดีกวาในอนาคต 

 

 

                                                               (ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) 
                                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

  

 

 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ในโอกาสท่ีประสบ

ความสำเร็จในปการศึกษานี้ และหวังวาจะนำความรู ความสามารถรวมถึงทักษะท้ังปวงท่ีไดรับจากการเลา

เรียนไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาสำหรับเพ่ือการศึกษาตอ หรือในการประกอบหนาท่ีการงานตามท่ีตน

ตั้งเปาหมายไว เพ่ือเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาและสามารถเปนท่ีพ่ึงใหกับผูอ่ืนท้ังครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ได  ท้ังนี้โดยขอใหดำเนินการไปอยางควบคูกับการใชคุณธรรมจะไดประสบความสำเร็จสมปรารถนายิ่งข้ึน

ตอไปอีกในอนาคตดวย 

 

 

                                                                (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต  ถิระวัฒน) 
                                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๕๙ 

 
 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต  และมหาบัณฑิตทุกคนท่ีสำเร็จการศึกษาตามท่ีตั้งใจไว แตทุก

คนตองหม่ันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมมีวันสิ้นสุด เพ่ือการทำงานและการดำเนินชีวิตจะพัฒนาให

เจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง โลกยุคขอมูลขาวสารท่ีมีวิวัฒนาการและนวัตกรรมใหม ๆ เกิดข้ึนทุกวันนี้ ตองการ

ทรัพยากรบุคคลท่ีคิดเปนทำเปน ทันสมัยและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความ

กระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหมอยูเสมอ 

 สุดทายนี้หวังวาบัณฑิต  และมหาบัณฑิตทุกคนจะสามารถนำความรูท่ีไดรับไปชวยสรางความ

เจริญใหแกสังคมและประเทศตอไป ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกทานจงประสบแตความสุขความเจริญ สัมฤทธิ์

ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขอใหทุกทานพบกับความสำเร็จในหนาท่ีการงานสืบไป 

 

 

                                                               (รองศาสตราจารย ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ) 
                                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธาน ี

 

 

 

 

 
 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๖๐ 

 

 

 
 

 

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชธานีทุกทาน ทุกระดับ ท่ีผาน

การศึกษาเลาเรียนจนสำเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาบัตรประจำปการศึกษา 2563-2564 

 “ความเปนบัณฑิตคือความเปน ผูรู ผูตื่น ผู เบิกบาน พรอมท่ีจะใหบริการแกมวลชน

ตลอดเวลา ขอใหบัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยราชธานี จงใชสติ ปญญา ความสามารถ ของทานใหเกิดประโยชน

ตอสวนรวม และพัฒนาชีวิตของตนใหเจริญรุงเรืองตลอดไป” 

 

      ดวยความรักและปรารถนาดี 

 

 

          (รองศาสตราจารย ดร.สุวกิจ ศรีปดถา) 
            กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธาน ี

 

 

 

 

 

 
   



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาเรียนรูเปนสวนหนึ่งของชีวิตท่ีหลอหลอมคนใหสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ซ่ึงมี

ความจำเปนแตกตางกันในแตละชวงวัย 

 การศึกษาเรียนรูในมหาวิทยาลัยนับเปนกาวสำคัญยิ่งในการเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงาน

และการดูแลตนเอง โดยมท้ังทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ท่ีบุคคลจะนำไปใชไดโดยตรง และ

ปรับใชใหเหมาะสมตามสถานการณ 

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ขอใหนำความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใชในการ

ดำรงชีวิตอยางชาญฉลาด มีทัศนคติท่ีดีงาม มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย เพ่ือประโยชนตน ครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติสืบไป 

 

                                             
            (นางสาวสุนันทา แสงทอง) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธาน ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๖๒ 

 

 

 

 

 

 
  กอนอ่ืนตองขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนท่ีประสบความสำเร็จในการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชธานี 

  การศึกษาเปนการวางรากฐานของชีวิต ฉะนั้น การเริ่มตนชีวิตท่ีมีความพรอมดานการศึกษาก็

จะทำใหอนาคตคอย ๆ เจริญรุงเรืองข้ึน ไมวานักศึกษาท้ังหลายจะประกอบอาชีพอะไร การมีความรู ก็จะทำให

มีความคิดท่ีดี มองการณไกล ซ่ึงจะทำใหการวางแผนในอนาคตสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน 

  อยางไรก็ตาม นักศึกษาทุกคนจะตองมีอุดมการณแหงความเปนคนดี ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย 

และอดทน ชีวิตก็จะมีแตความเจริญรุงเรือง ความซ่ือสัตยเปนปจจัยสำคัญ ของคนทุกชาติ ทุกศาสนา ถาคน

ไทยมีความซ่ือสัตย มีกติกาของชีวิต ยึดม่ันในหลักของกฎหมาย ประเทศก็จะเจริญกาวหนาเปนท่ียอมรับของ

สังคมท่ัวไป นักศึกษาทานใดท่ีคิดจะไปรับราชการ จงสำนึกไววา ขาราชการไมใชนายของประชาชน แตเปน

ตัวแทนของรัฐบาลท่ีตองไปรับใชและดูแลประชาชน ไมใชคิดแตทุจริต คอรรับชั่น ใหสมกับปรัชญาท่ีวา 

“ขาราชการเปนขาของแผนดี ตองมีความรู มีความซ่ือสัตย และบริการประชาชน” 

 

 

                                                                      (ดร.ดิเรก  ถึงฝง) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธาน ี

 

       

 

 

 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๖๓ 

 

 

 

  

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานีทุกทาน ท่ีตั้งใจศึกษาเลา

เรียนดวยความมานะ อุตสาหะ และพากเพียร จนกระท่ังสาเร็จการศึกษา ไดรับปริญญาบัตรดังตั้งใจไว ขอใหผู

สาเร็จการศึกษาทุกทานพึงตั้งใจนาความรูและประสบการณท่ีไดจาการศึกษาเลาเรียนไปประยุกตใชในสังคม 

ในหนาท่ีการงาน และนาความสามารถของตนไปใชในชีวิตประจาวันอยางเต็มความสามารถ หวังวาบัณฑิตทุก

ทานจะยึดม่ันคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือกอประโยชนสูงสุดแกสังคม และนามาซ่ึงความ

ภาคภูมิใจและชื่อเสียงสูตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัยราชธานีแหงนี้สืบไป 

ในโอกาสนี้ ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย อานวยพรใหบัณฑิตทุก

ทาน มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ประสบแตความสุข ความเจริญ ความสาเร็จในชีวิตสวนตัว ครอบครัว และหนาท่ีการ

งานทุกประการ 
 

 
                                                                       (อาจารยประดิษฐ   ตันวัฒนะพงษ) 

                                                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

 

 

 

 



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๖๔ 

  

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานีทุกทานท่ีสำเร็จการศึกษา 

ทานท้ังหลายตางเลาเรียนดวยความอุตสาหะ พากเพียร จนไดรับปริญญาบัตร และมีความรูความสามารถท่ีจะ

นำไปสรางตัว สรางฐานะและสรางประโยชนใหแกสวนรวมได  

 ปริญญาบัตรเปนเพียงเครื่องหมายแสดงความสำเร็จในการศึกษา ไมสามารถรับประกัน

ความสำเร็จในการดำรงชีวิตของทาน หากทานขาดซ่ึง “คุณธรรมและจริยธรรม” แลว ความสุขของทานและ

การพัฒนาของสังคมสวนรวมก็จะถูกทำลายลงไป 

 การทำงานกับคนหมูมากนั้น ยอมมีความคิดเห็นแตกตางกัน ทานตองพึงสังวรระวังท่ีจะไมให

ความคิดท่ีแตกตางกัน เกิดเปนปญหาขอขัดแยงเพราะสิ่งนี้จะเปนอุปสรรคอยางสำคัญในการทำงาน ขอใหทาน

พยายามเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับทุกคนทุกฝาย ยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันดวยเหตุผล ดวย

ความอดทนอดกลั้น พรอมท้ังตั้งใจปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเองโดยซ่ือสัตยสุจริต 

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย อำนวยพรใหทานประสบความสุข 

ความสำเร็จในหนาท่ีการงานและครอบครัวตลอดกาลนาน  

 

 

                                                                           (ดร.เมธาวี  โชติชัยพงศ) 
      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชธานี 
                                                 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                   มหาวิทยาลัยราชธาน ี
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  ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชธานีทุกทาน “ความสาเร็จ

ยอมเปนของคนท่ีใชความพยายาม” การจบการศึกษาของทุกทาน คือ ความสาเร็จอันยิ่งใหญ แตคงจะไมมี

อะไรเทียบกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตของทานตอไปในอนาคต อนาคตท่ีเต็มไปดวยความทาทายและโอกาสดีๆ 

ขอใหบัณฑิตทุกทานนาความรูความสามารถควบคูกับคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมาชวยกันพัฒนา

ประเทศชาติใหรุงเรืองสืบไป 

ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายดลบันดาลใหบัณฑิตทุกทาน มีอนาคตท่ีสดใส ประสบความสุข

และความสาเร็จในชีวิตครอบครัวและหนาท่ีการงาน มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง ท้ังรางกายและจิตใจ 

  

 

              (ดร.บรม  ตันวัฒนะพงษ) 
          กรรมการและผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชธาน ี

              รองอธิการบดีฝายบริหาร 
                มหาวิทยาลัยราชธานี 
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   ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา โดยนำความปลาบปลื้มใจ

อยางมากท่ีสุด สูบิดา มารดา ญาติ ครอบครัว และคณาจารย ขอใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตจงเปนผูมีความ

ขยันหม่ันเพียรในการงาน และการศึกษาตอ อดทน สูงานหนัก ไมยอทอตออุปสรรค มีความเมตตากรุณา เปน

ท่ีศรัทธาแกผูรวมงาน ตลอดจนทำตนเปนพลเมืองดี 

 

 

             (ดร.สุรางคนา  มัณยานนท) 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
                 มหาวิทยาลัยราชธานี 
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ขอแสดงความยินดีกับผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (มหาบัณฑิต 

บัณฑิต และประกาศนียบัตร)ทุกทานท่ีเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง และประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญใน

ชีวิตการศึกษา ซ่ึงกอนจะมีวันนี้ไดตองมุงม่ันตั้งใจ ใชความอดทนสูง ขยันหม่ันเพียร รับผิดชอบตรงตอเวลา ฝา

ฟนอุปสรรคท้ังปวง ความยากลำบาก บากบั่น พากเพียรเรียนวิชาตางๆท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึง

ทักษะชีวิตจนครบตามหลักสูตรสมบูรณแลว 

คาดหวังวาผูสำเร็จการศึกษาทุกทาน จะนำความรูทักษะตางๆจากการพากเพียรนี้นำไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติตอไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

จงคุมครองใหทุกทานประสบความสำเร็จในทุกๆดาน เจริญรุงเรือง มีสุขภาพ กาย ใจ สมบูรณ แข็งแรง

ตลอดไป 

 

ดวยความปรารถนาดี 

 

 

 

                                                                                          (ดร.ฐิติมา  โกศัลวิตร) 

                     รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
                                                                                      มหาวิทยาลัยราชธานี 
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            ในโอกาสอันสำคัญยิ่งท่ีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชธานีสำเร็จการศึกษาในป

นี้  ขอแสดงความยินดีกับทุกทานท่ีไดมีความตั้งใจ เพียรพยายาม พัฒนาตนเองมีความรู ทักษะและ

ประสบการณบรรลุตามปณิธาน และปรัชญาของมหาวิทยาลัย มีผลลัพธการเรียนรูตามหลักสูตร ขอใหจงตั้ง

ม่ันนำความรูและประสบการณไปใชในการดำรงชีวิต ใฝรู เรียนรูอยางตอเนื่อง ริเริ่มสรางสรรค มีพลังใจ พรอม

ดวยหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลประกอบการปฏิบัติงาน สรางโอกาสท่ีดีกับสังคมเทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบัน 

สรางผลงานเชิงนวัตกรรม มีความเจริญ มีความสุข เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีวิสัยทัศนท่ีดี สรางคุณคาเพ่ิมแก

ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

   ขอใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตจงภาคภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานี : 

มหาวิทยาลัยท่ีสรางโอกาสทางการศึกษา สรางความเสมอภาคทางการศึกษา จัดการศึกษาเพ่ืออนาคต มี

ความรูคูคุณธรรม เปนผูนำทางสังคม เปนปณิธานท่ีเรายึดม่ันถือปฏิบัติรวมกันสืบไป 

 

 

                                                               
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม) 

                                                คณบดบัีณฑิตวิทยาลัยและรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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  สวัสดีบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรทุกทาน อาจารยขอแสดงความยินดีตอการสำเร็จ

การศึกษา และขอใหบัณฑิตทุกทานจงมีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน และการ

ทำงานนั้นตองใหมีประสิทธิผล หมายถึงการทำงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว และมีประสิทธิภาพ คือ 

นอกจากจะบรรลุวัตถุประสงคแลวจะตองไดผลงานท่ีดีกวาเดิม 
 

 

 

                                                                            ดวยความปรารถนาดี 

 

 

                                                               (รองศาสตราจารยอภินันท มัณยานนท)   

                                                            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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สถาบันอุดมศึกษากับการสรางคนยุคใหม  

ใฝรู / คุณภาพแหลง 
รอบรู องคความรู 

แหลงรวมจินตนาการ 
นวัตกรรมใหม 

ความคิดสรางสรรค 
สืบคนพัฒนาทักษะ 

“นักคิด” 
 

ปลุกฝงพ่ึงตนเอง 
ความดี จริยธรรม 
คานิยมท่ีงดงาม 

 

รองรับการเปล่ียนแปลง 

- สภาพแวดลอม 

- สภาพสังคม 

- สภาพเศรษฐกิจ 

- สภาพเทคโนโลย ี

เปนผูเรียนรู ตลอดชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต มีภาวะผูนำและผูตามสถานการณเศรษฐกิจสังคมฯ มี

ความเทาทันโลก 

 ขอใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี มีความเปนเลิศท่ี

หลากหลายอันโดดเดนเกงวิชาการและวิชาชีพสืบตอไป 

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารยนภาดล  สีหพันธุ) 

                                                                     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทานสำหรับการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ถือ
ไดวาเปนผูท่ีมีเกียรติและไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความรูในศาสตรสาขาท่ีทานสำเร็จการศึกษา กระผม
อยากจะขอฝากบัณฑิตและมหาบัณฑิตท้ังหลายวา ความรูท่ีทานไดรับจากมหาวิทยาลัยในศาสตรสาขาท่ีทาน
สำเร็จการศึกษาไปนั้นถือเปนพ้ืนฐานระดับหนึ่ง ซ่ึงเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไปความรูใหมๆยอมจะเกิดข้ึนอยูเสมอ 
ดังนั้น การศึกษาและแสวงหาความรูใหมๆเพ่ิมเติมท้ังในศาสตรสาขาของทานเองหรือศาสตรสาขาอ่ืนภายหลัง
สำเร็จการศึกษานั้นมีความจำเปนอยางยิ่ง และเม่ือทานนำความรูในศาสตรสาขาท่ีทานสำเร็จการศึกษาไป
ประยุกตใชกับความรูใหม หรือนำไปบูรณาการกับความรูศาสตรสาขาอ่ืนท่ีทานศึกษาเพ่ิมเติมดวยแลวนั้น ทาน
ก็จะเปนผูท่ีสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ไมลาหลัง และไมถูกกลืนไปกับระบบงานตามสาขา
อาชีพของตน 

สุดทายนี้ ขออวยพรใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทาน ประสบความสำเร็จในชีวิตและหนาท่ี
การงาน  สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ขอใหทานนำความรูความสามารถของทานใชใหถูกตอง เหมาะสม 
และเปนธรรม ตลอดจนนำความรูความสามารถของทานชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม    

 

 

 

                                                                              (อาจารยสุเมธ  สุภัทรจำเนียร) 

                                                                                       คณบดีคณะนิตศิาสตร 
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ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกทาน ในโอกาสท่ีสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ การเปนบัณฑิต

แสดงถึงความเปนผูรอบรู เปนผูท่ีมีความรับผิดชอบสูงท้ังตอตนเองและสังคม บัณฑิตจึงตองเปนแบบอยาง 

เปนผูนำในการพัฒนาตน พัฒนางานในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบและรวมพัฒนาสังคม ดังนั้นจึงขอใหบัณฑิตทุก

ทาน ไดทำหนาท่ีในบทบาทของตนอยางเต็มกำลังความสามารถ ไมยอทอตออุปสรรคท้ังปวง เพ่ือใหงาน 

ครอบครัว สังคม เกิดผลสำเร็จตามเปาหมาย รวมท้ังตองเปนผูท่ีมีจิตอาสา พัฒนาตนเอง เปนผูใฝเรียนรู 

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล เพ่ือใหตนเอง เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ 

ครอบครัวและชุมชน ดำรงอยูไดอยางมีความสุข  

           ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีทานเคารพนับถือ และคุณงามความดีท่ีทานได

ปฏิบัติมาโดยตลอด ไดอำนวยพรใหบัณฑิตทุกทาน ประสบผลสำเร็จในหนาท่ีการงาน มีพลังกาย พลังใจ มี

สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไป 

 

 

 

                                                                              (ดร.รวีวรรณ  เผากัณหา) 

                                                                                คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

                มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 
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คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชธานี 
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บัณฑิตวิทยาลัย 

๑. ผศ.ดร.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม 
 กศ.บ.(คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒. ดร.สุรางคณา  มัณยานนท 
 กศ.บ. (เคมี)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๓. ดร.สมหมาย สรอยนาคพงษ  

กศ.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 
ศษ.ม.(สิ่งแวดลอมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔. ดร.อมรทิพย เจริญผล  
  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วท.บ. (คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
๕. รศ.ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา 

 B.Sc. (คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ) The University of Manila Phillipine 
 M.Ed. (การบริหารและนิเทศการศึกษา) University of Illinois 
 Ed.D. (บริหารนิเทศและวิจัยทางการศึกษา) University of Illinois 

๖. ดร.นวรัตนวดี  ชินอัครวัฒน 
  กศ.บ. (การวัดและประเมินทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๗. ผศ.ดร.ระพิน  ชูชื่น 
  ศศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Ph.D. (Human Resource Development) มหาวิทยาลัยบูรพา 
๘.  ดร.พัชรินทร ศิริสุข 

กศ.บ..(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ด. (บริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๙. ผศ.ดร.ประสิทธิ์  นิ่มจินดา 
  กศ.บ. (ประวัติศาสตร-อังกฤษ)  วิทยาลัยการศึกษาปทุมวัน 
  กศ.ม. (การแนะแนว) มศว.ประสานมิตร 
  Ph.D. (Curriculum and Instruction) Missouri-columbia 
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๑๐. ดร.อดุลยศักดิ์  สุนทรโรจน 
  กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)  มศว.มหาสารคาม 
  ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  Ed. (Higher Education) Akron University 
๑๑. รศ.ดร.จรูญ   คูณมี 
  กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
  กศ.ม. (การมัธยมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

 Ph.D. (Curriculum and Instruction) Ohio University, U.S.A. 
 ๑๒. ดร.วรรณกร ศรีรอด 
  ป.พย.(อนามัยและผดุงครรภ) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 

ศศ.บ.(พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนประสานมิตร 
  ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
          ๑๓. รศ.ดร.ไพฑูรย  มีกุศล 

 กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 Ph.D. (Social science Education)  University of Washington USA. 

 ๑๔. รศ.ดร.สมบัติ  มหารศ 
 กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 M.S. (Elementary Ed.)  University of Southern California, USA 

๑๕. ดร.ศิริพร  อยูประเสริฐ 
                กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
                ค.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                Ph.D. (สังคมวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ๑๖. ดร.หมอมหลวงจันทรกฤษณา  ผลวิวัฒน 

ค.บ. (เกียรตินิยม) การศึกษาปฐมวัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๗. ดร.นนทชนนปภพ ปาลนิทร 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏเลย 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๘. ดร.ชญานิธิ  แบรดี้ 
 ค.บ. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 Ed.D. (Educational Management)  University of Northern of Philippines 
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๑๙. ผศ.ดร.วิวัฒน เพชรศร ี
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ค.บ. (นาฏศิลป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

๒๐. รศ.ดร.อุดมลักษณ  กุลพิจิตร 
 วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 M.Ed (Early Chilhood Education) University of Houston 
 Ed.D. (Early Chilhood Education) University of Houston 

 ๒๑. ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  
 ค.บ. (ประถมศึกษา)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ค.ม. (บริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 Ph.D. (International and Development Education) University of Pittsburgh, USA 

๒๒. รศ.นพพงษ  บุญจิตราดุลย 
 ค.บ. (มัธยมศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 M.Ed.(การบริหารการศึกษา) State University of New York at Buffalo, U.S.A. 

 ๒๓. ผศ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ  
 กศ.บ. (เกียรตินิยม) สาขาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 กศ.ม. สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปรด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ๒๔. ผศ.ดร.จตภุูมิ  เขตจัตุรัส  
 ศษ.บ. สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ค.ม. สาขาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ค.ด. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๒๕. ดร.จำรัส สอนกลา  
 ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 กศ.ม. สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ศษ.ด. สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 
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คณะนิติศาสตร 

๑.   อาจารยสุเมธ  สุภัทรจำเนียร 
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒.  อาจารยพิศิษฐ  กันธทิพย 
ศ.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
น.ม.  (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๓.   อาจารยอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย         
           น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

     น.ม. (กฎหมายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๔. อาจารยกัลยากร  ศรีภักดี 
 น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
๕. อาจารยพัชราภา ดินดำ 

รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) สถาบนัราชภัฎสวนสุนันทา 

๖. อาจารยพิรมนต สอนดี 
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณะบริหารธุรกิจ 

 ๑. อาจารย ดร.เมธาวี  โชติชัยพงศ 
บช.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
M.B.A. (Strategic Management) Illinois Institute of Technology, U.S.A. 

  ค.ด. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ๒. อาจารยสิริมา  บูรณกุศล 
  บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  บธ.ม. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๓. อาจารยมณฑา  ทิพยสุมณฑา 
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
  บช.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๔.   อาจารยธนาศักดิ์  ขายกระโทก 
  บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  บธ.ม. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 
 ๕.   อาจารยกฤติกรณ  ศรีโสภา 
  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ๖.   อาจารยกฤติเดช  ฉายจรงุ 
  บธ.ม. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  วท.ม. (สื่อนฤมิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ๗. อาจารยยุพดี  ทองโคตร 
   บธ.บ.  (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 ๘ อาจารยภัทรฤทธิ์  ผาตินาวิน 
   คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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คณะพยาบาลศาสตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนภาดล สหีพันธุ 
 ศศ.บ. (สาขาวิชาพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 สส.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๒. อาจารยขวัญจิต  เพ็งแปน 
 ป.พยาบาลศาสตร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
 พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  มหาวิทยาลัยราชธานี 
๓. อาจารยนันทัชพร  เนลสัน 
 พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พย.ม. (การผดุงครรภข้ันสูง) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔. อาจารยณัชชา  ตระการจันทร 
 พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. อาจารยพรทิพย  ปุกหุต 
 พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
๖. อาจารยชลธิชา อรุณพงษ 
 ป.พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
 ส.ม. (การสรางเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๗. อาจารยมนพัทธ  อารัมภวิโรจน 
 พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 วท.ม. (การบริหารบริการสุขภาพ)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๘. อาจารยกาญจนา  อยูเจริญสุข 
 ป.พยาบาลศาสตร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี
 ส.ม. (การสรางเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๙. อาจารยปยะวดี  ทองโปรง 
 พย.บ.วิทยาลัยสภากาชาดไทย 
๑๐. อาจารยชลลดา มีทอง 
 ป.พยาบาลศาสตร วิทยาลัยสรรพสิทธิประสงค 
 ศศ.ม. (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยรามนิดา 
๑๑. อาจารยนิตยา เจริญยุทธ 
 ป.การพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง วพบ.สรรพสิทธิประสงค 
 สม. (สรางเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
๑๒. อาจารยดรุณี คชพรหม 
 ป.การพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง วพบ.สรรพสิทธิประสงค 
 พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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๑๓. ผูชวยศาสตราจารยเยาวณี จรูญศักดิ์ 
 ค.บ. (พยาบาลศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน โกศัลวัฒน 
 ค.บ.(พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ป.การผดุงครรภ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วท.ม.(พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๕. อาจารยพรทิพย ศิริบูรณพิพัฒนา 
 วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยมหดิล 
๑๖. อาจารยจิรังกูร  ณัฐรังสี 
 ป.พยาบาลศาสตรและการผดุงครรภชั้นสูง  วพบ.สรรพสิทธิป์ระสงค อุบลราชธาน ี
 ค.ม.(บริหารการศึกษา) ม.ราชภัฏอุบลราชธาน ี
 ค.ม.(การพัฒนาครอบครัวและสังคม)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๑๗. อาจารย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 
 ป.พยาบาลศาสตรและการผดุงครรภชั้นสูง  วพบ.สรรพสิทธิป์ระสงค อุบลราชธาน ี
 ศศ.ม.(สังคมศาสตรสุขภาพ) ม.อุบลราชธานี 
 ปรด.(ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค)  ม.ราชภฏัอุบลราชธาน ี
๑๘. อาจารยอรญา เย็นเสมอ เขาเจริญ 
 พย.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 พย.ม.(การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
๑๙. อาจารยจารวี คณิตาภิลักษณ 
 ป.พยาบาลศาสตร วพ.บ.สรรพสิทธิประสงค  
 พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
๒๐. อาจารยวนิดา สายทอง 
 พย.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล   
  พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒๑. อาจารยสุธัญทิพย จารุวัชรีวงศ 
 ป. พยาบาลศาสตร วพบ.สรรพสิทธิประสงค  
 พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแกน  
๒๒. อาจารยภรณี แกวลี  
 พย.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 พย.บ. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแกน   
๒๓. อาจารยธีรนุช ยินดีสุข 
 พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 พย.ม.(การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๒๔. อาจารยนันทรียา โลหะไพบูลยกุล 
 วท.บ.(พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕. อาจารยธันยาวดี โกวศัลยดิลก 
 พย.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๒๖. อาจารยพิสมัย เจริญวัย 
 ป.พยาบาลศาสตรและการผดุงครรภชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
 วทม. (การบริหารบริการสุขภาพ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒๗. อาจารยพิศมัย บุติมาลย 
 พย.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
๒๘. อาจารยฉัตรชัย พิมาทัย 
 พย.บ.มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๙. อาจารย ดร.เพชรตะวัน ธนะรุง 
 ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง วพ.บ.กรุงเทพ 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปรด. (พัฒนบูรณาการศาสตร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๓๐. อาจารยเครือหยก แยมศรี 
 ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง วพ.บ. นครราชสีมา 
 พย.ม.การบริหารทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๓๑. อาจารยญาสิณี ทองมี 
 ป.พยาบาลศาสตร วพ.บ.นนทบุร ี
 พย.ม.(การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๓๒. อาจารยศุกรี ศิริบูรณ 
 ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง วพ.บ.สรรพสิทธิประสงค                
 น.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓๓. อาจารยสุกัญญา  เกิดสุข 
 วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 วท.ม.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
๓๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริมณ กาสีวงศ 

 ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง วพ.บ. นครราชสีมา 
 สม.(สาขาพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ปรด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 ๓๕. อาจารยลลิดา ปกเขมายัง 
    พย.บ. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี  
    พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) มหาวิทยาลัยบูรพา  

       สม. (การสรางเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      
๓๖. อาจารย ดร.ปรางทิพย ทาเสนาะ   เอลเทอร  
      ป.พยาบาลศาสตร วพ.สรรพสิทธิประสงค  
      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
      PhD (Nursing) University of California, San Francisco  

 ๓๗. อาจารยสายพิณ เกตุแกว 
      ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง วพ.บ.สรรพสิทธิประสงค 
      วท.ม.(การเจริญพันธและวางแผนประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๓๘. อาจารยขวัญฤทัย ยิ้มเกิด 
       ป.การพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง  วพ.บ. สรรพสิทธิประสงค 
       ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ๓๙. อาจารยเอ้ือมพร  ชมพูมี 
                วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาขอนแกน  

      พย.ม.การบริหารทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๔๐. อาจารยเมธาวินี ขุมทอง 
      ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

        พย.ม.การบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๔๑. อาจารย ดร. อัครชัย ทับสกุล 
 วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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อาจารยหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

๑. อาจารย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีรรพสิทธิประสงค 
ศศ.ม. (สังคมศาสตรสุขภาพ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปรด. (ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค)  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

๒. อาจารยปยาพร  ไปงาม 
      ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
๓. อาจารยสิริกร  ปองนาน 
 พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔. อาจารยจุฬาภรณ ศักดิ์สิงห 

ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

๕. อาจารยนารฤดี มาพิทักษ 
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

๖. อาจารยจุฬาลักษณ ศรวีงษ 
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

๗. อาจารยพิสมัย  เจริญวัย 

     ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง  

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี 

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๘.  อาจารยมนรดา  แข็งแรง 

 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

 วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 

๙.  อาจารยอังศุชล จินารัตน 

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ๑.   รศ.อภินันทน  มัณยานนท  
                B.Eng. Communication Engineering.Tokai Electro-communication University, Japan 
                M.Eng. Communication Engineering.Tokai Electro-communication University, Japan 
 ๒. รศ.ดร.ธีรศิลป  ทุมวิภาต 
  วศ.บ. (ไฟฟา)  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
  วศ.ด.(ไฟฟากำลัง) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ๓. รศ.สุมาลี  อุณหวณิชย 
  อส.บ.(ไฟฟากำลัง)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  วศ.ม. (ไฟฟาสื่อสาร)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ๔. อาจารยกนกกาญจน  ศรีสุรินทร 
  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  M.Eng (System Engineering) Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. 
 ๕. อาจารยจิรวัฒน  ตั้งวันเจริญ 
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๖.  อาจารยศรัณย  ตันวัฒนะพงษ 
                วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                M.S.(Computer Science) University of Southern California 

๗.  อาจารยโอฬาร จรุงพรสวัสดิ์ 
                วศ.บ. อิเล็กฯและโทรคมนาคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
                วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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คณะศกึษาศาสตร 
๑. ผศ.ดร.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม 
 กศ.บ.(คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ค.ด. (บริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒. อาจารยรุจิรัตน  บวรธรรมศักดิ์ 
 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๓. อาจารยพรรณวดี  เสง่ียมศักดิ์ 
 ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 M.A. (Art in Teaching) National University, U.S.A 
๔. อาจารยรัตนลักษณ     มณีรัตนโชติวงษ 
 ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๕. อาจารยลลินธร กิจจาธิการ 
 ค.บ.(การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ค.ม.(การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๖. อาจารยวรรษิษฐา อัครธนยวมนต 
 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย 
 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๗. อาจารยประสาท จูมพล 
 ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๘. อาจารยสมปราชญ นาวาเรือน 
 สถ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 Master in TESOL. Virginia International University 
๙. อาจารยปาริชาติ  สุภิมารส 
 ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
๑๐. อาจารยปยาณี สมบูรณทรัพย 
 ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี
 ค.ม. (การสอนสุขศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๑๑. อาจารยศันสนีย บุญเฉลียว 
 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฎอุบลราชธาน ี
 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
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๑๒. อาจารย ดร.คตศิลป อกอุน 
 กศ.บ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปร.ด. (ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๓. อาจารย ดร.มัธยม เรืองแสน 
 กศ.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 กศ.ม. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ศศ.ด. (การบริหารการศึกษาและผูนำการเปลี่นแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
๑๔. ดร.นวรัตนวดี  ชินอัครวัฒน 
  กศ.บ. (การวัดและประเมินทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๕. ผศ.ดร.ระพิน  ชูชื่น 
  ศศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Ph.D. (Human Resource Development) มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๖. ดร.นนทชนนปภพ ปาลนิทร 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏเลย 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๗. ดร.พัชรินทร ศิริสุข 
กศ.บ..(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๘. อาจารย ดร.สวาสฏิพร  แสนคำ  
กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๑๙. อาจารยพัศมณฉัตร ปาคุต 
      กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒๐. อาจารยศุภรดา วงษแกว 
      ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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๒๑. ดร.ชัยวุฒิ  สินธุวงศานนท 
      ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ค.บ. (เคมีศึกษา)   วิทยาลัยครูนครราชสีมา    
 ค.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 ค.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๒๒. อาจารยญาณี  ชอสูงเนิน 

 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๓. อาจารยลักคณา  คำกอน 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๔. อาจารยยุพิน  เอียยะบุตร 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕. อาจารยญาดา  ชอสูงเนิน 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๖. อาจารยพัชรินทรพร  ชูรัตน 
      ค.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒๗. อาจารยวรัญญา  ศรีบัว 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๘. อาจารยสิรินยา  นาคะพงศ 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 
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คณาจารย 
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

  

๑ อาจารย ดร.รวีวรรณ เผากัณหา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) การบริหารการพยาบาล คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒ อาจารยสุภาพักตร หาญกลา 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 2553  

๓ อาจารยพรรณวรดา สุวัน 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม.การพยาบาลครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๔ อาจารยณัฎฐากุล บึงมุม 
พย.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พย.ม.การพยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๕ อาจารยนันทาวดี ศิริจันทรา 
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 
พย.ม. การพยาบาลผูใหญ มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๖ อาจารยนภารินทร นวลไธสง 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม.การพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๗ อาจารยวรนชุ ไชยวาน 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม. การผดุงครรภข้ันสูงมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๘ อาจารย ดร.นิภาธร ไวทวิทยริยะกุล 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปร.ด.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๙ อาจารยปติณัช ราชภักดี 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม. การพยาบาลผูใหญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๐ อาจารยพนิดา แสงศรี 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วท.ม.(สรีรวิทยาทางการแพทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๑ อาจารยพรพิมล ศรีสุวรรณ 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม.การพยาบาลสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๒ อาจารยภัสพร โมฆะรัตน 
พย.บ.วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา 
พย.ม.การพยาบาลครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๓ อาจารยรุงระวี ถนอมทรัพย 
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๔ อาจารยพวงผกา อินทรเอ่ียม 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม.การบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ศษ.ม.บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชธาน ี

๑๕ อาจารย ดร.สุกัญญา ฆารสินธ ุ
พย.บ.พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ส.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พย.ม. การพยาบาลสุขภาพเด็ก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๖ อาจารยศิริลักษณ ปญญา 
พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
พยม.สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๑๗ อาจารยนงนุช บุญมาลา 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๘ อาจารยเสาวลักษณ ทาแจง 
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสระบรุ ี
พย.ม. เวชปฏิบัติชุมชน มหาวทิยาลัยขอนแกน 
ศษ.ม.บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชธาน ี

๑๙ อาจารยณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม.การพยาบาลผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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๒๐ อาจารยรจิตา  กันยาบุญ 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม.(ภูมิคุมกันวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๑ อาจารยจุฑารัตน เสาวพันธ 
พย.บ. วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.สระบุรี 
พย.ม.การพยาบาลผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๒ อาจารย ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตรกุล 
พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
สศ.ม. สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปร.ด.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๓ อาจารยกาญจนา ปญญาธร 
พย.บ. (วิทยาลัยการพยาบาลสภากาชาดไทย) 
พย.ม.การพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๔ อาจารยอัญชลี อวนแกว 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภข้ันสูง วพบ. สรรพสิทธิประสงค 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุขท่ัวไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พย.ม.การบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕ อาจารยสุปรีดา อินทรสงเคราะห 
พย.บ. วิทยาลัยบรมราชชนนสีรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธาน ี
พย.ม. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาลัยขอนแกน 

๒๖ อาจารยกชนภิา  ขวาวงษ 
 พย.บ. วิทยาลัยเซนตหลุยส 
 วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

๒๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสัย  คะตา 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง วิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
พย.ม. (บริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปรด.(การบริหารและพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒๘ อาจารยวิยะดา ทิพมอม 
พย.บ.มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม.การพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลับขอนแกน 

๒๙ อาจารยนุชจมาน รวมสุข 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พย.ม.(การพยาบาลผูสูงอายุ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  



          พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔              ห น ้ า  | ๙๒ 

๓๐ รองศาสตราจารย ดร.สรอย  อนุสรณธีระกุล 
วท.บ.(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วท.ม.วิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศศ.ด.(พัฒนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๑ อาจารย พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ ์
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วท.ม. (การบริหารบริการสุขภาพ)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

๓๒ อาจารยธนารัตน จันดามี 
พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส.ม.(สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 




	ปกหน้า
	สารบัญ
	ส่วนที่ 1 ปี 63-64
	ส่วนที่ 2 ปี 63-64
	ปกหลัง

