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BSRU

CONGRATULATIONS

เอกสารชุดที่ 1
ลําดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรณีไมมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ โดยรถยนตพระที่นั่งถึงประตูสวน
อัมพร (สถานที่ที่กําหนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแตละภูมิภาค) วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี บัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติลุกขึ้นหันหนา
สูเสนทางเสด็จฯ กลางหอประชุม
2. ผูแทนบัณฑิตทูลเกลาถวายมาลัยขอพระกร
3. เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ เขาหอประชุม เพลงสรรเสริญ
พระบารมีดังขึ้นอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ผานแถวบัณฑิต
แตละแถว ใหบัณฑิตถวายความเคารพพรอมกัน แลวหมุนตัวกลับหันหนาเขาสูเวทีหอประชุม
4. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ไปหองทรงฉลองพระองคครุย
บัณฑิต บั ณฑิ ตกิ ตติ มศั กดิ์ อาจารย บุคลากรผูป ฏิบั ติห นาที่ และแขกผูมีเกี ยรติ ยืน ตรงหั นหนาสูเวที
หอประชุม
5. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ จากหองทรงฉลองพระองคครุย
สูเวทีหอประชุม บัณฑิตอยูในทาตรงโดยตลอด
6. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติ
ยืนตรงพนมมือ
7. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประทับพระราชอาสน บัณฑิตบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติ ถวายความเคารพแลวนั่งพรอมกัน
8. ผู แ ทนบั ณ ฑิ ต ทู ล เกล า ถวายสู จิ บั ต ร (เฉพาะรอบที่ 1 วั น แรกของการพระราชทาน
ปริญญาบัตร)
9. ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และขอพระราชทาน พระราโชวาท (เฉพาะรอบแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร)
10.บั ณฑิ ต บั ณฑิ ต กิ ตติ มศั ก ดิ์ อาจารย บุ คลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ และแขกผู มีเกี ย รติ ยื น ตรง
ถวายความเคารพ พรอมรอรับพระราชทานพระราโชวาท
11.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
12.บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อาจารย บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ และแขกผู มี เ กี ย รติ
ถวายความเคารพแลวนั่งพรอมกัน
เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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13.นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา และเบิกตัวบัณฑิต
กิตติมศักดิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร (ถามี)
14.อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และคณะ กราบบั ง คมทู ล เบิ ก ตั ว ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
15.พระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา)
16.ในกรณี ที่คาบนั้ น มี การรั บ พระราชทานปริ ญญาบั ตรพร อมกั น หลายมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรกรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําดับถัดไป กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร (ถามี)
17.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะลําดับตอไป กราบบังคมทูลเบิกตัวผูสําเร็จการศึกษา
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
18.พระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา)
19.ผูแทนบัณฑิตกลาวนําคําปฏิญาณ
20.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์กลาวคําปฏิญาณตามผูแทนบัณฑิต
21.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
22.อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ
23.บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติ ยืนตรงรอ
สงเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
24.สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯสยามมกุ ฏ ราชกุ ม าร เสด็ จ ฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็ จ
ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองคครุย
25.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินกลับ บัณฑิตรองเพลง
สรรเสริญพระบารมี ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯ ออกหอประชุม
ผ า นแถวบั ณ ฑิ ต แต ล ะแถว ให บั ณฑิ ต ถวายความเคารพพร อ มกั น แล ว หมุ น ตั ว ตามเส น ทางเสด็ จ ฯ
จนหันหนาสูประตูหอประชุม
26.ผูแทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยทานแดพระสงฆ
27.เสร็จพิธี

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารชุดที่ 2
ลําดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ โดยรถยนตพระที่นั่งถึงประตู
สวนอัมพร (สถานที่ ที่กําหนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแตละภูมิภาค) วงดุริยางคบรรเลงเพลง
สรรเสริ ญพระบารมี บั ณฑิ ตบั ณฑิ ตกิ ตติ มศั กดิ์ อาจารย บุ คลากรผู ป ฏิ บั ติห น าที่ และแขกผู มีเ กี ย รติ
ลุกขึ้นหันหนาสูเสนทางเสด็จฯ กลางหอประชุม
2. ผูแทนบัณฑิตทูลเกลาถวายมาลัยขอพระกร
3. เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯ เขาหอประชุม เพลงสรรเสริญ
พระบารมีดังขึ้นอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯ ผานแถวบัณฑิตแต
ละแถว ใหบัณฑิตถวายความเคารพพรอมกัน แลวหมุนตัวกลับหันหนาเขาสูเวทีหอประชุม
4. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ไปยังหองทรงฉลองพระองคครุย
บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อาจารย บุ ค ลากรผู ป ฏั ติ ห น า ที่ และแขกผู มี เ กี ย รติ ยื น ตรงหั น หน า สู
เวทีหอประชุม
5. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ จากหองทรงฉลองพระองคครุย
สูเวทีบัณฑิตอยูในทาตรงโดยตลอด
6. สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฏ ราชกุ มาร ทรงจุ ดธู ป เที ย น เครื่ องนมั ส การ
บูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติ ยืนตรง
พนมมือ
7. สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฏ ราชกุ ม าร ประทั บ พระราชอาสน บั ณ ฑิ ต
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติถวายความเคารพแลวนั่งพรอมกัน
8. ผู แ ทนบั ณ ฑิ ต ทู ล เกล า ถวายสู จิ บั ต ร (เฉพาะรอบที่ 1 วั น แรกของการพระราชทาน
ปริญญาบัตร)
9. ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
ทั่วประเทศกราบบังคมทูลถวายรายงานการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ ขอพระราชทาน
พระราโชวาท (เฉพาะรอบแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร)
10.บั ณฑิ ต บั ณฑิ ต กิ ตติ มศั ก ดิ์ อาจารย บุ คลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ และแขกผู มีเกี ย รติ ยื น ตรง
ถวายความเคารพ พรอมรอรับพระราชทานพระราโชวาท
11.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

--44-

12.บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อาจารย บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ และแขกผู มี เ กี ย รติ ถวาย
ความเคารพแลวนั่งพรอมกัน
13.นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กราบบั ง คมทู ล ถวายรายงานผลการศึ ก ษา และเบิ ก ตั ว
บัณฑิตกิตติมศักดิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร (ถามี)
14.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเปน
ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารับพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต
15.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต แกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา)
16.อธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และคณะ กราบบั งคมทู ล เบิ กตั ว ผู สํ าเร็ จ การศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
17.พระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ (พระสงฆเจริญชัยมงคงคาถา)
18.ในกรณีที่คาบนั้นมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมกันหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําดับถัดไป
ดําเนินการตามเอกสารชุดที่ 2 ขอ 13, 14, 15, 16 และ 17 ตามลําดับ
19.ผูแทนบัณฑิตกลาวนําคําปฏิญาณ
20.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์กลาวคําปฏิญาณตามผูแทนบัณฑิต
21.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
22.อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ
23.บั ณฑิ ต บั ณฑิ ต กิ ตติ มศั ก ดิ์ อาจารย บุ คลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ และแขกผู มีเกี ย รติ ยื น ตรง
รอสงเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
24.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯ
ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองคครุย
25.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินกลับ บัณฑิตรองเพลง
สรรเสริญพระบารมี ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ออกหอประชุม
ผ านแถวบั ณฑิ ต แต ล ะแถว ให บั ณฑิ ตถวายความเคารพพร อมกั น แล ว หมุ น ตั ว ตามเส น ทางเสด็ จ ฯ
จนหันหนาสูประตูหอประชุม
26.จั ด เตรี ย มสถานที่
เพื่ อ ประกอบพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
และมหาบัณฑิต

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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27.นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏถวายความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แลวอัญเชิญปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตมายังพานเบื้องหนาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
28.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว
29.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะ ขานนามบัณฑิตผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
30.ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต เข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รจากพานเบื้ อ งหน า
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวตามลําดับ
31.ในกรณีที่คาบนั้นมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมกันหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําดับถัดไป
ดําเนินการ ตามเอกสารชุดที่ 2 ขอ 27, 28, 29 และ 30 ตามลําดับ
32.ผูแทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยทานแดพระสงฆ
33.เสร็จพิธี

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารชุดที่ 3
สิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงตองดําเนินการ
1. ฝ กซ อมบั ณฑิ ต ตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนให แ ม น ยํ า เพื่ อ ให บั ณฑิ ต สามารถเข ารั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยเฉลี่ยประมาณนาทีละ 32 คน ตอ หนึ่งนาที
2. นัดหมายบัณฑิตตั้งแถว ณ บริเวณจุดรวมบัณฑิต ตามเวลาดังตอไปนี้
รอบแรก
ตั้งแถว
เวลา
10.00 น.
เดินแถว
เวลา
11.00 น.
รอบหลัง
ตั้งแถว
เวลาประมาณ 15.00 น.
เดินแถว
เวลาประมาณ 16.00 น.
3. ตรวจสอบรายชื่ อ บั ณ ฑิ ต ที่ เ ข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เรี ย งลํ า ดั บ ให ต รงกั บ บั ญ ชี
ผูขานนามบัณฑิต และบัญชีการจัดเรียงลําดับปริญญาบัตร
4. แจ ง จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ที่ เ ข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ให ฝ า ยจั ด ที่ นั่ ง บั ณ ฑิ ต ของแต ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมและจัดที่นั่งบัณฑิตทราบโดยเร็ว เพื่อประสาน
ผูขานนามบัณฑิตและฝายจัดเรียงลําดับปริญญาบัตร
5. จัดอาจารยหรือบุคลากรนั่งกํากับแถวบัณฑิต แถวละ 1 คน
6. การนัดหมายบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อการฝกซอมบนเวที ใหบัณฑิตกิตติมศักดิ์เขาหอประชุม
โดยที่ไมตองเดินแถวพรอมกับบัณฑิตอื่นๆ
รอบแรก
เวลา 12.00 น.
รอบสอง
เวลา 16.00 น.
7. บัณฑิตที่มีความผิ ดปกติ ทางรางกาย เชน ขาหัก แขนหัก ตาพิการ ใชไม เท า หรื อต องใช
ผูพยุง หรือใชมือซายรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอใหแจงชื่อ เลขที่ และรายละเอียดของความบกพรอง
พร อ มสาเหตุ ใ ห ฝ า ยจั ด ที่ นั่ ง บั ณ ฑิ ต ของแต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทราบล ว งหน า เพื่ อ แจ ง
ใหคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมและจัดที่นั่งบัณฑิตทราบ
8. ใหอาจารยหรือบุคลากรผูกํากับแถวบัณฑิตตรวจการแตงกายและความเรียบรอยของบัณฑิตใน
ความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
9. หากมี บัณฑิต 2 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เขารับ พระราชทานปริ ญญาบั ตรในรอบเดีย วกันให
มหาวิทยาลัยราชภัฏแรก จัดผูแทนบัณฑิตทูลเกลาถวายมาลัยขอพระกร และผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลังกลาวนําคําปฏิญาณ
อนึ่ง อาจารยหรือบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ตามจุดตางๆ ใหเตรียมความพรอมกอนที่บัณฑิตจะเดินแถว
เขาหอประชุม หากมีขอสงสัยติดตอสอบถามไดที่ อาจารยพิสิษฐ มีวอน 081-936-5362 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัทรเกษม

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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เอกสารชุดที่ 4
การแตงกายของอาจารย บุคลากร และแขกผูมีเกียรติ
การแตงกายของอาจารยและบุคลากร
1. ผูปฏิบัติหนาที่ภายในอาคารพิธีสวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝา
2. ผูปฏิบัติหนาที่กํากับแถวบัณฑิต และนั่งเปนเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝา
หรือชุดสูทสีกรมทา และสวมครุยวิทยฐานะ
3. เกลาเก็บผมใหเรียบรอย ไมไวหนวดเครา
4. สวมรองเทาหนัง หุมตลอดเทา สีดําลวนไมมีลวดลายและไมเปดหัว หรือเครื่องตกแตงโลหะ
5. อาจารย และบุคลากรหญิงสวมถุงนองสีเนื้อชนิดเต็มตัว
6. ติดบัตรอนุญาต
การแตงกายของแขกผูมีเกียรติ
1. ชาย
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝา หรือชุดสากลนิยม
- สวมครุยวิทยฐานะ (ถามี)
- ติดบัตรอนุญาต
- ไมนํากระเปาเขาภายในอาคาร และหองพิธี
- ปดโทรศัพทมือถือ
2. หญิง
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝา หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม
- สวมรองเทาหนังหุมตลอดเทา สีดําลวนไมมีลวดลายและไมเปดหัว หรือเครื่องตกแตงโลหะ
- ถุงนองสีเนื้อชนิดเต็มตัว
- สวมครุยวิทยฐานะ (ถามี)
- ติดบัตรอนุญาต
- ไมนํากระเปาเขาภายในอาคาร และหองพิธี
- ปดโทรศัพทมือถือ

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารชุดที่ 5
การแตงกายของบัณฑิต
การแตงกายของบัณฑิตที่ไมไดเปนขาราชการ
1. บัณฑิตชาย
- สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไมมีลวดลาย
- สวมกางเกงขายาวและเสื้อสูททรงสุภาพสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมทาเทานั้น)
- ผูกเนคไทสีกรมทาสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ใสเข็มขัดสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย
- สวมรองเทาคัทชูหนังหุมสนสีดําลวนไมมีลวดลายและไมเปดหัว หรือเครื่องตกแตง โลหะ
- ตัดผมทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตที่หนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)
2. บัณฑิตหญิง
- สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไมรัดรูป กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกเม็ด
ของกระดุมเสื้อและคอเสื้อ และติดเข็มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหนืออกดานซาย
- สวมกระโปรงเขารูปสีกรมทา ยาวคลุมเขาเล็กนอย และไมฟตจนเกินไป
- ใสเข็มขัดสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- สวมถุงนองสีเนื้อไมมีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
- สวมรองเทาคัทชูหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลายและไมเปดหัว หรือเครื่องตกแตงโลหะ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
- บั ณ ฑิ ต หญิ ง ที่ ต อ งสวมชุ ด คลุ ม ท อ ง ให ใ ช เ สื้ อ สี ข าวคอเชิ้ ต ต อ กั บ กระโปรงสี ก รมท า
ติดซิปหลัง
- การทําผมใหเกลาผมเก็บขึ้นใหเรียบรอย
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตที่หนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)
การแตงกายของบัณฑิตที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
1. ขาราชการพลเรือนสามัญ
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไมสวมหมวก
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
- การทําผมใหเกลาผมเก็บขึ้นใหเรียบรอย (บัณฑิตหญิง)
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตที่หนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)
เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝ
ธีพระราชทานปริ
ญญาบั
ตรมหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
านสมเด็จจเจ้เจาาพระยา
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อมพิกธซีพอมพิ
ระราชทานปริ
ญญาบั
ตรมหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏบ้ฏาบนสมเด็
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2. ขาราชการตํารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
- คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่
- นําถุงมือสีขาวไปดวย
- การทําผมใหเกลาผมเก็บขึ้นใหเรียบรอย (บัณฑิตหญิง)
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตที่หนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)
3. ขาราชการตํารวจและทหาร ชั้นประทวน
- สวมเครื่องแบบตามที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด (ชุดสําหรับเขาเฝา)
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
- คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่
- นําถุงมือสีขาวไปดวย
- การทําผมใหเกลาผมเก็บขึ้นใหเรียบรอย (บัณฑิตหญิง)
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตที่หนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)
การแตงกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1. บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย
- สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถาเปนขาราชการ) หรือ
- สวมชุดขอเฝา หรือชุดสูทสีกรมทา หรือชุดสูทสีสุภาพ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตที่หนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)
2. บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง
- สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถาเปนขาราชการ) หรือ
- สวมชุดขอเฝา หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
- สวมรองเทาหุมสนสีดํา ไมเปดหัว ไมมีลวดลาย สวมถุงนองสีเนื้อชนิดเต็มตัว
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตที่หนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)
หมายเหตุ
บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงคจะแตงกายตามระเบียบของศาสนา
สามารถกระทําได โดยแตงกายตามระเบียบของศาสนา ใชผาคลุมสีดํา

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU

CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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เอกสารชุดที่ 6
ขอปฏิบัติตนของบัณฑิต
1. ฝกซอมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
2. แตงกายใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3. หามตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับสะทอนแสงตางๆ เชน สวมตางหูเพชร ทอง หามติดกิ๊บ
สะทอนแสง ผูกโบวสีตางๆ หรือผูกโบวมีลวดลายดอกดวง ฯลฯ ใหใชยางสีดํารัดผม
4. เครื่องประดับอื่นๆ เชน แหวน หรือนาฬิกา ใหประดับที่ขอมือซายเทานั้น
5. หามทาเล็บและไวเล็บยาว
6. หามสวมแวนตาสีดํา อนุญาตใหเฉพาะสวมแวนสายตาเทานั้น
7. หามนําอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไมขีดไฟ ไฟแชก เศษสตางค ปากกา กระดาษ
ทิชชู แหวน ตางหู ยาอม ตลับแปง ลิปสติก ยาหมอง โทรศัพทมือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
เขาไปในหอประชุมเด็ดขาด
8. เมื่ อเข านั่ งในหอประชุมเรีย บร อยแลว จะไมอนุ ญาตใหออกจากหอประชุ มโดยไม จําเป น
หากมีความจํ าเป นจริ งๆ ต องแจ งอาจารย ห รือบุ คลากรผู กํากั บ แถวบั ณฑิ ต เพื่ อแจ งฝายจั ดที่ นั่ งบั ณฑิ ต
แตละมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมและจัดที่นั่งบัณฑิตชวยแกปญหา
9. เงิ น ที่ เป น เหรี ย ญ หรื อพวงกุ ญแจ หากจํ า เป น ต อ งนํ าติ ดตั ว ไปด ว ย ใหใส ก ระเป า สตางค
ใบเล็กแบบพกติดตัว (บัณฑิตชาย)
10. บัณฑิตหญิงควรตัดกระโปรงที่มีกระเปา สําหรับใสผาเช็ดหนา แตจะไมอนุญาตใหนํากระดาษ
ทิชชู เขาโดยเด็ดขาด และไมอนุญาตใหเหน็บสิ่งของใดไวที่เอวหรือที่เสื้อชั้นใน

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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เอกสารชุดที่ 13
การฝกซอมบัณฑิต
1. ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ กราบบั งคมทู ล ถวายรายงานการดํ า เนิ น งานพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร และขอพระราชทาน พระราโชวาท (เฉพาะรอบแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร)
2. บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติ ยืนตรงถวาย
ความเคารพ พรอมรอรับพระราชทานพระราโชวาท
3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
4. บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อาจารย บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละแขกผู มี เ กี ย รติ ถวาย
ความเคารพแลวนั่งพรอมกัน
5. เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา ใหอาจารย
หรือบุคลากร ผู กํากับแถวบั ณฑิต แถวที่ 1 ใหสัญญาณ บั ณฑิตทั้งแถวลุ กขึ้น ยืน เมื่ อบัณฑิตไดยิ น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกลาววา “บังคมทูล” ใหบัณฑิตถวายความเคารพพรอมกัน เมื่อไดยินคําวา
“ละอองพระบาท” แล ว ให เดิ นไปยื นตรงเชิงบันไดจุ ดขึ้ นรั บดานซ ายมือ เตรีย มขึ้ นรั บพระราชทาน
ปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ ที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตที่นั่งฟากขวามือใหกาวขามลาดพระ
บาทโดยไมตองถวายความเคารพ (ยกเวนบัณฑิตที่นั่งฟากขวามือ แถวที่ 1, 2 และ 3 ตองทําความเคารพ
กอนกาวขามลาดพระบาท โดยหันหนาสูเวทีหอประชุม)
6. เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผูสําเร็จการศึกษา ใหบัณฑิต
คนแรกเดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แลวเดินตอไปยืนตรงจุดที่ 14 ตรงหนาที่ประทับ
บัณฑิตคนที่ 2 ถึงบัณฑิตคนที่ 14 เดินตามไป หยุดที่จุด 13, 12, ตามลําดับ จนถึงจุดที่ 1 เมื่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขานชื่อบัณฑิตคนแรกใหบัณฑิตทําความเคารพที่จุด 14 แลวเดินเขาสูจุดที่ 15 (ไมตอง
ทําความเคารพที่จุด 15) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร
7. เมื่อบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรแลว ใหถอยหลังเฉียง 3 กาว ยาวๆ พรอมกับมวน
ข อมื อที่ ถื อปริ ญญาบั ตรแนบอก ถวายความเคารพแล ว หมุ น ตั ว ไปทางขวาเดิ น ลงจากเวที ห อประชุ ม
ทางดานขวามือ (ใหบัณฑิตเดินชิดซายติดผนังบันได โดยไมเหยียบลาดพระบาท)
8. เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขานชื่อบัณฑิตคนที่ 1 เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
(บัณฑิตในหอประชุมปรบมือให) บัณฑิตคนตอๆ ไป เคลื่อนเขาสูจุดถัดไปพรอมๆ กัน (บัณฑิตจะถวาย
ความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เทานั้น)

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
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9. เมื่อบัณฑิตลงจากเวทีหอประชุมไปถึงแถวที่ตนนั่ง ใหหันหนากลับสูเวทีหอประชุมถวายความ
เคารพกอนเดินเขาแถวไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพกอนนั่ง (กรณีบัณฑิตนั่งทางฟากซายมือกอน
เดินขามลาดพระบาทกลางหอประชุม ใหหันหนากลับสูเวทีหอประชุม ถวายความเคารพ แลวจึงเดินไปยัง
ที่นั่งของตนถวายความเคารพกอนนั่งอีกครั้งหนึ่ง)
10.การปรบมือของบัณฑิต
10.1 ปรบมือใหแกบัณฑิตกิตติมศักดิ์แตละทานขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
10.2 ปรบมือใหแกบัณฑิตคนแรกของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
10.3 ปรบมือใหแกบัณฑิตคนสุดทายของแตละคาบ
11.เมื่อบัณฑิตคนสุดทายของแตละแถวเดินออกจากแถวเพื่อรอขึ้นเวทีหอประชุม ใหอาจารย
หรื อ บุ ค ลากรผู ค วบคุ ม แถวบั ณ ฑิ ต แถวต อ ไปลุ ก ขึ้ น ให สั ญ ญาณ บั ณ ฑิ ต ทั้ ง แถวนั้ น ลุ ก ขึ้ น พร อ มกั น
ถวายความเคารพแลวเดินไปตอแถวเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรตอไป
12.ชวงพัก
12.1 การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ในชวงพักให
บัณฑิต คนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลถวาย
รายงานผลการศึ กษาจบ อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ และคณะเริ่ มกราบบั งคมทู ล เบิ กตั ว ผู สํ าเร็ จ
การศึกษา ใหปฏิบัติตามเอกสารชุดที่ 1 หรือเอกสารชุดที่ 2
12.2 ในกรณีจัดชวงพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียวกัน ใหบัณฑิตคนแรกในชวงตอไป
ยื น รอที่ บั นไดจุ ด ขึ้ น รั บ ขั้ น บนสุ ด เมื่ อผู ขานนามบั ณฑิ ตกล าวกราบบั งคมทู ล บั ณ ฑิ ตคนแรกถวาย
ความเคารพที่จุดที่ 1 แลวเดินไปหยุดรอที่จุด 14 เมื่อผูขานนามบัณฑิตอานชื่อบัณฑิตใหบัณฑิตถวาย
ความเคารพที่จุดที่ 14 แลวเดินเขารับในจุดที่ 15
13.การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไมใชชวงพัก
13.1 กรณีเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏใหบัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด
13.2 กรณีเปลี่ยนเปนสถาบันการพลศึกษา ใหบัณฑิตคนแรกของสถาบันการพลศึกษา
ยืนรอที่จุด 10 เมื่ออธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผูสําเร็จการศึกษา ใหบัณฑิต
คนแรกถวายความเคารพกอนเดินไปที่จุดที่ 14 เมื่ออธิการบดีสถาบันการพลศึกษาขานชื่อบัณฑิตให
บัณฑิตถวายความเคารพกอนเดินเขารับปริญญาบัตรที่จุดที่ 15
14.เมื่อบัณฑิตคนสุดทายของคาบลงจากเวทีไปถึงเสาตนที่สองของหอประชุม ใหตัวแทนบัณฑิต
ผูทําหนาที่กลาวนําคําปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แลวเดินไปที่หนาหอประชุม เมื่อเดินไปถึงแถว
แขกผูมีเกียรติ ใหหยุดเล็กนอย (เพื่อเปนสัญญาณใหบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น) ผูแทนบัณฑิต
เดินตอไปยังไมโครโฟน บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพพรอมผูแทนบัณฑิต เมื่อกลาวคํา
ปฏิ ญาณสิ้ น สุ ดลง บั ณฑิ ตและบั ณฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ ถวายความเคารพ ผู แทนบั ณฑิ ตถอยหลั ง 2 ก าว
ถวายความเคารพ แลวหมุนตัวทางขวากลับเขาที่
15.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
เสนทางสูอนาคตและความสํ
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิาตเร็จของบัณฑิต
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16.อาจารย บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ และแขกผู มีเ กี ย รติ ยื น ตรงถวายความเคารพ บั ณ ฑิ ต
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ และแขกผูมีเกียรติ ยืนตรงรอสงเสด็จฯ เมื่อสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ กลับจากการไปเปลื้องฉลองพระองคครุย เขามายัง
หอประชุม บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์เปลงเสียงรองเพลงสรรเสริญพระบารมี ดวยเสียงอันดังอยาง
พรอมเพรียงกัน ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ออกหอประชุม ผาน
แถวบัณฑิตแตละแถว ใหบัณฑิตถวายความเคารพ แลวหมุนตัวตามเสนทางเสด็จฯ จนหันหนาสูประตู
หอประชุม เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย บุคลากร ผูปฏิบัติหนาที่
และแขกผูมีเกียรติ ถวายความเคารพแลวนั่งพรอมกัน
17.เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ พนประตูสวนอัมพรแลว
(สถานที่ที่กําหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรแตละภูมิภาค) บัณฑิตทุกคนออกจากหอประชุมได
(รอบเชาใหบัณฑิตออกทางซายมือหอประชุมดานเดียว)
หมายเหตุ
1. การใหสัญญาณของอาจารยหรือบุคลากรผูกํากับแถวบัณฑิต กระทําโดยวิธียืนตรงถวายความ
เคารพ แลวกาวไปขางหนา 1 กาว ยื่นมือขวาไปขางหนาโดยหงายมือ เปนสัญญาณใหบัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น
ยืนพรอมกัน แลวคว่ํามือขวาพรอมกับคอยลดมือลง เปนสัญญาณใหบัณฑิตถวายความเคารพพรอมกัน
แลวอาจารยหรือบุคลากรผูกํากับแถวบัณฑิตเดินถอยหลังมาหยุดตรงหัวแถวถัดลงมา เพื่อหลีกทางให
บัณฑิตเดินออกจากแถว เมื่อบัณฑิตออกจากแถวหมดแลว อาจารยหรือบุคลากรผูกํากับแถวบัณฑิตเขานั่ง
ที่เดิมถวายความเคารพกอนนั่ง
2. ใหบัณฑิตหยุดรอ เมื่อผูขานนามบัณฑิตขานเปลี่ยนปริญญาบัตรหรือเปลี่ยนอันดับปริญญา
บัณฑิตเดินเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อผูขานนามบัณฑิตเริ่มขานชื่อตน

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารชุดที่ 14
การฝกซอมบัณฑิต
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
1. การจัดที่นั่งบัณฑิตใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีนั่งฝงซายมือ แถวที่ 1 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต
และประกาศนียบัตรบัณฑิต นั่งฝงขวามือ แถวที่ 1 ดังภาพ
ที่นั่ง

แขกผูมีเกียรติ
อาจารยหรือบุคลากรผูกํากับแถวบัณฑิต

แถวที่ 1
แถวที่ 2

บัณฑิต
บัณฑิต

แขกผูมีเกียรติ

ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
บัณฑิต

2. เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษาใหอาจารย
หรือบุคลากรผูกํากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 ใหสัญญาณบัณฑิตแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืน ถวายความเคารพพรอม
กัน บั ณฑิ ตปริ ญญาตรี เดิ นไปยื น ตรงบันไดจุ ดขึ้น รั บ ด านซ ายมื อ ส ว นมหาบั ณฑิ ตเคลื่ อนตั ว ผานเก าอี้
นั่งแทนที่บัณฑิตฟากซายมือ
3. บั ณ ฑิ ตคนแรกยื น รอที่ บั น ไดจุ ดขึ้ น รั บ ขั้ น บนสุ ด บั ณฑิ ต ที่ นั่ งฟากขวามื อ ให กาวข ามลาด
พระบาทโดยไมตองถวายความเคารพ (ยกเวนบัณฑิตที่นั่งฟากขวามือแถวที่ 1, 2 และ 3 กอนกาวขามลาด
พระบาทใหถวายความเคารพ)
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต
5. เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผูสําเร็จการศึกษา ให
บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แลวเดินตอไปยืนตรงจุดที่ 14 หนาที่ประทับ
บัณฑิตคนที่ 2 ถึงคนที่ 14 เดินตามไปหยุดที่จุดที่ 13, 12, ตามลําดับ จนถึงจุด ที่ 1 เมื่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏขานชื่อบัณฑิตคนแรก ใหบัณฑิตทําความเคารพที่จุด 14 แลวเดินเขาสู จุดที่ 15
(ไมตองทําความเคารพจุดที่ 15) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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ขั้นตอนการฝกซอมใหดําเนินตามเอกสารชุดที่ 2
เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินกลับแลว จะ
ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ขั้นตอนจะดําเนินการตอไปดังนี้
1. จัดเตรียมสถานที่
2. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏถวายความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แลวอัญเชิญปริญญาบัตรมาวางบนพานเบื้องหนาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถวายเคารพ
แลวถอยกลับเขาที่นั่ง
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะขานนามบัณฑิตผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากพานเบื้องหนาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
5. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ
6. ผูแทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยทานแดพระสงฆ
7. เสร็จพิธี

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารชุดที่ 15
รายละเอียดประกอบการฝกซอม
1. จุดบนเวทีทั้งหมด 16 จุด แตละจุดมีระยะทางหางกันประมาณ 90 เซนติเมตร
2. จุดที่ 15 เปนจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยูหางจากพระแทนประมาณ 45
เซนติเมตร
3. จุดบนเวที จะเรียงในลักษณะดังนี้
ถาจากภาพจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 12 เปนแนวเสนตรงเดียวกัน จากจุดที่ 12 เริ่มเลี้ยวเขาจุดที่ 13 จาก
จุดที่ 13 เริ่มเฉียงเขาสูจุดที่ 14 จุดที่ 14 และจุดที่ 15 อยูแนวเสนตรงเดียวกันจากพระแทนที่ประทับ
และจุดที่ 16 เปนแนวเสนฉียง 45 องศา
พระแท่นสูง 1.21 ซม.

หางจากพระแทนประมาณ 45 ซม.
จุดที่ 15

180 ซม.

จุดที 14 กําหนดเป็ นรูปกากบาท

จุดที่ 13

จุดที่ 1-12 หางจุดละ 90 ซม.
90 ซม.
จุดที่ 1

จุดที 16
ก้ าวเฉียงออกด้ วยขาขวา
3 ก้ าวยาวๆ

จุดที่ 12

หมายเหตุ

- จุดทําความเคารพ
- จุดที่ 16 ไมมีกําหนดบนเวที

2. ในการเดินเขาสูจุดแตละจุดใหบัณฑิตทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพรอมกันเมื่อผูขานชื่อบัณฑิตขาน
คําวา นาย นาง นางสาว หรือตําแหนงยศ ใหบัณฑิตเดิน 2 กาว อยาเดินกาวเดียว (โดยเฉพาะบัณฑิต
ชาย) จะทําใหมองดูเหมือนลักษณะกบกระโดด โดยใชจังหวะกาวเทาซาย ขวา ชิดในแตละจุด

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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3. การยืน ณ จุดตางๆ บนเวที ใหยืนเทาชิดหันหนาตรงสูจุดแตละจุด กรณีที่จุดหนาบัณฑิตวาง
อยูหลายจุด ใหเดินผานจุดวางโดยไมหยุดยืน การหยุดยืนใหหยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยูเสมอ
4. การเดินบนเวทีเดินหนาตรง แขนแนบลําตัวไมแกวงแขน
5. บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 14 และจุดที่ 16 ไมพรอมกัน
6. วิธีถวายความเคารพ
การถวายความเคารพสําหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แตงเครื่องแบบนักศึกษา
บัณฑิตชาย
- ยืนชิดเทา โคงลําตัวตั้งแตเอวขึ้นไป กมศีรษะ มองปลายเทาแลวเงยหนาใหอยูในทาตรง
บัณฑิตหญิง
การถอนสายบัวจุดที่ 14
- ยืนตรง ชิดเทา ชักเทาซายเฉียงไปขางหลัง งอเขา ยอลําตัว ลําตัวตั้งแตทอนเอวขึ้นไป ตั้งตรง
ชักเทาซายไปขางหนาติดตอไปเลย เพื่อเขาจุดที่ 15 แขนแนบลําตัว
การถอนสายบัวจุดที่ 16
- ยื น ตรง ชิ ดเท า ชั กเท าใดเท าหนึ่ งตามถนั ด เฉี ย งไปข างหลั ง งอเข า ย อลํ าตั ว ลํ า ตั ว ตั้ งแต
ทอนเอวขึ้นไป ตั้งตรง ชักเทากลับเขาที่เดิม แขนแนบลําตัว
การถวายความเคารพสําหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่เปนขาราชการ
บัณฑิตชายที่เปนขาราชการ
ถ า แต ง เครื่ อ งแบบข า ราชการหรื อ ไม แ ต ง เครื่ อ งแบบข า ราชการ การถวายความเคารพให
ถวายคํานับเหมือนกับบัณฑิตชายที่แตงเครื่องแบบนักศึกษา
บัณฑิตหญิงที่เปนขาราชการ
ถ า แต ง เครื่ อ งแบบข า ราชการ การถวายความเคารพให ถ วายคํ า นั บ ถ า ไม แ ต ง เครื่ อ งแบบ
ขาราชการ ใชวิธีถอนสายบัวเหมือนกับบัณฑิตหญิงที่แตงเครื่องแบบนักศึกษา
7. การเอางาน ยื น ตรง ยกแขนขวาเหยี ย ดตรงสู ง ระดั บไหล กระดกข อมื อขึ้ น แล ว ช อนมื อ
จับปริญญาบัตร แขนซายเหยียดตรงแนบลําตัว ขณะจับปริญญาบัตรใหถอนหลังทันที
8. วิ ธี ถื อ ปริ ญ ญาบั ต ร ถื อ ปริ ญ ญาบั ต รด ว ยมื อ ขวาแนบอก ข อ ศอกติ ด ลํ า ตั ว ปริ ญ ญาบั ต ร
ขนานกับลําตัว ในแนวตรง และจะตองถืออยูตลอดเวลาในหอประชุม

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญ- ญาบั
18 -ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-18-

หมายเหตุ
การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงที่ตองถอนสายบัวใหเร็วกระทําได ดังนี้
1. เมื่อเดินจากจุดที่ 13 เขาจุดที่ 14 ใหใชจังหวะซาย ขวา ยอ แทนการใชจังหวะซาย ขวา ชิด
ปดเทาหลังเล็กนอย
2. ตอจากนั้นใหใชขาซายที่ปดอยูขางหลังที่จุดที่ 14 กาวมาขางหนาติดตอไปเลย เปนจังหวะ
ซาย ขวาชิด พรอมกับเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต

เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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เอกสารชุดที่ 16
คําปฏิญาณของบัณฑิตผูไดรับพระราชทานปริญญาบัตร
ใหเริ่มกลาวคําปฏิญาณหลังจากทานประธานทรงเก็บกระบี่เรียบรอยแลว
( ผูแทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว )
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบ ฝาละอองพระบาท
ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานพระราชวโรกาส / นําบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรใน
วันนี้/ ถวายคําปฏิญาณดังตอไปนี้
( บัณฑิตกลาวตามพรอมกัน )
ขาพเจา/.........................( กลาวชื่อของตนเองทุกคน)...................................................
ขอกลาวคําปฏิญาณตอที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร /
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย / ซึ่งชุมนุมพรอมกัน ณ ที่นี้วา
1. / ขาพเจาจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย / อันเปนหลักเพื่อความวัฒนาถาวร /
ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
2. / ขาพเจาจักบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี / สมกับเปนผูมีวัฒนธรรมและศีลธรรม / ใชความรูที่
ไดรับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหนาที่ดวยสุจริตธรรม / และใฝหาความรูอยูเสมอ
3. / ขาพเจาจักรักษาไว / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญาโดยเครงครัด / จักเคารพนับถือ
อาจารย / และเทิดทูนเกียรติแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป

( ผูแทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว )
ดวยเกลาดวยกระหมอม

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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เอกสารชุดที่ 17
การจัดที่นั่งบัณฑิตและการนําบัณฑิตเขาหอประชุม
1. การจัดที่นั่ง
เกาอี้ในหอประชุมแบงเปน 2 ฝง ฝงละ 28 ตัวตอแถว รวมเกาอี้แถวละ 56 ตัว จัดบัณฑิต
นั่งเรียงตามลําดับ เพียงแถวละ 55 คน เกาอี้ตัวแรกฝงซายมือใหอาจารยหรือบุคลากร ผูกํากับแถว
บัณฑิตนั่ง
2. การนําบัณฑิตเขานั่งในหอประชุม
เมื่อแถวบัณฑิตขึ้นมาบนปกหอประชุมและไดรับการตรวจแลว ฝายจัดที่นั่งบัณฑิตแตละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมและจัดที่นั่งบัณฑิตจะเปนผูนําบัณฑิตเขาประจําที่
นั่ง
3. กรณีที่เกิดปญหาตางๆ
เชน บัณฑิตเขาแถวไมทัน บัณฑิตไมสบาย ฯลฯ ขอใหติดตอแจงฝายจัดที่นั่งบัณฑิตแตละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมและจัดที่นั่งบัณฑิตทราบ เพื่อแกไขปญหา
4. กรณีในรอบที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต การจัด
แถวที่นั่งบัณฑิตใหจัดตามเอกสารชุดที่ 13 ขอ 1
แถวแขกผูมีเกียรติ
แถวที่ 1

บัณฑิต
(27 คน)

แถวแขกผูมีเกียรติ
ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(28 คน)

5. กรณีบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มีจํานวนเกิน 55 คน ใหบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีนั่งแถวที่ 2
แถวแขกผูมีเกียรติ
แถวแขกผูมีเกียรติ
แถวที่ 1
แถวที่ 2

ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
(27 คน)
บัณฑิต
(27 คน)

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

มหาบัณฑิต
(28 คน)
มหาบัณฑิต
(28 คน)

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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กําหนดการ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
---------------------วันที

เวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันพฤหัสบดีที
13 ส.ค. 2558

11.30 น.

เพชรบุรี
จันทรเกษม
จันทรเกษม
กาญจนบุรี
สวนดุสิต
วไลยอลงกรณ์
สวนดุสิต
สวนสุนนั
พระนคร
รํ าไพพรรณี
หมูบ่ ้ านจอมบึง
ราชนคริ นทร์
ธนบุรี
นครปฐม
เทพสตรี
สวนสุนนั ทา
สวนสุนนั ทา
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
พระนครศรี อยุธยา
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
รวมทังสิ
 น

วันศุกร์ ที
14 ส.ค. 2558

15.00 น.
11.30 น.
15.00 น.

วันเสาร์ ที
15 ส.ค. 2558
วันอังคารที
18 ส.ค. 2558

11.30 น.
15.00 น.
11.30 น.
15.00 น.

วันพุธที
19 ส.ค. 2558
วันพฤหัสบดีที
20 ส.ค. 2558
วันศุกร์ ที
21 ส.ค. 2558
วันเสาร์ ที
22 ส.ค. 2558

11.30 น.
15.00 น.
11.30 น.
15.00 น.
11.30 น.
15.00 น.
11.30 น.
15.00 น.

ป.เอก
25
26
1
54
9
10
2
5
1
27
11
171

ระดับ
ป.โท
103
41
70
260
35
162
36
117
65
65
48
234
161
82
435
1,914

ป.ตรี เฉพาะแห่ ง
1,289
1,417
1,200
1,200
2,500
2,567
763
834
1,144
1,144
1,630
1,944
2,650
2,650
2,606
2,650
2,355
2,525
1,258
1,294
586
705
2,250
2,320
2,395
2,460
2,391
2,440
1,746
1,980
2,000
2,000
1,783
1,971
1,500
1,500
1,198
1,280
2,156
2,602
35,398
37,483

รวม
ต่ อรอบ
2,617

ต่ อวัน
5,184

2,567
1,978

3,922

1,944
2,650
2,650
2,525
1,999

5,300
4,524

2,320
2,460
2,440
1,980
2,000
1,971
2,780
2,602
37,483

4,780
4,420
3,971
5,382
37,483

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต

เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริ-ญ22
ญาบั- ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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กําหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ณ อาคารใหมสวนอัมพร
วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558
---------------------------

เวลา 11.30 น. - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชดําเนินโดย
รถยนตพระที่นั่งถึงอาคารใหมสวนอัมพร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานและรองประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณาจารย
เฝาฯ รับเสด็จ)
- วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิตทุกคนลุกขึ้น หันหนาสูเสนทาง
เสด็จฯ กลางหอประชุม
- ผูแทนบัณฑิต ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จฯ ไปยังหองทรงฉลองพระองคครุย
- เสด็จฯ จากหองทรงฉลองพระองคครุย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
- ประทับพระราชอาสน
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กราบบังคมทูลรายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภา
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและคณะกราบบังคมทูลเบิก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
- พระราชทานปริญญาบัตร ( ตามลําดับ ) ( ขณะนี้พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา )
- บัณฑิตกลาวนําคําปฏิญาณ
- เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองคครุย
เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต

เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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- เสด็จพระราชดําเนินกลับ
- บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
- จัดเตรียมสถานที่
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ผูแทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยทานแดพระสงฆ
- เสร็จพิธี
( จบพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเชา )

.

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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กําหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ณ อาคารใหมสวนอัมพร
วันเสารที่ 22 สิงหาคม 25578
---------------------------

เวลา 15.00 น. - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชดําเนินโดย
รถยนตพระที่นั่งถึงอาคารใหมสวนอัมพร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานและรองประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณาจารย
เฝาฯ รับเสด็จ)
- วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิตทุกคนลุกขึ้น หันหนาสูเสนทาง
เสด็จฯ กลางหอประชุม
- ผูแทนบัณฑิต ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จฯ ไปยังหองทรงฉลองพระองคครุย
- เสด็จฯ จากหองทรงฉลองพระองคครุย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
- ประทับพระราชอาสน
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กราบบังคมทูลรายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภา
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและคณะกราบบังคมทูลเบิก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กราบบังคมทูลรายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภา
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ
เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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เขารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตร
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและคณะกราบบังคมทูลเบิก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
- พระราชทานปริญญาบัตร ( ตามลําดับ ) ( ขณะนี้พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา )
- บัณฑิตกลาวนําคําปฏิญาณ
- เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองคครุย
- เสด็จพระราชดําเนินกลับ
- บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
- จัดเตรียมสถานที่
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ผูแทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยทานแดพระสงฆ
- เสร็จพิธี
( จบพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบบาย )

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU

CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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แผนผังสวนอัมพร
1. ที่นั่งบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. ทางเดินบัณฑิต ( ในรม )
3. จองรูป
4. ประชาสัมพันธ , 4.1 จุดบริการ
5. , 5.1 ผูปกครองและแขกรับเชิญ
6. ที่รวมบัณฑิต / ที่พักบัณฑิต
7. ปฏิคม
8. ร.ป.ภ. / 8.1 เต็นทรับเสด็จ
9. ที่พักเจาหนาที่ / 9.1 เต็นทรับเสด็จ
10.พยาบาล
11.ดุริยางค
12.กองเกียรติยศ
13.ซุมถายรูป
14.ที่จําหนายเครื่องดื่มและอาหาร
15.สุขา , 15ก. ที่พักเจาหนาที่สวนอัมพร
16.สงเสื้อครุย
17.จําหนายชอดอกไม
18.ฝายจัดอาคารสถานที่
19.จําหนายฟลมและบริการถายรูป
20.ปายทรงพระเจริญและธงประดับ
21.ศูนยโทรทัศน / ศูนยวิทยุ
22.ที่เก็บของผูทรงคุณวุฒิ ( ฝายเลขานุการ )
23.ที่ทานอาหารสําหรับเจาหนาที่
24.จุดนัดพบบัณฑิตและผูปกครอง / วงดนตรี
25.ประเมินผล และรายได
26.จําหนายปกพลาสติก / 26.1 นวดตัว นวดฝาเทา

27.ที่รับฝากของ
28.ที่จอดรถพระที่นั่ง
29. , 29.1 ที่บันทึกเทปโทรทัศน
30.ที่พักบุคคลสําคัญ / วีไอพี
31.หองแตงผม – เสริมสวย
32.ที่พักอาจารย
33.ที่ถายสติกเกอร
34.ที่เลี้ยงพระ
35.ที่พักอาจารย มรภ.จันทรเกษม

หมายเหตุ สถานที่ในแผนผังบางสวน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

เอกสารประกอบการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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สถานที่จอดรถยนต
สําหรับบัณฑิตและผูที่มารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. ภายในสวนสัตวดุสิต ( เสียคาบริการ )
2. ถนนอูทอง บนฟุตบาทตรงขางรัฐสภา
3. ภายในพิพิธภัณฑพระที่นั่งวิมานเมฆ
4. บริเวณถนนศรีอยุธยาดานขางสวนอัมพร
5. บริเวณถนนราชดําเนินนอกขางกองบัญชาการตํารวจนครบาล
หมายเหตุ
1. หามนํารถที่ไมมีใบอนุญาตจาก มรภ. เขามาภายในสวนอัมพร
2. เนือ่ งจากสถานที่จอดรถมีจํานวนจํากัด จึงขอความรวมมือจากผูปกครองและญาติที่มา
รวมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ใหเดินทางโดยรถสาธารณะ จักสะดวกที่สุด

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารประกอบการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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กําหนดการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556 – 2557
ซอมวันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
รับจริง วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ เวทีใหมสวนอัมพร พระราชวังดุสิต
สายการศึกษา/ลําดับ
พท.บ. 001 - 010
อส.บ. 001 - 013
วศ.บ. 001 - 034
น.บ. 001 - 034
ส.บ. 001 – 069
วท.บ. 001 – 549

วันซอมยอย

วันซอมใหญ

18 - 19 สิงหาคม 2558
อาคาร 1 ชั้น 4
08.00 – 16.00 น.

20 สิงหาคม 2558
อาคาร 1 ชั้น 4
08.00 – 16.00 น.

ค.บ.
001 – 736
ทล.บ. 001 – 160
บธ.บ. 001 – 678
บช.บ. 001 – 175

22 สิงหาคม 2558
(รอบสอง)

22 สิงหาคม 2558
(รอบแรก)

นศ.บ. 001 – 317
ศศ.บ.
001 - 888

วันรับจริง

18 - 19 สิงหาคม 2558
อาคาร 27 ชั้น 4
08.00 – 16.00 น.

20 สิงหาคม 2558
อาคาร 27 ชั้น 4
08.00 – 12.00 น.

18 - 19 สิงหาคม 2558
อาคาร 27 ชั้น 1
08.00 – 16.00 น.

20 สิงหาคม 2558
อาคาร 27 ชั้น 1
08.00 – 12.00 น.

18 - 19 สิงหาคม 2558
อาคาร 1 ชั้น 1
08.00 – 16.00 น.

20 สิงหาคม 2558
อาคาร 1 ชั้น 1
08.00 – 16.00 น.

22 สิงหาคม 2558
(รอบสอง)

19 สิงหาคม 2558
อาคาร 11 ชั้น 9
08.00 – 16.00 น.

20 สิงหาคม 2558
อาคาร 11 ชั้น 9
08.00 – 16.00 น.

22 สิงหาคม 2558
(รอบสอง)

22 สิงหาคม 2558
(รอบแรก)
22 สิงหาคม 2558
(รอบสอง)
22 สิงหาคม 2558
(รอบแรก)

ปริญญาเอก
5 คน
ปริญญาโท
วท.ม. 001 – 001
บธ.ม. 001 – 033
ศศ.ม. 001 – 040
รป.ม. 001 – 079
ค.ม. 001 – 207

วันซอมใหญ
งานราตรีบัณฑิต

บัณฑิตที่เขารับรอบแรก รายงานตัว เวลา 07.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1
บัณฑิตที่เขารับรอบสอง รายงานตัว เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1
(เฉพาะบัณฑิตวุฒิ คบ. รายงานตัว เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 27 ขั้น 1)
19 สิงหาคม 2558
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

หมายเหตุ 1. วันซอมใหญใหแตงกายสวมครุยเหมือนวันรับจริง
2. มหาวิทยาลัยฯ ขอความกรุณาบัณฑิตโปรดอยานํารถเขามาจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากภายใน
มหาวิทยาลัยไมมีพื้นที่รองรับ
3. บัณฑิตที่มาโดยรถโดยสาร (แท็กซี่) ใหจอดบริเวณ ปากซอยอิสรภาพ 15 ตรงขามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิาตเร็จของบัณฑิต
เสนทางสูอนาคตและความสํ

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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CONGRATULATIONS

ระเบียนบัณฑิต
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
รหัส

ชื่อ – สกุล

4773138015
4973249007
5073249012
5173104004
5273104012

นายเผด็จ กาคํา
นายสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
นางสาวสุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
นายวรวิทย สุขะวัชรินทร
นายวิชยั ประทุมไทย

ที่อยู

โทรศัพท

464/28 ซ.เพชรเกษม 48 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
70/3 ซ.สีน้ําเงิน ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800
209/34 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
23/5 ม.2 ต.ออมใหญ อ.สามพราน นครปฐม 73160
51 ม.15 ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

081-9854722
086-3289456
081-4285958
02-8116025-6
044-823128

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
รหัส

ชื่อ – สกุล

4863104005
4963104046
4963139004
5063139006
5063139009
5063139016
5063139017
5063139018
5163104026
5163104027
5163104032
5163104387
5163144031
5263103004
5263103031
5263103044
5263103045
5263103047
5263104470
5263104508
5263157002
5263157004
5263157007
5263157008
5263157009
5263157011
5363103007
5363103017
5363103022
5363103029

นายชาตรี ยอดโพธิ์
นายกฤษติธี ประทุมสินธุ
นางสาวนฤภัทร กุชวัฒนะ
นายสขภณ ชาญบูรณวัชร
นายนิพนธ หนูสวัสดิ์
นางแสงวัลย ศรีโสภณ
นายชัยยงค แจมรัสมี
นางสาวชลิดา อนุรัตน
นางสาวเกศราพร ยิ้มศรี
นายวัชริน ขวัญพะงุน
นางพิมณฑพัฒน กลับอินทร
นางสาววาสนา พรหมบางญวน
นายธนชัย คูโพธิพันธุ
นางชนาพร ทัพภูมี
นายสุรศักดิ์ ทิพยพิมล
นางสาวศุภรัสมิ์ สกิดใจ
นางสาวภัทรวรรณ ริดภูบรรณ
นางฤทัยวรรณ นอยเอียด
นายอภิชาติ สัญจร
นางอรวรรณ เพ็งสุข
นางสาวนัทธมน จิรประภาพงศ
นายสหราช เวทยาวิกรมรัตน
นางสาวกุลสิริ กฤตธนรัชต
นางสาววีรานุช ปนทอง
นางสาวจารุวรรณ รอยสม
นายศุนัย วิลาสังข
นางจินตนา แกวนาโพธิ์
นางสาวนันทิกานต ศรทอง
นางสาวพิมพพรรณ วิทยาแพทย
นางสาวอัจฉรา ศรีสังขงาม

ที่อยู

โทรศัพท

19 ม.11 บานหนองเข ต.กลวยกวาง อ.หวยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
77/1 ม.5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน นครปฐม 73130
71/10 ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
29 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
185/90 ม.1 ต.คอหงส อ.หาดใหญ สงขลา 90110
93/578 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
171/26 ตรอกวัดอัมพวา อิสรภาพ บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
67/6 ม.6 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
278 ถ.ไตรรัตน ต.ทาตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000
16 ม.3 ต.สวี อ.สวี ชุมพร 86130
165/5 ม.8 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ขุนกระทิง อ.เมือง ชุมพร 86190
128 ม.7 ต.ทาหิน อ.สวี ชุมพร 86130
62 ม.ที่ 9 ต.บางพึ่ง อ.บานหมี่ ลพบุรี 15110
82/146 ม.20 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
137/1 ม.1 ต.ทายาง อ.เมือง ชุมพร 86000
25/1 ม.11 ต.สะพลี อ.ปะทิว ชุมพร 86230
72/1 ม.10 ต.ทาหิน อ.สวี ชุมพร 86130
65/2 ต.ตากแดด อ.เมือง ชุมพร 86000
27/1 ม.10 ต.กระบี่นอ ย อ.เมือง กระบี่ 81000
119/106 ม.2 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
1679/60 ถ.เทอดไทย ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. 10600
251/7 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
26/16 ม.6 ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง สิงหบุรี 16000
26 ซ.เทอดไทย 2 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
105 ม.3 ต.หอมศีล อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
101 ม.4 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล ยโสธร 35170
16/14 ม.9 ต.วังไผ อ.เมือง ชุมพร 86000
3/2 ม.3 ต.พระรักษ อ.พะโตะ ชุมพร 86180
72 ม.3 ต.วังใหม อ.เมือง ชุมพร 86000
1/13 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000

087-73517470
089-9118111
085-9071935
08-9123-1161
08-3185-7698
08-1631-7002
08-6556-5014
0-2410-5641
08-9776-2005
0987131386
08-9079-3599
08-7268-7318
036-644080
084-1028588
086-6969060
086-2665396
082-2848789
089-2925358
075-652773
087-0387939
081-6292643
085-1518307
093-9718359
089-1353465
095-7729192
085-2286886
077-596717
0849020069
08-9287-1143
084-1576971

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5363104020
5363104026
5363104029
5363104030
5363104055
5363104090
5363104102
5363104118
5363104129
5363104135
5363104136
5363104144
5363104190
5363104201
5363104203
5363104204
5363104205
5363104532
5363104533
5363104574
5363104597
5363104599
5363104605
5363104606
5363104622
5363104642
5363104643
5363104646
5363104647
5363104649
5363104743
5363104744
5363104745
5363104749
5363104750
5363104751
5363104753
5363104757
5363104758
5363104759
5363104783
5363104792
5363104798

นายสุนันท แกวนาโพธิ์
นางสาวอิสริญ จุยละออง
นางสาวสายพิน พันธเคลือบ
นางเรืองสิริ คงแกว
นายเทวดา อยูดี
นางประทิน บุญลือ
นายไกรวุฒิ พรรสิงศร
นางสาวยุคนธร จังหาร
นายศรันย บรรจงปรุ
นายวินยั วันนุกูล
นายวีรยุทธ สรอยเพชร
นางวิภาวดี ตะเภานอย
นายสุพจน แกวกับทอง
นางสาวเพียงรวี จอมเทพมาลา
นางสาวอรอุษา ราชยอด
นายกฤตภาส จงเจริญ
นางสาวเพลินจิตร ทิสาระ
นางสาวพิณรัตน จันทลิกา
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
นายสิทธิผล ดีใจ
นางสาวสินไทย เชิดชู
นางสาวเบญญาภา ชัยเจริญ
นางณิชชา เจริญพันธ
นางสาวศศิมาพร หลักคําพันธ
นางสาวรจนา ประวาสุข
นางมนทิรา นาคลําภา
นายสุวรรณ พรหมสวาง
นายเกรียงไกร ภูพงษสิน
นายสุมิตร ผิวงาม
นางสาวสุณีลักษ แกวดวง
นางสาวภัทรพร รามโกมุท
นางสาวกิ่งแกว บุรงค
นางสาววราพร สุนทรวิภาต
นางสาวอรุณี ธัญญเจริญ
นางสาวอุลัยวรรณ เทียนดอนไพร
นางสาวสาวิตรี สังขเงิน
นายปญญา เสนาพันธ
นายอดุลย ปญสิงห
นางสาวณัฐกานต อยูเย็น
นายอนันต ดีขํา
นางสาวพรชนก อยูเย็น
นายณรงคเดช ณ พิโรจน
นายสุมิตร มีมา

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู
16/14 ม.9 ต.วังไผ อ.เมือง ชุมพร 86000
218 ม.10 ต.นาทุง อ.เมือง ชุมพร 86000
185 ม.1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว ชุมพร 86210
82/1 ม.1 ต.บางหมาก อ.เมือง ชุมพร 86000
126 ม.1 ต.ตนตาล อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
84/5 ม.5 อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
13 ม.7 ต.สระแกว อ.หนองหงส บุรีรัมย 31240
130 ม.3 ต.หวยโจด อ.กระนวน ขอนแกน 40170
200/115 ม.1 ต.หนองไผลอม อ.เมือง นครราชสีมา 30000
54 ม.11 ต.เจาทา อ.กมลาไสย กาฬสินธุ 46130
18/2 ม.5 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จันทบุรี 22110
99 ม.8 ต.ตากแดด อ.เมือง ชุมพร 86000
68/1 ม.2 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ระนอง 85110
11/27 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
113 ม.6 ต.นาหวา อ.จะนะ สงขลา 90130
116 ถ.วังขวา ต.สบตุย อ.เมือง ลําปาง 52100
292/12 ถ.เรืองราษฎร ต.เขานิเวศน อ.เมือง ระนอง 85000
205/50 ม.3 ต.พรอน อ.ตากใบ นราธิวาส 96110
2/9 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน อ.เมือง ระนอง 85000
96 ม.1 ต.คลองพน อ.คลองทอม กระบี่ 81170
61/63 ม.4 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
61/63 ม.4 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
199/90 ม.2 ต.บางดวน อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
44/186 ม.3 ต.ทายบานใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
51/2 ม.7 ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
127 ม.2 ต.บานหลวง อ.ดอนตูม นครปฐม 73150
83/677 ม.5 ตเมืองใหม ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
102/203 ม.2 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
2021/21 ม.7 ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
86 ม.1 ต.ทุงไชย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
88/8 ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72210
5/2 ม.3 ต.หนองแขม อ.หนองแค สระบุรี 18140
35/1 ม.7 ต.หนองสาหราย อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72170
69 ม.2 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
61 ม.4 ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน นครปฐม 73180
147 ม.9 ต.หนองสาหราย อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71140
15 ถ.ชัยกุล ต.ปากน้ํา อ.เมือง กระบี่ 81000
90 ม.3 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72250
92 ม.2 ต.สนามคลี อ.เมือง สุพรรณบุรี 72230
92 ม.2 ต.สนามคลี อ.เมือง สุพรรณบุรี 72230
19/2 ม.4 ต.ทาพระยา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
199/179 ม.1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
483/1 ม.1 ต.อูทอง อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท
081-6774797
089-4748500
080-7204922
085-0614073
080-2009789
0868061980
0848296704
082-4480436
0891811610
02-3232853
0890949628
084-1615533
087-2677329
077-821202
084-7501335
081-8957204
077-822983
084-8453753
084-8897715
089-5907371
0895029941
02-7552112
02-7552160
086-6645164
089-4411731
085-9065188
02-3845029
092-2524652
0819196287
0897681448
0915566651
0818742833
0852990049
082-2509749
0819444865
0851681698
075-631982
0818504472
0867973373
0867857227
034228199
055643587
0898987886

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5363104807
5363104814
5363104819
5363104823
5463103025
5463103027
5463104075
5463140005
5463140007
5463140011
5463140022
5463157001
5463157004
5463157005
5463157007
5463157008
5463157010
5463157016
5563103004
5563103005
5563104001
5563104003
5563104004
5563104005
5563104006
5563104007
5563104008
5563104009
5563104010
5563104011
5563104012
5563104013
5563104014
5563104018
5563104019
5563104020
5563104021
5563104022
5563104023
5563104024
5563104025
5563104026
5563104028

นางสาวเกศมณี พรเลิศเกษมสุข
นางศศิธร ทีปสวาง
นางสาวทัศนีย รื่นเริงใจ
นางศิริกัลยา ศรีบุญญารักษ
นางพัชรี วงศเสถียร
นางสาวศรัณยรัชต ศุภรณพานิช
นางสาวมยุรี เข็มทอง
นายแสวง วิทยพิทักษ
นางสาวแอมรา วงคคําขาว
นางสาวสุวรรณี ชอบชื่น
นางสาวอภิสรา เคนคม
นายมีชัย กิจเตง
นายอิทธิศักดิ์ แกวโกมุท
พระมหาชาญชัย สิงหแกว
นายคเชนทร สุขชื่น
นางสาววราภรณ ศรีแสงฉาย
นายวีรพล กนกภัณฑกุล
นายสมบัติ น้าํ จันทร
นางสาวธิดา อัคคะการวงศ
นางอมร ราชบาฮัค
นางสาวจํารัส สีผิ้งทอง
นางสาวพนิดา ปากหวาน
นางสาวชุติมณฑน ทองทั่ว
นางสาวปาริชาติ พอขุนทด
นางอภิษา ฉิ่งทองคํา
นางสาววัชราพร ประสารพันธ
นางสาวจุฬาลักษณ บุญเพ็ง
นางสาวสุเนตร หวยอําพัน
นางสาวพิมจันทร เข็มเพชร
นายพงษศักดิ์ ชาญชัย
นางสาวนิภาพร วงษาเนาว
นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณโส
นายประวิทย คุสิตา
นายแดง แหวนวงษ
นางพานทอง มิ่งชัย
นางสาวรัตนาวดี ยืนยง
นางสาวพรทิพย สกลหลา
นางสาวฝนหลวง สีราจันทร
นางบุญสวย ปนทรัพย
นางสาวศศิวิมล เพียรโชคดี
นายสุนทร คําวิสิทธิ์
นายสันติสุข มะนะมุติ
นางนวพร สีดาแกว

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

94/1 ม.6 ต.บอสุพรรณ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72190
035473678
88/82 ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
0896724762
8/3 ม.9 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
089-0419494
157/203 ม.5 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
0860922098
96 ซ.พระราม 2 38 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
084-1050462
213 ถ.สวัสดิการ 2 ม.วังทอง ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
086-7764735
38/2 ม.10 ต.คลองเปรง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
038-588202
383 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
081-2595738
2013 ต.ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
0814543690
960/32 ถ.วิเชียรโชฏก ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
0863374140
39 ม.ที่ 10 ต.คําเตย อ.เมือง นครพนม 48000
092-3318112
43/10 ม.5 ต.ทาขาม อ.สามพราน นครปฐม 73110
080-0672561
95 ม.7 ต.คลองใหม อ.สามพราน นครปฐม 73110
091-7217842
434 ซ.16 ถ.เทอดไทย ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
080-0513681
129 ม.6 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72250
087-0821887
167 ซ.พระยามนธาตุแยก 17 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
091-7469964
413/4 ซ.ออนนุช 54 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง กทม. 10250
081-4555574
65 ม.1 ต.ปากน้ํา อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
02-8014235
95/668 ถ.บรมราชชนนี ต.อรุณอัมรินทร อ.บางกอกนอย กทม. 10150
087-0172844
288/150 ซ.พุทธบูชา 36 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
084-1603229
44/1 ม.5 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
086-0981753
169/29 ซ.วัดใหมพิเรนทร ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
086-0297993
539 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คําเขื่อนแกว ยโสธร 35110
084-4311928
85/85 ซ.เทียนทะเล20 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
999 ม.8 ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
083-5571367
24/2 ม.9 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
081-6290573
496/35 ม.2 ต.บานคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
02-4613357
43 ม.4 ซ.2สันตินิเวศน ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 081-3714240
29/1 ม.11 ต.เชียงบาน อ.เชียงคํา พะเยา 56110
081-6021692
3 ม.3 ต.เจดียคํา อ.เชียงคํา พะเยา 56110
089-7657471
160/1 ม.1 ต.หนองเทา อ.ทาอุเทน นครพนม 48120
083-3265427
48 ม.10 ต.พนอม อ.ทาอุเทน นครพนม 48120
02-4112113
29 ม.6 ต.สนม อ.สนม สุรินทร 32160
082-9813765
84 ม.6 ต.โพธิ์ชยั อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
02-4112113
12/6 ม.12 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
02-4258585
309 ซ.เทอดไทย19 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
094-4045540
71 ม.2 ต.สําโรง อ.หนองสองหอง ขอนแกน 40190
084-5497008
60/1 ม.4 ต.หนองกบ อ.บานโปง ราชบุรี 70110
02-4663441
17 ม.4 ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
024258585
29 ม.5 ต.บางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
02-8150626
7 ม.2 ต.มิตรภาพ อ.แกดํา มหาสารคาม 44190
02-4110721
349/8 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย2 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
089-7843835
44/84 ม.3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
086-0243314
เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5563104029
5563104030
5563104031
5563104032
5563104033
5563104034
5563104035
5563104036
5563104037
5563104038
5563104040
5563104041
5563104042
5563104043
5563104045
5563104046
5563104048
5563104049
5563104050
5563104052
5563104053
5563104054
5563104055
5563104056
5563104057
5563104058
5563104060
5563104061
5563104062
5563104064
5563104065
5563104067
5563104068
5563104069
5563104070
5563104071
5563104075
5563104076
5563104077
5563104078
5563104079
5563104080
5563104081

นางสาวพรรณี ปกษา
2026/18 ม.15 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10542 024537311
นางสุพรรณี จูมลี
298/454 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 024258585
นายกัมปนาท สุทธิสัย
173 ม.10 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร 32190
089-9327366
นางสาวลลิตา แชมชอย
57 ม.1 ต.ทาไม อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
085-1894234
นางสาวศิริวรรณ ฟกปอม
45/5 ม.1 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
02-9248657
นางธารทอง ศิริรัตนาวดี
68 ซ.ประชาอุทิศ44 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
089-7726748
นางสาวดวงกมล สิทธิพรพันธ 10 ซ.สุขสวัสดิ์ 50 แยก1 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
02-4275037
นางสาวณฐวรรณ การีมี
13/3 ซ.ประชาอุทิศ75 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
024260895
นางสาวลาวัณย สี่สี
6 ซ.พระราม2ที่31 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
02-8740636
นางขนิษฐา บานศาลเจา
28/6 ม.5 ซ.บางพลับ10 ถ.ชัยพฤกษ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 089-7807242
นางสาวเจนจิรา จูเจ็ก
11 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 1 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
02-415-1546
นางมัทนา เสนาดี
84/300 แฟลตสวนกลางเกียกกาย(ส.1) ถ.ทหาร นครชัยศรี อ.ดุสิต กทม. 10300 091-0041859
นายชัชชาย นิสสัยสุข
443/8 ถ.ดอนไกดี ต.ตลาด อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
081-2692526
นางศรีไพรวรรณ อานุภาพยิ่งยง 120/15 ม.10 สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ 10130
02-7543374
นางกชพรรณ นิราศภัย
18/84 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
085-2583311
นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ
110 ม.12 ถ.โนนอุดมเจริญศิลป ต.เจริญศิลป อ.เจริญศิลป สกลนคร 47290 02-4783877
นางสาวดวงนภา ปกปน
71/125 ม.5 ซ.แกวอินทร ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
086-5053678
นางสาวนิตินารถ อินฤดี
17/75 ม.2 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
089-8957987
พระมหาเอกชัย พลเดช
163 ม.4 ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด ขอนแกน 40110
086-9987830
นางสาวธาราธิคุณ แจงประยูร 87/361 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
02-4171739
นางกมลลักษณ เมืองจันทร
174 ม.1 ต.โพนคอ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
02-4101805
นายภูวิชัย บรรจง
3 ม.10 ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน สกลนคร 47110
089-2290421
นางสาวนฤมล พลทา
1 ม.10 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
02-4131144
นายพีรพล กระมล
26 ม.9 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160
02-2140210
พระมานิต ชัยยะสิง
13 ม.11 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย ยโสธร 35130
081-1225325
นางสาวญาณิชศา สาตรพุม
16/275 ม.4 ซ.3(ม.บานกิตติชัย14) มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 084-1470895
นายสุชาติ เพ็งหนู
33 ซ.17/1 ถ.กาญจนวณิชย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ สงขลา 90110
0895980999
นายวัฒนพงศ ยองเข
12 ม.6 ต.น้ําตก อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
089-0518589
นายนรภัทร สิงหนวล
164/5 ม.6 วัดคูสราง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 086-5435137
นางพรรนิภา เนื่องสุมาร
29/5 ม.6 ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
084-1279252
นางสาวดวงนภา จริตงาม
54 ม.5 ต.ปางิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130
081-2921621
นางสาวบรรจบพร ศรีสวัสดิ์
79 ม.4 ต.บานแหลม อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
02-8652012-4
นางวิลาวัลย คุณลาน 44/92 ซ.รามอินทรา 55/8 ต.ทาแรง อ.บางเขน กทม. 10220
081-5703372
นางสาววิไลรัตน เฉลิมวัฒน
29/71 ม.6 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
091-8196616
นางสาวจรรยา กลางนอก
2 ม.3 ต.ปลอก อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
080-7710425
นางสาวนฤมล อุณานิภากร
284 ซ.พระรามที่ 2 69 ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150 0865774712
นางสาวกมลรัตน ประชุมพลอย 22/6 ม.9 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
034-292278
นายไพรัช แดงเพ็ชร
80 ม.12 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10132
024626815
นางบุศรา แดงเพ็ชร
80/12 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10132
02-4326815
นางสิริกร บุญสง
298 ม.4 ต.บางโปรง อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
02-3830855
นางสาวลดาวัลย ทองที่
161/32 ซ.วัดประชาระบือธรรม พระราม 5 ต.นครไชยศรี อ.ดุสิต กทม. 10300 0891060290
นางสาวภัทรีย สิงหาโคตร
29 ม.3 ต.น้ําออม อ.คอวัง ยโสธร 35160
02-8661882-3
นางภัสสร ลาโพธิ์
98/468 ซ.วิเชียร ถ.ประชาอุทิศ 33 แยก 7 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140 085-1351652

เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั

ที่อยู

โทรศัพท

เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

โทรศัพท

5563104082
5563104083
5563104085
5563104086
5563104088
5563104089
5563104090
5563104091
5563104092
5563104093
5563104094
5563104095
5563104096
5563104097
5563104098
5563104099
5563104100
5563104101
5563104102
5563104103
5563104104
5563104105
5563104106
5563104107
5563104108
5563104109
5563104110
5563104111
5563104112
5563104113
5563104114
5563104115
5563104116
5563104117
5563104118
5563104119
5563104120
5563104121
5563104122
5563104123
5563104124
5563104125
5563104127

นางสาวเฉลิมชนม ฉันทวีพร
20/240 ซ.บางขุนเทียน 16 เพชรเกษม แสมดํา บางขุนเทียน กทม. 10150
นายอิมรอน มะเด็ง
117 ม.5 ต.ริโก อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 088-8609
นางสาวสุภาพร พลภักดี
97/252 ม.5 ซ.มังกร-นาคดี ต.แพรกษาใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
นางสาวจรัญญา ทุมพร
192 ม.11 ต.หวยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130
MISS NGO THI GIANG
MISS NGUYEN THI HONG LINH
นางสาวจงถนอม พิศงาม
11 ม.11 ต.เมืองแก อ.ทาตูม สุรินทร 32120
นางสาววิมลพรรณ โฉมรัมย
6 ซ.เจริญนคร 2 ถ.เจริญนคร ต.คลองตนไทร อ.คลองสาน กทม. 10600
นางสาวโกสุมภ สุดยูโซะ
32 ม.3 ต.ทาแรง อ.บานแหลม เพชรบุรี 76110
นางสาววันวิสาข ขอเจริญ
96 ม.4 ต.บานแหลม อ.บานแหลม เพชรบุรี 76110
นางวริสญา พิมพสวัสดิ์
143 ม.2 ต.ชองสะแก อ.เมือง เพชรบุรี 76000
นางสาววันทนา เบญจศีล
69/1 ม.5 ต.ทาแลง อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
นางสาวชนาพร สวัสดิผล
4 ม.1 ต.บางแค อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
นายสุระชัย พิมพงาม
118 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ สุรินทร 32130
นางสาวปนสา วรเดชากุล
227 ม.6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120
นายพงศกร วงศสิงห
150/1 ม.2 ต.กลัดหลวง อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
นางสาวศรีปญญา ขวักไขว
23 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ 70/30 ม.4 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120
นางสาวลักษิกา รอดสวัสดิ์
69 ม.11 ต.ดอนยาง อ.เมือง เพชรบุรี 76000
นายนัฐพล มวงทอง
93/52 ถ.บานหนองตาพต ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นางสาวชุมสาย ใกลประยูร
93/52 ถ.บานหนองตาพต ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นายเอกลักษณ ขาวผอง
26/24 ถ.ราษฎรพลี 1 ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นางสาวอิสราภรณ กรวยทอง 220/725 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายสิริชัย ชอกระทุม
5/45 ซ.ม.บานเขานอย ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110
นางสาวพจมาณ สินทอง
823/10 ถ.จํานงภูมิเวท ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นางบุญสง สิทธิชัย
178 ม.9 ต.ทาไมรวก อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
นางจิรวดี สุขสม
307/2 ม.4 ต.ทาไมรวก อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
นายองอาจ พุมพวง
99 ม.5 ต.ทาไมรวก อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
นางศศิธร งามจัด
1182 ถ.บานหนองคาง ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นางมณีรัตน อัจฉริยพันธกุล
49/33 ถ.ประจวบคีรีขันธ ต.ประจวบคีรีขันธ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
นางสาวกฤษณา บุตรสิงห
13 ม.6 ต.ไรสะทอน อ.บานลาด เพชรบุรี 76150
นางสาวชาลินี ดารา
4 ซ.บางแกว ถ.เจริญชมปรีดา ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวอัมไพ ศรีทอง
268 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง ราชบุรี 70150
นางสาวศิริพร กระจางดวง
59/1 ม.7 ต.บานแหลม อ.บานแหลม เพชรบุรี 76110
นางบุญญารัสมิ์ ทับจิต
83/1 ม.2 ต.หนองกะปุ อ.บานลาด เพชรบุรี 76150
นางนฤมล ธรรมอํานวยสุข
10 ซ.ดําเนินเกษม 11 ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุรี 76000
นางสาวณัฐญา นพเกา
1081/29 ถ.พุหวาย ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นางสาวภัทรภร หัตถเถื่อน
84 ม.4 อ.แกงกระจาน เพชรบุรี 76170
นางสาวชวัลกร สุขรักษา
41 ม.2 ต.ยางน้ํากลัดใต อ.หนองหญาปลอง เพชรบุรี 76160
นางสาวสกุณา โพธิ์ทอง
10/1 ม.2 ต.ทาตะครอ อ.หนองหญาปลอง เพชรบุรี 76160
นางนุชนาถ ภูเนตร
1/1 ม.5 ต.ตําหรุ อ.บานลาด เพชรบุรี 76150
นางจันทณา ปอมบุบผา
1029 ม.2 ต.วังกพง อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120
นายศรชัย ปนราย
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง เพชรบุรี 76160

089-7734358
088-8609040
0909636154
086-0202881
095-8183386
091-1106268
089-0418735
086-6280051
086-0050907
085-2918480
032-402818
089-5335497
089-5502277
087-9634221
086-1668902
086-0030-757
087-3532649
0833121133
083-0644642
089-1482135
085-2999794
085-7002029
088-4964328
085-9479344
099-5452522
089-5190679
086-0958037
081-9411605
086-7612605
080-0784585
087-9888290
082-2500909
032-261265
086-3933735
081-0155662
081-9415996
081-9415657
089-9154296
082-2947235
083-3148503
032-588020
090-9164790
0852979811

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลัยยราชภั
จเจจเจ้
าพระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5563104128
5563104129
5563104130
5563104131
5563104132
5563104133
5563104134

นางมณฑสิริ บุญมั่น
นางสาวนราพร หัดคลอง
นางสาวสุวารี สิงหโตงาม
นางสาวแสงสุรีย ปูดาํ
นางเบญจวรรณ เชื่อมชิต
นางสาวเฉลิมพันธุ คงวิจิตร
นางสาวกชพรรณ ปรือปรัก
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ที่อยู

โทรศัพท

988/6 ม.- ซ.- ถ.บุรีรมย ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
084-1051393
994/15 ม.- ซ.- ถ.บุรีรมย ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
089-1552241
108/1 ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
080-0243238
259/45 ม.12 ซ.2 เพชรเกษม หนองตาแตม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 089-9634006
15/1 ม.2 ต.ทับคาง อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
086-0996137
71 ม.2 ต.ไรโคก อ.บานลาด เพชรบุรี 76150
0861712688
142 ม.1 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห ศรีสะเกษ 33140
0983971872

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รหัส

ชื่อ – สกุล

5163401284
5263401014
5263401111
5263401113
5263401179
5263401192
5263401193
5263401195
5263401211
5263401403
5263401404
5263401405
5263401406
5263401433
5263401434
5263401439
5263401484
5263401491
5263401492
5363401030
5363401112
5363401120
5363401124
5363401206
5363401318
5363401435
5363401441
5363401442
5363401465
5463401001
5463401023
5463401024

นายวริช วิชิต
277 ม.1 ต.ทาฉาง อ.ทาฉาง สุราษฎรธานี 84150
นางสาวเบญญา พรหมภัทร
44/35 พหลโยธิน 52 แยก 45 (ม.เลิศอุบล) อ.สายไหม กทม. 10220
นางสาวอัญชลี วัฒนศัพท
151/274 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
นายอภิสิทธิ์ วรรณกาล
58 ม.7 ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 37000
นางสาวจินตนา เครือดี
31 ม.6 ต.เขาคาย อ.สวี ชุมพร 86130
นางสาวฤทษญา ขําคม
36 ม.4 ต.ชะโนดนอย อ.ดงหลวง มุกดาหาร 49140
นางสุภาวดี อมรรัตน
10/99 ม.1 ต.ลาดใหญ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางมัลลิกา พุมเทียน
63 ม.10 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวอําภา ดํากุล
118 ม.5 ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา กระบี่ 81150
นางสาวภุมพันติดา ซุนเจา
178 ม.6 ต.สระยายโสม อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
นางสาวภิญานิสสรณ โพธิ์กลิ่น 12/1 ม.7 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72170
นางสาวปาริชาติ ทวนเงิน
25 ม.3 ต.หนองบอ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72190
นางสาวดวงพร จันทรวิเศษ
133/4 ม.3 ต.ยานยาว อ.สามชุก สุพรรณบุรี 72130
นายเจือ รัตนพันธุ
นางธานีรัตน สวัสดี
นายวีระศักดิ์ คลองการเขียน
นางเปยมวรรณา รักราวี
94/28 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
นางสาวเมตตา คําเจริญ
235 ม.1 ต.วังหวา อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140
นางอังคณา พระมนตรี
44 ม.4 ต.วังหวา อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140
นางสาวปนัดดา ทองประยูร
585/92 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
นางสาวเฟองชนิต คุมทรัพย
21 ซ.สวนฉัตร ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140
นางชญานุช ถาวโรจน
203 ม.1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน พัทลุง 93110
นางสาวฉัตรฤทัย แซภู
45 ถ.ทาเมือง ต.เขานิเวศน อ.เมือง ระนอง 85000
นายชนัญพร อุไพศิลปสภาพร 12 ม.8 ต.นาทุง อ.เมือง ชุมพร 86000
นางสาวณิชารัศม พัชรอรุณสิทธิ์ 1/1 ม.4 ต.กระดังงา อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120
นางพิมผกา อุปถัมภ
476 ม.25 ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง นครราชสีมา 30130
นางสาวธัญญนภัส ภิญโญอริยนันท 99/5 ม.4 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140
นางสาวทวีรัตน กลัดเพ็ชร
11/1 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140
นางสาวพชรกมล ศรีแล
31/25 ถ.สายเอเชีย ต.แมสอด อ.แมสอด ตาก 63110
นางสาวฐิติรัตน สวยเนตรทอง 109 ม.2 ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นางสาวมณฑา เศรษฐขจร
119/4 ม.7 ต.ทองหลาง อ.หวยคต อุทยั ธานี 61170
นางสาวภรกานต วรเวทดิษกุล 39/14 ม.1 ซ.ชนชื่น ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวฒ
ั นา กทม. 10170

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
0824462011
028951811
0851098800
0863449935
089-2929565
034-767225
082-2492430
034-767225
086-9456075
0822422890
081-197-7744
086-802-2551
084-7341473

075-224054
0819436113
0871624857
0873204664
083-709-1311
085-773-0433
077-8239853
077-570117
0902362651
035420020
0899118876
086-5666449
092.5512619
02-9259230
0874325445

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
-35- 37 -

รหัส

ชื่อ – สกุล

5563401009

นางสาวชยาพร กระบี่ทอง

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

1 ซ.บางแวก108 ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160

086-0300033

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รหัส

ชื่อ – สกุล

5263216002

นายธนภูมิ ทาวมะลิ

ที่อยู

โทรศัพท

132 ม.8 ต.มาย อ.บานมวง สกลนคร 47140

08-4329-9140

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

โทรศัพท

5063352002
5063352003
5063352008
5063352010
5063352012
5063352014
5063352019
5063353001
5063353004
5063353006
5063353007
5163307003
5163311015
5163311022
5163352004
5163352046
5263352029
5263352033
5263353001
5263353005
5363311006
5363311009
5363311014
5363352006
5363352020
5363352021
5363352022
5363352024
5363352025
5363352027
5363352028
5363352031
5363352035
5363352037

นางสาวกาญจนา สวนสุข
2 ซ.รจนา 3 ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค 60140
นายกัมปนาท เกตุเหมือน
61/1 ถ.พิชัยเดชะ ต.นาสาร อ.บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120
นายณรงคศักดิ์ โพธิ์มะณี
1018/2 ถ.อุบล ต.เมืองใต อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
นายธราพงษ ทองกระจาง
602/131 ม.1 ซ.2 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
นายกฤษณะ ทองอยู
69 ม.8 ซ.นานาพรรณ ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายทัศนัย เพ็ญสิทธิ์
99 ม.6 ต.เวียงยอง อ.เมือง ลําพูน 51000
นายพันธุเอก ใจหลวง
103 ม.3 ต.หวยมา อ.เมือง แพร 54000
นายตอศักดิ์ จันทรตะ
2/57 ซ.คูบอน27 แยก 4 ต.ทาแรง อ.บางเขน กทม. 10220
นางสาวสุดา ปนพานิช
80 ม.1 ซ.กลับเจริญ ต.บางหญาแพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายวิกรานต บุญไชย
1564/301 ถ.ประชาราษฎร1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800
นายอิทธิกร คามาโช
337 ซ.จรัญสนิทวงศ65 ต.บางบําหรุ อ.บางพลัด กทม. 10700
นางสาวจารุวรรณ ปญจชัย
9/26 ม.10 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
นายกุศลิน กลีบบัว
400/17 ม.2 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
นายกิตติพงศ พันธเมือง
24/6 ม.1 ต.ราไวย อ.เมือง ภูเก็ต 83100
นายไชยยศ เหมาะพิชัย
29/1266 ม.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว 130/25 ม.11 ต.ทาเรือ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
วาที่ รต.ณภัทรพล โสตธนาภูรินทร 81 ม.4 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000
นางสาวสวพัด เพชรรัตน
57 ม.1 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 62130
นายพงศพันธุ ศิริสวัสดิ์
27/99 ม.2 ต.กระทุมราย อ.หนองจอก กทม. 10530
นายไชยเชษฐ เรืองทองเมือง
77/489 ม.11 ต.คันนายาว อ.คันนายาว กทม. 10230
นางอุบล ประทุมวัน
192 ม.10 ต.ตะโก อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240
นายดําริห ธรรมบุญเรือง
831 ถ.เบญจรงค ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
นายนิยม ริมไธสง
279 ม.1 ต.งิ้ว อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240
นางกมลพร ขาวนวล
30/20 ม.2 ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
นายอดุลย เปลื้องสันเทียะ
52 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
นางพรทิพย โดมขุนทด
29 ม.2 ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
นางสาวดารณี เปลื้องสันเทียะ 52 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
นางนิตยา หงษขุนทด
333/301 ม.4 ต.ไชยมงคล อ.เมือง นครราชสีมา 30000
นายมานะ พิณจะโปะ
487/2 ม.1 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 30150
นายเฉลิมพล แชมสุขี
38 ม.8 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง นครราชสีมา 30160
นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
65 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
นายสุริยันต สีแกว
59/1 ม.4 ต.หนองขอนกวาง อ.เมือง อุดรธานี 41000
นายมนัส นาคํา
103 ม.9 ต.ละหานนา อ.แวงนอย ขอนแกน 40230
นายศรัณย ศรีมะเริง
539/1 ถ.ไชยณรงค ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000

081-4029339
089-2733040
086-5134758
086-7969845
02-4610513
082-3322027
054-649605
02-9453122
02-3941920
080-2321441
02-4240237
083-6166686
0800672434
0840602609
089-6884245
08-7895-8178
081-0409136
0872039015
087-3440908
091-7130744
081-0661291
089-5829187
08-1068-5179
089-2141020
081-8777519
081-3219145
081-7906816
089-7225766
082-1538466
080-7283718
081-8790643
089-6279070
087-2330369
089-8655550

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็่อจของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจเจ้
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5363352042
5363352050
5363352052
5363352054
5363352086
5563164002

นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ
นายกนก ทรัพยแสนยากร
นางสาวจุรีพร แสนหอม
นายวิรัตน ทีภูเขียว
นางสาวพัชรี สุวรรณธาดา
นางชุติมา ปุณฑริกวิวัฒน
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ที่อยู
76 ซ.พายัพทิศ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
98/9 ถ.พิบูลละเอียด ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
480 ม.4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
78 ถ.คชเสนีย ต.หลมสัก อ.หลมสัก เพชรบูรณ 67110
8 ซ.12 ถ.แกรนดวิลลา 3 ต.เบตง อ.เบตง ยะลา 95110
24 ซ.เจริญนคร 45 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กทม. 10600

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รหัส

ชื่อ – สกุล

5063901052
5163901061
5163901063
5163901072
5163901154
5163901767
5163902055
5163902062
5163902075
5261901008
5261901010
5261901011
5263901083
5263901084
52639011031
52639011281
52639011408
52639011448
52639011478
52639011494
5263901248
5263901265
5263901339
5263901404
5263901868
5263901994
5263901995
5263901996
5363901069
5363901071
53639011062
53639011140
53639011144
53639011179

วาที่ รต.ชาล หิรัญศุภโชติ
32 ม.5 ต.หนองบอ อ.สองพี่นอ ง สุพรรณบุรี 72190
นางสาวธิดา ยังสวัสดิ์
62/1 ม.4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170
ด.ต.สมชาติ ยังวัฒนา
88/1 ม.3 ต.คุริง อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
นายพรเทพ อัครมโนไพศาล
38/4 ม.4 ต.มะมุ อ.กระบุรี ระนอง 85110
พ.ต.ต.พนธพิศานต กลับอินทร 98/12 ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว ชุมพร 86160
นางสาวนุชจรีย ทองมี
116 ม.9 ต.นาสัก อ.สวี ชุมพร 86130
นางสาววัฒนมน สินธพานนท 135 ม.11 ต.นาขา อ.หลังสวน ชุมพร 86110
นายจณชัย ยืนนาน
191/12 ม.2 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84320
นางสาวสุวคนธ เบ็ญจมณี
37 ม.8 ต.ทามะพลา อ.หลังสวน ชุมพร 86110
พระมหาดนัย วงศพรหม
122 ม.3 ต.โคกสูง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
พระมหาชัยทัต ขันธสิกรรม
53 ม.9 ต.หนองไมกอง อ.ไทรงาม กําแพงเพชร 62150
พระมหาธนกร อัครจันทร
46 ม.16 ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย สกลนคร 47170
นางสาวกรรณิกา ศุภมาศ
27/385 ม.8 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางโสภา มีสมั ฤทธิ์
199 ม.3 ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาววราภรณ ซื่อสัตย
23 ม.6 ต.บางหมาก อ.เมือง ชุมพร 86000
นายศักดา พยันตา
109/4 ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว ชุมพร 86160
นายจักรพันธ สิทธิกรกวิน
15/1 ม.11 ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน นครปฐม 73140
นายสกล เดชบุญพบ
74 ม.7 ต.บางหมาก อ.เมือง ชุมพร 86000
นางสาวรัตนอนงค อุนะเสน
68 ม.5 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน นครปฐม 73140
นางสาวกัญญา แกวประดิษฐ
42 ม.บางแวก 120 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวศศิประภา ทองดีพันธ 28 ม.ที่4 ต.กระจัน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
นายนพดล ชวยมณี
1/208 ซ.พระรามที่ 2 40 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
ด.ต.นิรันดร สาลีผล
64 ม.1 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
นางอนงคนุช วินทะไชย
174 ม.4 ต.นาแก อ.นาวัง หนองบัวลําภู 39170
นายวัชร สุวรรณเนาว
51 ม.6 ต.บานควน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
นายเชษฐ สุขมวง
459 ม.1 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140
นางสาวสลิลลา ทับเคลียว
146 ม.13 ต.วังไผ อ.เมือง ชุมพร 86000
นายมนู หนูแกว
50 ม.2 ต.สลุย อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
นายเอกรัฐ อุทยั เสรี
31 ถ.พฤกษชาติ 2 ต.บานโปง อ.บานโปง ราชบุรี 70110
นางสาวนิลุบล อุทยั เสรี14 ถ.พฤกษชาติ 3 ต.บานโปง อ.บานโปง ราชบุรี 70110
พันจาเอกวิรัตน เพชรหวล
136 ม.6 ต.บานนา อ.ปะเหลียน ตรัง 92140
นายวรพงศ รูปเลิศ
72 ม.7 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
นางยุภาพร พิมพระลับ
175 ม.11 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู ขอนแกน 40220
นายภาคภูมิ สดากร
14/2 ม.1 ต.นาทุง อ.เมือง ชุมพร 86000

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
08-9721-0984
087-2461203
086-5855890
086-5685896
084-9411305
081-6499455

โทรศัพท
089-6099960
084-7701492
080-5382451
083-1769233
086-5231162
086-4795337
089-7290040
077-230816
089-9081629
089-8212515
085-0820029
0811169874
081-8497667
02-8186027
085-0687167
081-7585681
083-6454491
080-1111416
089-6834739
0819434565
089-7144583
0854268585
081-0541357
077-559456
081-9410037
087-2797950
0872841226
088-6847564
086-7917627
086-4756882
091-6641645
0872254145
077-506645

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

โทรศัพท

5363901149
5363901243
5363901318
5363901342
5363901362
5363901486
5363901715
5363901757
5363901949
5363901992
5461901003
5563905002
5563905005
5563905012
5563905013
5563905014
5563905015
5563905016
5563905017
5563905018
5563905019
5563905020
5563905022
5563905024
5563905025
5563905026
5563905029
5563905030
5563905032
5563905033
5563905034
5563905035
5563905036
5563905039
5563905040
5663905002
5663905005
5663905014
5663905017
5663905018
5663905019
5663905050
5663905055

นางสาวชนัญชิตา มีม.
95 ม.10 ต.นาฝาย อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
นายอับดุลเลาะห สาลี
10/9 ม.2 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ ระนอง 85120
นางนิตยา ไกรสร
34/1 ม.3 ต.ทาระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
นายกฤษณพร พืชผล
2/1 ม.7 ต.บานยาง อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180
นางจิราภรณ นิลยกานนท
142/2 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง ชุมพร 86190
นายกอบโชค วิสุทธิแพทย
90/902 ม.6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
นางฉันทนา พรหมชาติ
18/33 ถ.ประชาราษฎร ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
นายณัฏฐวี สุภาแพง
123/2 ม.8 ต.ธงชัย อ.เมือง เพชรบุรี 76000
จ.ส.ต.ภิญโญ หงษสอง
89/1131 ม.3 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ กทม. 10210
นางพรพิมล พลายมีสี
287/24 ม.2 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120
นางสาวอภิญญา สูงดี
100/6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นายณัฐนธกร อภัยกุญชรพิสิฐ 4/29 ซ.กาญจนาภิเษก 003 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวปวีณา จันทรหอม
27/59 ซ.พึ่งมี 52 ต.บางจาก อ.พระโขนง กทม. 10260
ด.ต.หญิงศรัณยลักษณ ลอมโฮม 183/525 ถ.สรงประภา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. 10210
นางสาวงามตา อินทรพงศ
59/5 ม.2 ต.วังตะกู อ.เมือง นครปฐม 73000
ร.ต.อ.หญิงสุภาภรณ บุญรวม
33 ม.7 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
ร.ต.อ.หญิงจุฑาพร ราตรี
316/61 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800
ด.ต.โฆษิต สิงหวิเศษ
55/113 ถ.รามอินทรา ต.ทาแรง อ.บางเขน กทม. 10220
นางณภาภรณ บุราคร
51/398 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
ด.ต.นาวิน ฉัตรสกุลปญญา
57/16 ถ.รามอินทรา 55/8 ต.ทาแรง อ.บางเขน กทม. 10220
ด.ต.สันติพงษ เครือวัลวงษ
218/130 ม.4 ต.อนุสาวรีย อ.บางเขน กทม. 10220
นางสาวพรพรรณ ลีละสมวงษ 43 ซ.หลวงแพง 5 ต.ขุมทอง อ.ลาดกระบัง กทม. 10520
ด.ต.อําพล มณีโชติ
314/462 ซ.สรงประภา 16 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. 10210
ด.ต.อังคะชิน กัลยา
328/45 ซ.แฟลตตํารวจอุดมสุข อ.ประเวศ กทม. 10250
ด.ต.สมชาย ลิ้มตระกูล
164/44 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
ด.ต.กิติพันธ พรหมสาขา ณ สกลนคร 285/45 ม.5 ต.ศีรษะจรเขนอย อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
ด.ต.กิติ พัฒนนิติศักดิ์
188 ม.1 ถ.ธนะวิถี ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา สระแกว 27180
ด.ต.กรกฎ โคตรพัฒน
3/1 ม.6 ต.บานยาง อ.เสาไห สระบุรี 18160
ด.ต.หญิงนภักษ ดวงเอียด
61/11 ม.5 ต.ลานตากฟา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
จ.ส.ต.ทองคํา อุดมเดชนพคุณ 1211/17 ต.ทับยาว อ.ลาดกระบัง กทม. 10520
ด.ต.อุทัย เชียงแสน
132 ซ.เลียบคูนายกิม 45 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. 10210
ด.ต.บุญเอื้อ รวมวงค
314/265 ซ.สรงประภา 16 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. 10210
ด.ต.เตชพัฒน ปติสิทธิ์
199/4 ม.7 ถ.บานกลวย-ไทรนอย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
ด.ต.รภัสสิทธิ์ ธนูทอง
452/27 ม.2 ต.คลอง อ.สายไหม กทม. 10220
ด.ต.หญิงธิรดา บัวทิม
99/1272 ม.12 ต.บางแกว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
ด.ต.นิพจน บุตรเพ็ชร
587/17 ม.1 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
ด.ต.สุบิน สันถวะโกมล
1077 ม.3 ซ.เรวัต 9 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
ด.ต.วิเชษ ทีฆายุทธสกุล
210/15 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. 10210
ด.ต.หญิงลําเจียก สวยลึก
89/126 ซ.สายไหม55 ต.สายไหม อ.สายไหม กทม. 10220
ด.ต.นพพร เหงบังแค
210/59 ม.7 ถ.เดชะตุงคะ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. 10210
ด.ต.ชูชาติ ฉาบทับทิม
210/19 ซ.เดชะตุงคะ2 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. 10210
นายเจริญ อูงามสิน
288/20 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
ด.ต.เพชร มิระยศ
210/48 ซ.เดชะตุงคะ 2 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. 10210

081-9879492
086-7394474
035494152
080-0402089
085-7935363
029003899
081-9781665
032490088
092-3613223
089-0382989
085-9425433
081-4951863
0942419385
084-7517827
081-1930928
085-9699655
081-9104784
090-4184581
081-9055790
081-8692847
084-1312427
086-6616416
081-975-7645
089-0005561
086-522-3865
086-3723637
080-1014040
089-8078884
02-5351071
089-495-7677
081-628-1397
083-7152342
096-8767588
086-8975916
081-3435719
02-7584928
02-3806023
081-9299696
086-5116272
081-8224697
089-4444008
086-7829779
089-5603999

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ราชภัฏฏบบ้าานสมเด็
นสมเด็จเจจเจ้
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5663905056
5663905057

รอยตํารวจโทภาคิน ดอกไม
ด.ต.นฤทธิ์ โพธิ์ไพร

รหัส

ชื่อ – สกุล

4881132007
4884107034
4921112075
5021112004
5081107027
5081107028
5121108016
5121108018
5121142030
5121142045
5121312043
5181126024
5181126038
5181132016
5181132017
5184107008
5184107010
5184107013
5184107019
5184107020
5184107021
5184107022
5184107025
5221112001
5221112008
5221112009
5221112014
5221112015
5221112017
5221112021
5221112026
5221112028
5221112032
5221112037
5221112043
5221112047
5221112050
5221147003

นางสาวมณฑิตา จอยเจริญ
นางสาวศิริภักตร สิษฐธนัตถ
นายสมบัติ มิ่งมิตร
นางสาวรัชฎาภรณ จงจิต
นางสาวจันทิมา สุขมงคล
นางสาวกิ่งแกว ตาลรัตน
นายนัฐพงษ พันธุโพธิ์
นางสาวหทัยทิพย หิรัญสมบูรณ
นายภาณุวัฒน กองแกว
นายพนิต เหมทรง
นายวินยั ประทุม
นายจาตุรงค ประเสริฐสิน
นายสุริยา ซามาเละ
นายธเนศ เอีย่ มสนธิทรัพย
นางสาวชารวี บุญยิ้ม
นางสาวบุษกร เละประยูร
นางออยทิพย ควรคํา
นางสาวโสวันเพ็ญ ประจิมนอก
นางสาวจันทรเพ็ญ กระจางสด
นางสาวธิดารัตน ชนามุยา
นางสาวขวัญใจ จันทรคณา
นางสาวสุภาพร ผดาศรี
นางสาวสุรีพร แสงกัน
นางสาววีกมล จรรยาดิลก
นางสาววราภรณ ขันธทัพ
นายนวพล รอดเทศ
นายวชิระพงศ ดวงเตชะ
นางสาวธันวดี พันธัง
นางสาวปยรัตน พันธุขันธ
นายสรายุทธ ลาสา
นางสาวจันทรจิรา ปานรักษา
นางสาวอรุณลักษณ ภูระยา
นายวรวุทธิ์ ลานพญา
นายวัชรธร ชมหมื่น
นายพรหมมนัส แผวสะอาด
นางสาววิจิตรา มเหศักดิ์
นายโณทัย มุมขุนทด
นายอานนท คุมไพร

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู
96 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี 22110
139/34 ถ.วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน กทม. 10330

ครุศาสตรบัณฑิต
ที่อยู

2/1 ม.7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จันทบุรี 22150
113 ม.4 ต.สันมะคา อ.ปาแดด เชียงราย 57190
70/13 ม.11 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130
211 ม.ที่ 6 ต.ควนกลาง อ.พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
132 /1 ม.3 ต.ปากน้าํ อ.หลังสวน ชุมพร 86150
197 ซ.รมเกลา 58 อ.ลาดกระบัง กทม. 10520
4 ซ.พาณิชยการธนบุรี ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
6/32 ม.7 ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
ข3-399/4 ถ.ชลประสิทธิ์ ต.นครนายก อ.เมือง นครนายก 26000
37 ม.3 ต.ชอง อ.นาโยง ตรัง 92170
33/2 ม.11 ต.โนนคอ อ.บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
53 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
81/4 ม.2 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
29/99 ม.15 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
47 ม.7 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
10/4 ม.7 ถ.สายบางแวก ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
45 ม.1 ต.นาแก อ.นาแก นครพนม 48130
108/1 ม.12 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท สุรินทร 32140
79/1 ม.2 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
45 ม.3 ต.นาดี อ.เมือง สุรินทร 32000
40 ม.4 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
161 ม.7 ต.สรางถอ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
10/10 ม.12 อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
43/237 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
42 ม.1 อ.จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 45180
87/41 ม.7 ซ.5 ถ.ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
69 ม.1 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา ขอนแกน 40150
150 ม.11 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120
78/14 ม.12 ต.นาหัวบอ อ.พรรณานิคม สกลนคร 47220
17 ซ.ปรกอรุณ 2 ถ.อรุณอมรินทร ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
38/12 ถ.กม.3 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแกว 27120
114/10 ม.2 ถ.มหาสวัสดิ์ ต มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
263/1 ม.18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
7/44-1 ซ.วัดดุสิตาราม ถ.พระปนเกลา อ.บางกอกนอย กทม. 10700
3/86 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง ปตตานี 94000
9 ม.9 ต.ทุม อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
152/4 ม.2 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
300/17 ม.4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130

โทรศัพท
02-5661957
02-6542019

โทรศัพท
02-4111323
0827798842
0918870672
0840570535
0948804827
080-2867735
0802922321
0890375386
0831843947
02-869-4161
024103895
086-0103518
080-3029755
044-724271
0870239824
02-869521
0898270617
080-1766207
02-8842691
080-0630123
0850476977
089-2275841
02-4659632
083-9126727
02 - 9841726
0959640406
02-9312163
089-6592043
084-0359537
085-7660665
0948800477

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5221147010
5221147013
5221148005
5221154015
5221154016
5221156005
5221156011
5221156012
5221156014
5221207015
5221225046
5221237023
5221306015
5221306019
5221306116
5221307008
5221310010
5221310037
5221310042
5221319002
5221319151
5221357022
5221357037
5221414216
5221501152
5221701042
5221903034
5221903041
5281107003
5281107004
5281107005
5281107007
5281107010
5281107011
5281107012
5281107013
5281107014
5281107015
5281107018
5281107019
5281107021
5281107022
5281107023

นายกรกิจ รอดนุสนธิ์
นายภนุพงษ แซลิ้ม
นายณัฐธนวรรธน บุญจันทร
นายอดิศร หงษสามารถ
นางสาวชอทิพย เรืองฤาหาร
นายฐานันด อิ่มแกว
นายพรเทพ ปุตานันท
นายศิขรินทร ผลทวี
นางสาววารุนี สิงหเถื่อน
นางสาวปทุมมา พลอยนอย
นางสาวสิริพร สาลี
นางสาวณฬรรฐภรณ ปญญางาม
นายลําพอง เทพอุดร
นายสุขุม สุดชู
นายชัยภักดิ์ มีชัย
นางสาวภควดี บุญวัฒน
นางสาวจินตนา รื่นรมย
นายวสันต ศรียังเล็ก
นางสาวทานตะวัน บํารุงศรี
นางสาวภัสนันท เรือนอินทร
นางสาวชัยพรรษา บุญมารักษ
นางสาวสมฤทัย กลิ่นเกษร
นายพิษณุ กันภัย
นางสาวภัทราวรรณ เพชรดง
นายสุรชัย ลาชม
นางสาวอรพรรณ รักษาสุข
นายกิตติภัฎ ทองอวมใหญ
นายมายด เมืองเจริญ
นางสาวพรรณนิภา จันทรแพ
นายธัญญาวัตร บุญนิธี
นางสาวศศิประภา มาโคตร
นางสาวดาริกา เทพังเทียม
นางสาวประทัย แสนคํา
นางสาวเกล็ดแกว คุมทรัพย
นางสาวปยนุช ชูยก
นางสาววารุณี นันทะสิงห
นางสาวอมรรัตน พยอม
นางสาวกัญญาณัฐ ตรีทอง
นางสาวเพชรี ขจรพันธ
นางสาวอภิญญา แสงสวาง
นางสาวอมรรัตน ชื่นเรือง
นางสาวปยาภัสร ประสงค
นางสาวสุจินดา ตุมทอง

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

46/221 ม.9 ซ.30 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
74/1 ม.2 ต.กะปง อ.กะปง พังงา 82170
145 ม.3 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง หนองคาย 43000
169/9 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
41 ม.ที่ 1 ต.คอใต อ.สวางแดนดิน สกลนคร 47110
427/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
76/33 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
313/46 ม.12 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
51/1259 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
26 ม.5 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80350
139 ม.5 บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
25/26 ถ.พิศิษพยาบาล ต.ทาตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000
5/13 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จันทบุรี 22180
21/2 ม.8 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120
249/20 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ยโสธร 35000
90 ม.6 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล ขอนแกน 40120
90 ม.ที่ 10 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
74 ม.5 ต.แคราย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
191 ม.ที่10 ต.คลองพา อ.ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170
9 ม.17 ต.พังตรุ อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71140
97 ม.6 ต.บางเตย อ.สามโคก ปทุมธานี 12160
88/56 ม.5 ซ.เพชรเกษม 48 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
4/4 ม.8 ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี สิงหบุรี 16110
55 ม.1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 39180
86 ม.5 อ.ทาบอ หนองคาย 43110
241/1 ม.6 ซ.วิปสสนา ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
1/41 ม.4 ซ.ศิริเกษม 28 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ บางแค กทม. 10160
12/59 ม.4 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
55/1 ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
131/1221 ม.6 ซ.27 ถ.พระราม 2 อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
12/8 ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
1 ม.17 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคํา นครราชสีมา 30220
22 ม.ที่1 นครสวรรค 60110
121/1 ม.2 ซ.วัดแหลม ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
130/2 ม.1 ต.ละมอ อ.นาโยง ตรัง 92170
66 ม.8 ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
41 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
56 ม.6 ต.วังไผ อ.เมือง ชุมพร 86000
160/9 ม.5 ถ.ตลิ่งชัน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
58/1 ม.6 ถ.เพชรหึงษ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
59/1 ม.9 ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย ชัยนาท 17110
6/7 ม..4 ซ.เจริญวิถี ถ.บางแวก ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
9 ม.9 ต.ใจดี อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140

02 - 4500053
0957610368
082-4218997
02-8958034
082-1151160
032 - 682461
098-5016545
0804421357
084-2057720
075 - 441473
083-7105526
088-8026477
086-1505316
086-2353608
093-6246251
086-368-5425
084-8880048
034-866-716
082-2745003
089-1549042
0853660201
02 - 4670802
086-7635892
089-4149203
086-8010591
02 - 8103083
02 - 8071025
089-6978919
034 - 731094
02 - 4514617
087-3703795
084-6727909
056 - 550950
089-1338965
089-2922469
0911361220
0946783776
083-59166
084-1326291
02 - 4613480
0801338783
02 - 4102157
0922166097

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิ ทยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5281107024
5281107027
5281107028
5281107029
5281107031
5281107032
5281107033
5281107035
5281107037
5281107038
5281107041
5281107043
5281107045
5281107047
5281107048
5281107049
5281107051
5281107052
5281107053
5281107055
5281107056
5281107058
5281107060
5281107061
5281107062
5281107063
5281107067
5281107068
5281107069
5281107070
5281107071
5281107072
5281107073
5281107074
5281107075
5281107076
5281107078
5281107079
5281107080
5281107082
5281107083
5281107084
5281107085

นางสาวปานทิพย มุขแสง
นางสาวญาณิศา อิสโร
นางสาวมยุรี สรอยชด
นางสาวชไมพร อภัยโส
นางสาวเกศดา แถมพรมสี
นางสาวณัฐสิมา กองทอง
นางสาวรัตนาวดี ยอดหนู
นางสาวปาริชาติ ทวมเอือ้
นางสาวสุพัฒสร เรืองกลั่น
นางสาวนุชนาถ คําปนติ๊บ
นางสาวพรนภา สอนสิลา
นางสาววาสิตา พอใจ
นางสาววิไลจิตร แสนศิริ
นางสาวชลธิชา มงคลเมือง
นางสาวพรทิพย เผาเทวา
นางสาวเสาวนีย กัณฑะพันธ
นางสาวกุลจิรา ออนวิมล
นางสาววิจิตรา แสงโพธิ์ดา
นางสาวจิตตวดี เรียงภูเขียว
นางสาวนิษณาต โสมณี
นางสาวเกษประภา ศรีแสนตอ
นางสาวพิมฤทัย เถาเบา
นางสาวจีรภา หุนสะดี
นางสาวสุภาวรรณ พงษจิตภักดี
นางสาวพรพิมล เชื้อแพง
นางสาวศุภลักษณ โพธิปสสา
นางสาวชลธิฌา โพธิ์พว ง
นางสาวทิฆัมพร บุญเกตุ
นางสาวมะลิลา วาระสุข
นางสาวณัฐชา เจริญ
นางสาวหฤทัย ใครนุนนอย
นางสาวรัชดา ดํารงกุล
นางสาวอุลักษณ หนอคําผุย
นางสาวสุปราณี หุนปน
นางสาวชุติมา ทองชอย
นางสาวรัชนีพร โดรัมย
นางสาวพจนา พินเนียม
นางสาวสุทธิดา สวางใจ
นางสาวจิราพร แสงภารา
นางสาวบุษราภรณ กะภูทิน
นางสาวณัฐพร นาเมืองรักษ
นางสาวนุจรี คําเขียว
นางสาวลักษณี วิหะกะรัตน

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู
115 ม.9 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา สระแกว 27180
16/19 ม. 1 ซ.บางประจันต ต.ลาดใหญ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
195 ม.2 ต.ทุงศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130
45/2 ม.6 ต.ไผลอม อ.บานแพง นครพนม 48140
177 ม.ที่6 ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี ขอนแกน 40160
78/1 ม.ที่11 ต.บานนา อ.เมือง ชุมพร 86190
225 ม.2 ต.ชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท 17000
15/2 ซ.ทาแจง 1 ถ.ชัยณรงค ต.บานกลวย อ.เมือง ชัยนาท 17000
26 ม.10 ถ.พุทธมณฑล 3 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
53/3 ม.2 ซ.แสงเพชร ถ.เพชรเกษม อ.บางแค กทม. 10160
128 ม.14 ต.งิ้ว อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240
99/3 ม.1 1 ซ.ราษฏรบูรณะ 26 ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
8 ม.2 ถ.ไชยวาน - ศรีธาตุ ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน อุดรธานี 41290
12/3 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
42/3 ม.7 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง ราชบุรี 70110
38 ม.6 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค สุรินทร 32150
170 ม.8 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
36 ม.12 ต.น้ําออม อ.คอวัง ยโสธร 35160
41/1 ม.13 ต.เวียง อ.เทิง เชียงราย 57160
6/16 ม.11 อ.กระบุรี ระนอง 10250
27 ม.1 ต.นางาม อ.เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120
96 ม.ที่ 9 ต.เพ็กใหญ อ.พล ขอนแกน 40120
223/8 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
661/48 ม.4 ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง กทม. 10520
7/1 ม.5 ต.หนองน้ําใส อ.บานไผ ขอนแกน 40110
686/1 ม.3 ถ.เจนจบทิศ ในเมือง บานไผ ขอนแกน 40110
83 ม.3 ต.แสวงหา อ.แสวงหา อางทอง 14150
119 ม.6 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง ราชบุรี 70000
84 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบลู มังสาหาร อุบลราชธานี 34110
65 ม.3 ต.เมืองนอย อ.กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130
29 ม.3 ต.บุงเลิศ อ.เมยวดี รอยเอ็ด 45250
44/2 ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง ชุมพร 86000
631 ม.11 ศรีสะเกษ 33110
34/9 ม.14 ซ.วัดเรไร ถ.แกวเงินทอง ต.บางระมาด อ.ตลิง่ ชัน กทม. 10170
172 ม.3 ซ.สรรพยา 5 ต.สรรพยา อ.สรรพยา ชัยนาท 17150
62 ม.11 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา สระแกว 27180
7 ม.ที่ 2 อ.เมือง สมุทรสาคร 75000
105/2 ม.2 ซ.จัดสรรฯ ถ.เอกชัย ต.บางน้ําจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
90/2 ม.15 อ.จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 45180
34 ม.1 ต.ไพล อ.ปราสาท สุรินทร 32140
67/1477 ม.16 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
1/5 ม.1 ต.หัวทุง อ.ลอง แพร 54150
57/15 ม.6 ซ.โพธิสาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

โทรศัพท
082-2089154
081-3640927
02 - 2160680
084-7999151
081-6018108
085-7868795
085-8724271
056-412461
0959565029
087-0017417
080-7320138
02 - 8713049
085-4218776
02-8891495
087-3553560
081-4136127
080-2136206
087-0534275
0944469301
0822378288
086-8648437
0817973532
034 - 841206
089-8299094
083-6607353
043 - 274478
035 - 632558
0849779913
0851332126
081-0755817
083-1505072
087-2821267
087-5436385
084-6624669
080-5180841
081-1517160
034- 756039
084-2238950
0904055288
080-1660411
082-0258439
054 - 581551
038 - 367374

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5281107086
5281107089
5281107090
5281107092
5281107093
5281107094
5281107095
5281107096
5281107097
5281107098
5281107100
5281107103
5281107104
5281107108
5281107109
5281110001
5281110002
5281110003
5281110004
5281110006
5281110007
5281110008
5281110009
5281110010
5281110011
5281110012
5281110014
5281110015
5281110016
5281110017
5281110018
5281110019
5281110020
5281110021
5281110022
5281110023
5281110024
5281110025
5281110026
5281110028
5281110029
5281110030
5281110031

นางสาววชิราภรณ เจะเฮง
นางสาวสรัณญา โสดา
นางสาวมณีพร เอื้ออรุณแสงใส
นางสาววัลยวิศา เหลาพัดมา
นางสาวนุชนาถ ปลอดใจดี
นางสาวอารียา สะไร
นางสาวณิชาภัทร อมรจิรพุฒิ
นางสาวกรรณิการ ทาระสาร
นางสาววรัญญา อุทรักษ
นางสาวเนตรชนก ไพศาลวัชรกิจ
นางสาวปวีณา ดีโคตร
นางสาวเพ็ญพักตร ชาวบานเกาะ
นางสาววรรณนิษา มหาบุญ
นางสาวอังคณา จันทรจิตร
นางสาวจันจิรา มะลิแยม
นางสาวนิรารัตน รัตนวัน
นางสาวกรรณิการ เรืองเศรษฐกุล
นางสาวสเก็ดดาว เกตทอง
นางสาวอังคณา ชุมวงษ
นางสาวเสาวลักษณ วัดละเอียด
นางสาววรรณลิษา ลือชัย
นายเอกรัตน มณีบางกา
นางสาววิกานดา เติมกลา
นางสาวกรรณิการ อุไรล้ํา
นางสาวจิตตวรรณเพ็ญ ผิวแกว
นางสาวลักขณา กันสการ
นางสาวมุกภาวรรณ พิบูลย
นางสาวเพียรเพ็ญ สมทิพย
นางสาวนาถยา รักษานาม
นางสาวศุภักษร ดาราแวว
นางสาวนวพร กลีบประทุม
นางสาวชนิสา คําแกว
นายมนูนาท ปราบประจิตร
นางสาววันวิสา ชมชื่น
นางสาวอรวรรณ แซหลี
นายนิกร แซอุย
นางสาวมัลลิกา เทศจันทร
นางสาวรสสุคนธ แสงทอง
นางสาวอุทยั รัตน มาตรสงคราม
นางสาวชัญญา สวัสดิ์พกุ
นางสาวปยนุช ขอสูงเนิน
นางสาวนันทนา รัตนศิลา
นางสาววราภรณ ขาลไธสง

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

11/65 ซ.บางประจัน ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
255/1 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
447 ซ.เอ็มไพร ถ.บานหมอ อ.พระนคร กทม. 10200
1 ม.3 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค นครพนม 48190
23/2 ม.4 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 80130
47 ม.1 ต.จะแนะ อ.จะแนะ นราธิวาส 96220
46/58 ม.4 ซ.7 ถ.เพชรเกษม ต.ออมใหญ อ.สามพราน นครปฐม 73160
202/10 ซ.เจริญกรุง 99 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
416/3 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ อ.เมือง กาฬสินธุ 46000
95 ม.2 ต.ไรนอย อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
4/2 ม.8 ต.นางัว อ.บานแพง นครพนม 48140
29/2 ม.4 ต.เจ็ดริ้ว อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
42/222 ม.5 ซ.หมอศรี ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
51 ถ.อาคารสงเคราะห ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000
182 ม.13 ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
117 ม.7 ต.ไผ อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
10 ม.4 ต.บานควน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
136 ม.5 ต.ปากแจม อ.หวยยอด ตรัง 92190
5 ม.7 ต.ทางิ้ว อ.หวยยอด ตรัง 92130
16/6 ม.6 ซ.สิทธิยากร ต.หาดทรายรี อ.เมือง ชุมพร 86120
50/2 ม.6 ซ.สิทธิยากร ต.หาดทรายรี อ.เมือง ชุมพร 86120
68 ม.9 ต.บางมะพราว อ.หลังสวน ชุมพร 86110
114 ม.4 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี สุรินทร 32130
7 ม.3 ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี สุรนิ ทร 32130
67 ม.9 ต.สะพานหิน อ.นาดี ปราจีนบุรี 25220
131 ม.9 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา สระแกว 27180
12 ม.14 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี รอยเอ็ด 45170
138 ม.8 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
17 ม.5 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
200 ม.13 ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
11 ม.1 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
122 ม.ที่5 อางทอง 14110
53 ม.ที่4 ต.หวยทับทัน อ.หวยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
43/9 ม.4 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา กาญจนบุรี 71130
40 ซ.2 ถ.คชฤทธิ์ ต.เบตง อ.เบตง ยะลา 95110
48 ซ.5 ถ.ตัณฑวีระ ต.เบตง อ.เบตง ยะลา 95110
271/12 ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
9 ม.8 ซ.8 ต.แหลมใหญ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
47 ม.1 ต.เหลา อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
32/44 ม.5 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
165/5 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แกงคอย สระบุรี 18260
97 ม.9 ต.ดานสวี อ.สวี ชุมพร 86130
102 ม.5 ต.หนองพลวง อ.ประทาย นครราชสีมา 30180

0877670715
02 - 8710742
02 - 6213230
084-7307980
0822249621
080-7134642
02 - 8127676
02 - 2916019
0890676563
087-5669805
087-0945200
084-3171243
02 - 8125274
0968512991
02 - 4537854
085-7691230
083-180-5373
083-6325286
085-7987891
086-9516826
084-0523043
086-1203260
084-2977934
088-0724239
084-3496028
080-2822067
081-0580039
0822523543
085-1593625
084-4607998
034 - 713002
087-3665679
085-4198471
085-9701684
0844332667
073 - 235172
0891774067
0838121314
0860825441
0826586651
036 - 329447
086-2800359
02-8685781

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5281110032
5281110033
5281110036
5281110038
5281110039
5281110040
5281110041
5281110042
5281110044
5281110045
5281110046
5281110047
5281110048
5281110049
5281110050
5281110051
5281110052
5281110053
5281110054
5281110055
5281110056
5281110057
5281110058
5281110059
5281110061
5281110062
5281110064
5281110066
5281110067
5281110068
5281110070
5281110071
5281110072
5281110073
5281110074
5281110075
5281110078
5281110079
5281110080
5281110081
5281110082
5281110084
5281110085

นางสาวกนกวรรณ ควบรัมย
นายชวัลวิชญ เรืองจันทร
นายกิตติโชค กระบวนศรี
นายอิสระ อุบลฉาย
นางสาววณีนุช คงยก
นางสาวทิพยวิมล เจริญสุข
นางสาวผการัตน แตงโสภา
นางสาวดารณี พลอยรักษา
นางสาวธิดารัตน อัมวงศ
นางสาวณีรนุช นนใส
นางสาวนฤมล ปาปดเข
นางสาวฉัตรสุดา รินถา
นางสาววิชุดา ดําคํา
นายวุฒิชยั ดวงศรี
นายกิตติพงษ รัตนวรรณ
นายอุดมศักดิ์ มณีวงษ
นายเคน แหวนวงษ
นายศราวุธ พิมศร
นางสาวกนิษฐา สิงหอุตษา
นางสาวหทัยชนก ชูจันทร
นางสาวชญานี ศรีสมพงษ
นางสาวเปรมวดี นรดี
นางสาวศิกัญญา อินทรตา
นายตะวัน ทองก่าํ
นางสาวอภิญญา แหวนวงษ
นายจงกล รักสัตย
นางสาวจุทารัตน เสระพล
นายชรินทร มั่นจิต
นางสาวหทัยชนก ฉลาดลน
นางสาวอารี บัวศรี
นางสาววัลลี ธนะขวาง
นางสาวสุขจิต อุปสุข
นางสาวมัลลิกา พงษสุระ
นางสาวศศิธร ขันแข็ง
นางสาวอาทิตยาภรณ ศรฤทธิ์
นางสาวปาจารีย เศษโถ
นางสาวปภัชญา นาคออน
นางสาวมลดา สําราญสุข
นางสาวแสงเดือน ลิ้มสมบูรณ
นายอัมนูน สาแม
นางสาวกาญจนาพร นาฉลอง
นางสาวบุษบา จันทะมั่น
นางสาวพรรณิสา แกวจันทร

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

- 44 -42-

ที่อยู
102 ม.9 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120
159 ม.6 ต.ทุงคา อ.เมือง ชุมพร 86100
9 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง กําแพงเพชร 62000
114/1 ม.6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
45 ม.1 ต.หัวปลวก อ.เสาไห สระบุรี 18160
54/1 ม.ที่ 6 ต.คลองรี อ.สทิงพระ สงขลา 90190
101/1 ม.ที่ 5 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก สุพรรณบุรี 72130
30/1 ม.10 ซ.ปทุมแกว ถ.บางบอน 3 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
19 ม.2 ถ.นิตโย ต.หนองหลวง อ.สวางแดนดิน สกลนคร 47110
81/1 ม.6 ต.คําเนียม อ.กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130
45 ม.10 ต.หนองมวง อ.โคกสูง สระแกว 27180
131 ม.2 ต.สาน อ.เวียงสา นาน 55110
505 ซ.สมเด็จพระปนเกลา 7 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
173 ม.3 ต.น้ําออม อ.คอวัง ยโสธร 35160
22 ม.3 ต.น้ําออม อ.คอวัง ยโสธร 35160
158 ม.3 ต.น้ําออม อ.คอวัง ยโสธร 35160
135 ม.4 ถ.ไทยสะเทีอน ต.พิมาย อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
52 ม.7 ต.บัวหุง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
92 ม.7 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ ลพบุรี 15250
376/3 ม.15 ถ.สุวรรณศร ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230
130/41 ม.6 ต.เนินหอม อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230
159 ม.1 ต.กู อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
176 ม.1 ต.กู อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
97 ม.1 ต.กู อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
25 ม.1 ต.ตูม อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
43 ม.5 ต.ศิลาเพชร อ.ปว นาน 55120
19 ม.1 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ ขอนแกน 40330
40/1 ม.7 สุรินทร 32110
69 ม.11 อ.ศรีณรงค สุรินทร 11000
81 ม.ที่ 7 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง กาฬสินธุ 46180
240 ม.1 ถ.นาหนุน - เชียงแล ต.แสนทอง อ.ทาวังผา นาน 55140
68 ม.8 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
72/2 ม.7 สุรินทร 32110
56 ม.4 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120
98 ม.7 ต.หันโจด อ.หนองสองหอง ขอนแกน 40190
77 ม.10 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง รอยเอ็ด 45220
152 ม.1 ต.ทาทราย อ.เมือง นครนายก 26000
69 ม.2 ต.บานพลวง อ.ปราสาท สุรินทร 32140
290/5 ม.2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
23/5 ถ.ปาตาดีมอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี ปตตานี 94110
60 ม.5 ต.ศรีสําราญ อ.คอนสวรรค ชัยภูมิ 36140
123 ม.6 ต.โพธิว์ งศ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
14 ม.10 ต.งิ้ว อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240

โทรศัพท
086-0644039
080-3877063
055-736084
02-9665845
036-301142
083-5322165
081-0185800
02 - 8951233
080-7543066
085-4690329
086-8187490
087-5255394
02-8130239
0863543381
087-2521596
0804655058
087-6517572
084-9205180
084-542-3274
037-471227
037-407112
0827952539
080-4849355
085-2099979
085-2022910
0955200606
085-6458879
0868713274
089-4871464
085-7578131
085-6520510
0903060583
085-2002145
080-46626778
0800646788
084-2788004
081-6833961
080-1662494
083-4384997
085-470156
083-9651678
0800463280
0846388862

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิ ทยาลั
จเจจาเจ้พระยา

- 45 -43รหัส

ชื่อ – สกุล

5281110086
5281110088
5281110089
5281110091
5281110092
5281110093
5281110095
5281110096
5281110097
5281110099
5281110102
5281110103
5281110104
5281110105
5281110106
5281110107
5281110108
5281110109
5281110112
5281112002
5281112005
5281112006
5281112010
5281112012
5281112013
5281112014
5281112016
5281112018
5281112019
5281112023
5281112024
5281112025
5281112026
5281112028
5281112029
5281112030
5281112031
5281112032
5281112033
5281112034
5281112035
5281112037
5281112040

นางสาวดวงใจ อุตตรา
นางสาวชลธิชา แจงจงดี
นายพนมไพร เทียนศรี
นางสาวคณาลักษณ บึงจันทร
นางสาวงามจิต ศรีจันทร
นางสาวนาริสา หะยีมูซอ
นางสาวเครือวัลย ประดุจชนต
นางสาวนันทิยา เปยมพรอม
นางสาวนฤมล เปย มพรอม
นายไกรสร ภูฆัง
นางสาวเอมิกา บัวสด
นางสาวนูรฮาซีกีน บินเจะมุ
นางสาวปรัศนี ไชยศิริ
นางสาววนิดา ทัศมี
นางสาวจารุวรรณ พรหมหาญ
นางสาวโรสนานี ยูโซะ
นายพงษพัฒน ธรรมราช
นางสาวจินตนา คํามา
นางสาววรรณวิศา ทองอินทร
นางสาวจิราวรรณ อายุคง
นางสาวกมลทิพย จุลเนียม
นางสาวศิรินภา อุทัยวรรณศรี
นางสาวนุสรา เสมอเหมือน
นางสาวนิภา แจมสวาง
นางสาวดลญา สดแสงจันทร
นายสิทธิพงษ วงศสุวรรณ
นายวศิน รัตนยาติกุล
นายอรรณพ เพ็ชรคง
นายเชฎฐพันธุ ศรีวิลาศ
นางสาวกรกนก ศรีวรมย
นางสาวรพีพร นามบุญลือ
นางสาวเพ็ญนภา เถือกคํา
นางสาวกมลชนก เจริญจักร
นางสาวสําราญ แกวมณี
นางสาววราภรณ แจงขันธ
นางสาวอนงค แจมพิศ
นางสาวนิภาภรณ ชางไถ
นายอนุชา กาศรี
นางสาวแคทลียา เครือรอด
นางสาวโรสรินดา ยะโกะ
นางสาวบุญญรัตน รักสวน
นางสาววนิศรา ศรีเพชร
นางสาวสุกานดา คงมั่น

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

62 ม.11 ศรีสะเกษ 33110
085+6509187
97 ม.2 ต.แคราย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
085-1736537
899/31 ซ.พัฒนาการ 1 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
089-8253107
9 ม.3 ต.หินโคน อ.ลําปลายมาศ บุรรี ัมย 31130
086-7792937
198 ม.11 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 86110
080-0392413
4 ม.4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ นราธิวาส 96130
0828287254
70 ม.2 ต.ชุมแสง อ.กระสัง บุรีรัมย 31160
084-8320366
68 ม.4 ต.เจดียห ัก อ.เมือง ราชบุรี 70000
080-2620230
68 ม.4 ต.เจดียห ัก อ.เมือง ราชบุรี 70000
080-2620230
95/1 ม.8 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
083-8025610
148/3 ม.5 ถ.อนันตภักดี ศรีสะเกษ 33110
045 - 662305
38/2 ถ.ยะกัง 1 อ.บาเจาะ นราธิวาส 96000
073 - 522518
71 ม.12 ต.สําพะเนียง อ.โนนแดง นครราชสีมา 30360
086-0167578
70 ม.5 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ สกลนคร 47150
080-0083100
58 ม.5 อ.ทุงตะโก ชุมพร 86220
087-8890212
28/6 ม.1 อ.แวง นราธิวาส 96160
0870777429
189 ม.4 ต.ปาคา อ.ทาวังผา นาน 55140
0979412210
38/1 ม.3 อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
083-7679706
13/2 ม.6 ต.นาหวา อ.จะนะ สงขลา 90130
0892920080
17 ม.ที่3 ต.หวยแก อ.ชนบท ขอนแกน 40180
089-2775661
10 ม.3 ต.คุริง อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
0806115450
27/110 ม.2 ซ.เพชรเกษม 114 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160 02 - 4203078
91/125 ม.8 ถ.บางขุนเทียน ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
087-0347958
44/3 ม.2 ต.แคราย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
087-9740898
999/914 ม.6 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
028081009
9/9 ม.6 ซ.เทียนทะเล 7 บางขุนเทียน แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150 0851640254
99/287 ม.3 ซ.กํานันแมน 28 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
083 8464655
59/1 ม.9 ต.ลาดชิด อ.ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13120
0957161459
110/749 ม.4 ถ.รมเกลา ต.คลองสองตนนุน อ.ลาดกระบัง กทม. 10520
087-5457923
60/6 ม.8 ถ.โพธิพ์ ระยา - ทาเรือ อางทอง 14110
087-1206865
170 ม.11 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120
0831469354
667 ม.1 ต.บานลาน อ.บานไผ ขอนแกน 40110
0808959744
101/5 ม.ที่ 9 ซ.ดวงมณี 14 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000
02 - 9519471
99 ม.1 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
085-4060074
136 ม.8 อ.จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 45180
083-7716287
15/2 ม.2 ซ.นานอย ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ระนอง 85110
089-2877339
7/1 ม.14 ถ.ปทมานนท อ.จตุรพักตรพมิ าน รอยเอ็ด 45180
0901926221
6 ม.3 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน นครปฐม 73140
0816441777
24 ม.10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา นาน 55110
054 - 752083
80 ม.ที่ 3 ต.บูกิต อ.เจาะไอรอง นราธิวาส 96130
073 - 544174
29/6 ม.5 วัดบางหญาแพรก บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 0924806517
23/3 ม.6 ถ.กระชอง - ปะเหลียน ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว ตรัง 92140 0901077437
101 ม.8 ต.คอกควาย อ.บานไร อุทัยธานี 61140
0922520785

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5281112041
5281112043
5281112044
5281112045
5281112046
5281112047
5281112048
5281112049
5281112051
5281112055
5281112056
5281123001
5281123002
5281123004
5281123005
5281123008
5281123009
5281123011
5281123012
5281123013
5281123014
5281123015
5281123019
5281123020
5281123021
5281123024
5281123025
5281123026
5281123027
5281123028
5281123029
5281123031
5281123032
5281123033
5281123035
5281123037
5281123038
5281123039
5281123041
5281123042
5281123044
5281123047
5281123049

นายธีรวัฒน บุญปะถัมภ
นางสาวสมฤดี บุญหวังชวย
นางสาวพัชรา สินสราง
นายนพดล แยมไสว
นางสาววรรณวิศา ถาพรพันธ
นางสาวอุษณีย ริมพิสอน
นางสาวจิตติมา โลหะมาต
นางสาวสุธาทิพย นามเตี๊ยะ
นายพิริยะ ถามุลตรี
นางสาวศิโรรัตน แกวเจริญ
นายอนุวัตร ธิระมาร
นางสาวชัญญนันท ตอบุญ
นางสาวสุพรรณี ศรีบุญ
นายนําชัย แสนศิลป
นายชาตรี มรดก
นางสาวชุติมา สนิทผล
นางสาวศศิธร จันทรขามปอม
นางสาวศิริรัตน หวังดี
นายณรงคฤทธิ์ ถาวรศิลป
นางสาวสุภาภรณ สิทธิศร
นายสุพรรณ สาระบุตร
นางสาวสุพัตรา คําโทน
นางสาวมณีฉาย มะลิ
นางสาวทิพาวรรณ นุนแกว
นางสาวพรธีรา คําดี
นางสาวทิพวรรณ ใจศิริ
นางสาวเนตรชนก ดวงชวย
นางสาวพิชนันท ดําตะโก
นางสาวพัชรินทร ผูมีสัตย
นางสาวธนัชพร วรชิน
นางสาวบุษกร หลักบุญ
นางสาวพัชรี คําสมศรี
นางสาวอรสา บุญครอบ
นางสาวศรัณยรัตน กลับอินทร
นางสาวอําพิกา เทียมจิตร
นางสาวพิกุลทอง ภูนาเชียง
นางสาวศวิตา จอดนอก
นางสาวจีรนันท นาคเครือ
นางสาวจินตนา ประทุมมา
นางสาวภาวิณี อินทร
นางสาวกัลยาณี ปะระทัง
นายอนันต จําปานาค
นางสาวปรียานันท คงรักษ

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

- 46 -44-

ที่อยู
82 ม.2 ต.ราษฎรเจริญ อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย มหาสารคาม 44110
6 ม.2 อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
94 ม.1 ต.ตาวัง อ.บัวเชด สุรินทร 32230
42 ม.2 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
181 ม.6 ต.หินโคน อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 31130
156 ม.14 ต.สถาน อ.เชียงของ เชียงราย 57140
37 ม.ที่ 1 ต.กําแพง อ.เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 45150
24 ม.5 ต.กระแสบน อ.แกลง ระยอง 21110
54 ม.9 อ.หนองเรือ ขอนแกน 40210
83 ม.9 ถ.สวี - บอคา ต.ดานสวี อ.สวี ชุมพร 86130
45 ม.12 ต.หนองกระทุม อ.ทัพทัน อุทัยธานี 61120
19 ม.10 ต.บานเลา อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
1/1 ม.ที่2 ต.ตลาดแรง อ.บานเขวา ชัยภูมิ 36170
154 ม.13 ถ.ดิสโก ต.คุมเกา อ.เขาวง กาฬสินธุ 46160
11/1 ม 2 ต ควนธานี อ.กันตัง ตรัง 92110
196/1 ม.ที่ 7 ซ.6 ต.ดอนคา อ.ทาตะโก นครสวรรค 60160
43 ม.8 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
69 ม.7 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
25/2 ม.3 ต.บอพลอย อ.บอไร ตราด 23140
7 ม.9 ซ.5 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
124 ม.1 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี สุรินทร 32190
154 ม.4 ต.บานฆอง อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
88 ม.2 ต.เสม็จ อ.สําโรงทาบ สุรินทร 32170
193 ม.1 ต.วังใหม อ.เมือง ชุมพร 86190
60 ม.4 สระแกว 27000
138 ม.2 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
58 ม.3 ต.วังอาง อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
135 ม.9 ต.นากระตาม อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
54 ม.11 ต.หนองหาง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
162 ม.13 ตําบลเมืองปก ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 30150
28 ม.8 ต.หนองมา อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120
51 ม.7 ต.เมืองทุง อ.สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130
25 ม.3 ต.หินดาด อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240
25/6 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ลําแกน อ.ทายเหมือง พังงา 82210
115 ม.13 ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
49 ม.13 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ 46220
30 ม.7 ต.กูสวนแตง อ.บานใหมไชยพจน บุรีรัมย 31120
117 ม.10 ต.บานจาน อ.พุทไธสง บุรรี ัมย 31120
อ.เมือง ศรีสะเกษ
104 ม.9 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา พังงา 82110
5 ม.8 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง นครราชสีมา 30270
283 ม.1 ต.ทาใหญ อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
172/13 ม. 4 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท
02 - 8140990
0864008133
044 - 153001
0810055279
087-423-8714
089-0058379
086-0656298
085-6987915
043-388048
080-8203486
0821659917
081-5934016
084-0398990
0982704627
085-6557388
081-1575309
087-3784278
080-4642413
039 - 59110
084-4319601
032 - 347651
0955235877
084-9220588
037 - 518226
082-1038028
084-2900756
085-1513191
087-6456721
085-7671024
082-1241245
083-3544994
085-3022163
076 - 595129
0897182522
0839205304
082-1513613
084-4179158
087-4234239
087-2805166
0903912138
0878756947
0846702058

เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา

- 47 -45-

รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

5281123050
5281123051
5281123052
5281123054
5281123055
5281123056
5281123057
5281123058
5281123060
5281123061
5281123062
5281123063
5281123064
5281123065
5281123066
5281123067
5281123068
5281123071
5281123072
5281123074
5281123077
5281123078
5281123079
5281123080
5281123081
5281123082
5281123085
5281123087
5281123088
5281123089
5281123092
5281123094
5281123095
5281123098
5281123099
5281123100
5281123102
5281123106
5281123107
5281123110
5281123113
5281123114
5281123115

นางสาวสยุมพร โภชาดม
7/2 ม.5 ต.บางสระเกา อ.แหลมสิงห จันทบุรี 22190
นางสาวสุพัตรา ปานศิริ
105/1 ม.4 ต.ทรัพยอนันต อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
นางสาวภัสสร รูปสี
86 ม.6 ต.วังหิน อ.วังโปง เพชรบูรณ 67240
นายภาณุพงษ เรืองกัลต
219/34 ม.5 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
นางสาวสุภานันท ปาเทพ
24/1 ม.ที่15 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
นางสาวดวงฤดี อิสาน
75 ม.15 ต.ดวนใหญ อ.วังหิน ศรีสะเกษ 33270
นางสาวกนกวรรณ จงเพียร
118 ม.12 นครราชสีมา 30270
นางสาวคณาภรณ จริศักดิ์
563 ซ.รัชดาภิเษก 2 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวณัฐภัสสรณ บรรจงการ 53 ม.9 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130
นางสาวกาญจนา มโนปราณีต 333 ม.5 ศรีสะเกษ 33110
นางสาวพิมพชนก สังขสี
37/1 ม.2 ซ.วัดบางกราง อ.บางกรวย นนทบุรี 11000
นางสาวชรีนุช สักดา
61 ม.2 ต.ปรือใหญ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
นายปยะ คลายบุตร
165 ม.9 ถ.เขาพนม-ทุงใหญ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม กระบี่ 81140
นายฟาริค สุขสงา
179 ม.7 สตูล 91160
นางสาวธนิษฐา สุทนต
41/1 ม.2 ต.ยางซาย อ.โพธิ์ทอง อางทอง 14120
นางสาวประไพพร หลักคําแพง 75 ม.11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120
นางสาวอนุธิดา หะโท
54 ม.6 ต.ไพบูลย อ.น้ําขุน อุบลราชธานี 34260
นางสาวสุภาวดี ยอดไสว
11/1 ม.3 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
นางสาวสุดารัตน ชวยศรี
60 ม.3 ถ.สุราษฎร - กระบี่ ต.สาคู อ.พระแสง สุราษฎรธานี 84210
นางสาวมัทนี พรรณเผือก
108 ม.7 ต.บานเกาะ อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
นางสาวฉัตรศิริ โงนสูงเนิน
110 ม.3 ต.หลุงตะเคียน อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240
นางสาวรัตติกาล มากจุย
15/1 ม.3 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว ตรัง 92140
นางสาวสุทธิจิต ฤทธิเดช
54 ม.2 ต.ทุงกระบือ อ.ยานตาขาว ตรัง 92140
นางสาวเนตรนภา เจตนจํานงค 546/4 ม.10 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 30150
นางสาวกาญจนกิ่งแกว ชองวารินทร 34 ม.7 ต.อุมเมา อ.ธวัชบุรี รอยเอ็ด 45170
นางสาวสุทธินี สวนจุย
168 ม.1 ต.สรรพยา อ.สรรพยา ชัยนาท 17150
นางสาวสุดาพร ศรีหลัก
60 ม.5 อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 39180
นางสาวธนิตา กลางาม
18/3 ม.3 อ.บรบือ มหาสารคาม 10150
นางสาวกุลภัสสร ปองคํา
105 ม.10 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ ศรีสะเกษ 33110
นายศุภสิทธิ์ พรมสา
486/4 ม.1 ถ.ราษฎธุรกิจ ต.ในเมือง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
นางสาววาสนา จันทลักษณ
4/46 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
นายปฏิญญา มุขสาร
50 ม.7 ต.ชางเผือก อ.สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130
นางสาวณัฐพร สําราญรื่น
202 ม.8 ต.บานเปา อ.เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120
นางสาวบุปชาติ เพชรชัยณรงค 700/8 ม.3 ถ.เจาเงาะ ต.ในเมือง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
นางสาวจิดาภา เกิดสมจิตร
25 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
นางสาวจันทิมา สมเพ็ชร
39 ม.10 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
นายวุฒกิ ร สุดหลา
109 ม.14 ต.นามน อ.นามน กาฬสินธุ 46230
นายอดิศร ยุติศรี
1/29 ซ.16 วชิรา ถ.ริมทะเล ต.บอยาง อ.เมือง สงขลา 90000
นางสาวรชพร สีนวล
17 ม.8 ต.สําโรง อ.หนองสองหอง ขอนแกน 40190
นายธนานันท แซเลา
225/15 ม.4 ซ.เศรษกิจ 22 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวนิภารัตน สอนทุย
174 ม.5 ต.หลุบคา อ.แกงครอ ชัยภูมิ 36150
นายพีชญา ศรีออน
39 ม.8 อ.หันคา ชัยนาท 17130
นายณรงคฤทธิ์ อุนปานทอง
171 ม.6 ต.บานเชี่ยน อ.หันคา ชัยนาท 17130

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท
082-2551102
0857951151
0886835813
082-0572631
083-3726282
086-8327611
080-4723293
0814210028
0963567606
082-7463156
0804560972
0900836360
085-4724160
083-5120880
035-628131
089-8418657
089-5802657
0924078734
0917782396
084-2901541
080-4738780
089-8720413
0809587414
087-8738031
089-9910121
084-2396526
086-0231272
0804208459
083-4686835
043-272967
083-1053800
081-3901751
087-8035076
0874905576
077578382
02-3738888
082-2947336
0899596407
080-4797393
02 - 8061336
087-9472437
084-9892679
0979980068

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
ซอธมพิ
ธีพระราชทานปริ
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลัยราชภั
าพระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ีพระราชทานปริ
ญญญาบั
ราชภัฏฏบบ้าานสมเด็
นสมเด็จเจจเจ้
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5281123116
5281123117
5281123118
5281123119
5281123121
5281123123
5281123124
5281123125
5281123126
5281123130
5281123131
5281123133
5281123134
5281123137
5281123142
5281124001
5281124003
5281124004
5281124005
5281124006
5281124007
5281124009
5281124011
5281124013
5281124014
5281124015
5281124016
5281124017
5281124018
5281124020
5281124021
5281124022
5281124023
5281124024
5281124026
5281124027
5281124029
5281124030
5281124031
5281124034
5281124035
5281124036
5281124040

นายพีรพล เตชะวงศวัฒนา
นางสาวอรวรรณ นิระไทย
นางสาวศรัญญา สุขคํา
นางสาวโสภา ลิพันธ
นางสาวสุภาวดี เกิดขาว
นางสาวสุฑารัตน จันทาทอง
นางสาวรุสณีย ซอมูดอ
นางสาวศิริวรรณ ยงเพชร
นางสาวนิตยา สังสีมา
นางสาวเอมมิการ ตายไธสง
นางสาวภาวิณี แถบหอม
นางสาวจุรีพร มิ่งมาลี
นางสาวธิดารัตน เนียมวดี
นางสาวมธุรส สงวนศักดิ์ชยั
นางสาวสุพัตรา กสิวัฒนาวุฒิ
นางสาวฉัตรอรุณ ขลังธรรมเนียม
นางสาวสมฤทัย ศรีงาม
นางสาวอาบบุญ อุทาจันทร
นายอธิวัฒน เงินสมบัติ
นายสิริโรจน ตางประโคน
นายสิทธิพร จิตตสุวรรณ
นางสาวน้ําฝน พาโนนขวา
นางสาวจุฑารัตน แซนพิมาย
นางสาวธีราพร นุยสุข
นางสาวกาญจนา รัฐกาล
นางสาววิภารัตน เหมมัน
นางสาวสุภาพร ธานา
นางสาวสิริพร แวนแกว
นางสาวนันทวัน สีมะเดื่อ
นายธีรพล เรืองทองดี
นายสิทธิชยั มีเจริญพนมรัตน
นางสาววรรณนิพา สุนทร
นางสาวภัชราพา แสงนอย
นางสาวศุภิสรา แสงอินทร
นางสาวโสรยา โพธิ์ดา
นางสาวประไพ โชติสุข
นางสาวแกวจันทร กิ่งแกว
นางสาวณัติญา ชูทอง
นางสาวนันทภัทร วิเศษ
นางสาวศรัญญา วงษนรินทร
นางสาววรัญญา วงษนรินทร
นางสาวดวงดาว สาวาโย
นางสาวชุติมา วรรณวงษ

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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ที่อยู
21 ม.6 ซ.เทออดไท 77 แยก 1 ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
94 ม.11 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
208 ม.11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู ขอนแกน 40220
62/1 ม.1 ศรีสะเกษ 33110
60/2 ม.6 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง สุราษฎรธานี 84210
128/1 ม.6 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
41/3 ม.4 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
80/79 ม.4 ซ.ศิริเกษม 5 บางไผ ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
269 ม.15 ต.หลุงตะเคียน อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240
112 ม.1 ต.บานเปา อ.พุทไธสง บุรีรัมย 31120
64 ซ.ตากสิน 22 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
168 ม.2 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา สระแกว 27180
48 ม.5 ต.ทุงหลวง อ.ละแม ชุมพร 86170
26/3 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130
84/2 ม.10 ต.ทุงโพ อ.หนองฉาง อุทัยธานี 61110
33 ม.2 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก อางทอง 14160
4/27 ม.2 ซ.เอกชัย 34 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
32 ม.8 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
100 ซ.เพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกาม ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
111/165 ม.6 ซ.เพชรเกษรม 53 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
11/37 ม.1 ซ.เพชรเกษม 63 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
73/2 ม.7 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี ระนอง 85110
90 ม.9 ต.ชุมโค อ.ปะทิว ชุมพร 86160
52 ม.3 ต.ทุงระยะ อ.สวี ชุมพร 86130
34 ม.2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ ตรัง 92220
92 ม.8 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ ตรัง 92220
31/2 ม.8 ต.ครน อ.สวี ชุมพร 86130
17 ม.5 ต.น้ําจืด อ.กระบุรี ระนอง 85110
20 ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000
202/4 ตรอกบางอุทิศ ซ.91 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
87/81 ม.12 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง เชียงใหม 50130
161 ม.14 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง นครราชสีมา 30320
17 ม.8 ซ.คลองตะเคียน ต.วันยาว อ.ขลุง จันทบุรี 22110
5/1 ม.2 ต.บางแกว อ.ละอุน ระนอง 85130
69/ ม.ที่7 พระนครศรีอยุธยา 13220
15/5 ม.ที่2 พระนครศรีอยุธยา 13220
259 ม.7 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี ระนอง 85110
20/6 ม.4 ซ.หวยสะทอน อ.กระบุรี ระนอง 85110
22/1 ม.5 ต.หนองคันทรง อ.เมือง ตราด 23000
15/31 ม.5 พุทธมณฑลสาย 5 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
15/31 ม.5 พุทธมณฑลสาย 5 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
230 ม.1 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
5/6 ม.7 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240

โทรศัพท
087-9947140
085-4491105
043399409
085-0166818
087-2652268
086-3569096
085-6851922
0898675383
087-1149568
083-3792013
02-8765891
089-2357164
077 - 539071
032-546159
08-5735-1262
089-0868716
02-4152821
080-2408785
02 - 8014058
086-7078031
02 - 8017409
083-2806792
080-6994126
084-0522010
084-4473118
081-4161920
0844425958
0840929075
087-3265173
0814430878
0825758481
089-9059122
0909942028
077863422
087-0598591
084-3856567
083-6325113
0891472762
09-99212391
0860024338
02-4206455
085-6461194
085-4259442

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5281124041
5281124043
5281124044
5281124045
5281124046
5281124047
5281124048
5281124049
5281124050
5281124051
5281124052
5281124053
5281124054
5281124055
5281124056
5281124057
5281124058
5281124059
5281124060
5281124062
5281124063
5281124064
5281124065
5281124067
5281124068
5281124069
5281124070
5281124072
5281124073
5281124075
5281124076
5281124077
5281124078
5281124080
5281124081
5281124082
5281124084
5281126001
5281126002
5281126003
5281126004
5281126005
5281126006

นางสาวทิพยนารี พิจิตรรัตน
นางสาวพัชรี สรอยเพ็ชร
นางสาวอภิญรัตน สุทธิพันธุ
นางสาวกรกมล แกวสุขสี
นายวสันต รุงเรือง
นางสาวธนัชชา เพริดพริ้ง
นางสาวมลิวัลย แผลงฤทธิ์
นางสาววรรณภา นันทะสาร
นางสาวฐิติพร โชติวรรณะ
นางสาวพีรยา พืชเพียร
นางสาวพรสุดา สิงหสวุ รรณ
นางสาวนันทิดา เหลืองรุงทรัพย
นางสาวสุดาทิพย โนนเทา
นางสาวทัศสณีย เดชนิ่ม
นางสาวเบญจวรรณ กูลหลัง
นางสาวสุดา ทองประเสริฐ
นางสาวสุนิศา ฮอคนดี
นางสาวกาญจนา รังสะพรม
นางสาวปทุมวดี ขาคํา
นางสาวสิริจันทร อาจกูล
นางสาวพริมพิดา แกวสุวรรณ
นางสาววรรณนภา จุลเสวก
นางสาวจริยา จงสมจิตต
นางสาวสุพัตรา ปองขัน
นายเอกชัย จําปาขีด
นางสาววันวิสา ชัยจํารัส
นางสาวรดารัตน แวนไธสง
นางสาวจินตนา จอดพิมาย
นางสาวเบญจมาศ เทพบุตร
นางสาวจิราภรณ ถ้ําทอง
นางสาวมัณฑนา เอีย่ มโมฬี
นางสาวจินจิรา เหมาะสม
นางสาวฟาตีฮะห ดอเลาะ
นางสาววาสินี ศาสนกุล
นายสุวจั น ภูหัวไร
นายศิริธรรม หอมกลิ่น
นางสาวศิริวรรณ รูปสี
นางสาวจริยา ชางถม
นางสาวกมลชนก บัวอุไร
นางสาวศิริพร บุญมัติ
นางสาวเพียงใจ สารพะเยาว
นางสาวชลดา คําแดงไสย
นางสาวนุชนาฎ หมื่นเดช

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

229 ม.5 อ.หลังสวน ชุมพร 86110
30 ข ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
661 ซ.จรัญสนิทวงศ 44 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
48/6 ม.2 อ.บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120
179 ม.ที่ 3 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี กําแพงเพชร 62210
388/4 ม.1 อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
21 ม.11 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห ศรีสะเกษ 33230
33 ม.ที่ 14 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
215 ม.17 ต.บานตูม อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
19 ม.7 ต.ตองปด อ.น้าํ เกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130
109/2 ม.11 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ระนอง 85110
307/3 ม.7 ต.หนองโสน อ.เมือง เพชรบุรี 76000
426 ม.16 ต.วังทาชาง อ.กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110
100/1043 ซ.เคหะคลองเตย 4 ถ.อาจณรงค อ.คลองเตย กทม. 10110
440 อ.เสิงสาง นครราชสีมา 30330
22 ม.6 ถ.สายบานแหลม ต.หนองโสน อ.เมือง เพชรบุรี 76000
262/10 ม.1 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
16/2 ม.1 ต.สองคอน อ.แกงคอย สระบุรี 18110
90 ม.ที่ 3 ต.ศิลาเพชร อ.ปว นาน 55120
48/124 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
15 ม.12 ต.ทาชาง อ.เมือง นครนายก 26000
9 ม.2 พระนครศรีอยุธยา 13220
67/270 ม.8 ซ.เอกชัย44 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
72/74 ซ.นาคสุวรรณ ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
119 ม.4 ต.ซํา อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
197 ม.1 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค ชัยภูมิ 36140
26 ม.4 อ.เมือง นครราชสีมา 30000
137 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 อ.สามพราน นครปฐม 73110
21 ม.8 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120
25 ม.2 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา ขอนแกน 40110
34/11 ม.8 ซ.กํานันแมน ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
141 ม.3 ต.คุริง อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
189 ม.7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ นราธิวาส 96110
30/2 ม.2 ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140
02 ม.22 อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
58 ม.10 อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 10700
69/1 ม.7 ต.วังหิน อ.วังโปง เพชรบูรณ 67240
34/2 ม.ที่ 7 อ.สามโก อางทอง 14160
79/1 ม.4 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา อางทอง 14150
16 ม.3 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140
13/1 ม.5 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว ชุมพร 86160
94 ม.5 ต.สวาง อ.โพนทอง รอยเอ็ด 45110
56/4 ถ.คูเมืองใต อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000

077 - 653155
085-7451194
02 - 4347669
083-6355937
089-8213972
037 - 285057
082-1297874
082-8746620
083 - 127214
081-6692176
0909743185
090-9861042
084-5245770
02-2401450
044-457340
083-2601898
02 - 8162507
036 - 320641
080-1233735
075 - 252615
089-0941187
093-0070278
0924453322
089-1844497
045 - 636140
085-3003282
085-4350789
080-2837345
084-6071003
084-9548462
087-0087705
080-6920852
082-8345902
080-0549113
045 - 637456
0922767849
0846641146
089-5372884
0800544378
086-8958960
077 - 507385
0916989915
082-0734068

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5281126007
5281126008
5281126009
5281126010
5281126011
5281126012
5281126013
5281126014
5281126017
5281126018
5281126020
5281126022
5281126023
5281126024
5281126025
5281126026
5281126027
5281126028
5281126029
5281126030
5281126033
5281126034
5281126036
5281126037
5281126038
5281126039
5281126040
5281126042
5281126043
5281126044
5281126045
5281126046
5281126047
5281126048
5281126049
5281126050
5281126052
5281126053
5281126054
5281126055
5281126057
5281126058
5281126059

นางสาวไอลดา ธนะโสภณ
นายนฤเบศธ พิมศร
นายกฤษณชนม ปกษา
นายอภิเชษฐ แสนชัย
นางสาวกฤติกา วงษครุฑ
นางสาวสลิลดา พิชยกัลป
นายพลวัฒน พงษสําราญ
นางสาวกมลวัน ญาณะรมย
นางสาวจีรนันท จันทรเพ็ชร
นางสาวฑิฆัมพร ขานทอง
นางสาวนันทินี ทองอ่าํ
นางสาวนิตยา ราชคต
นางสาวจิรวรรณ ทับเส็ง
นางสาวอนงคนาถ เชิดชู
นายทวีศักดิ์ โพชน
นางสาวศิริวรรณ โสมมาก
นางสาวอรฤดี ทิพยโพธิ์
นางสาวนีรนุช สามเรือนทอง
นางสาวสมฤดี สิริสมุทรสาร
นายธนากร หิรัญวงษ
นางสาววาสนา มาหา
นางสาวนวรัตน เลาวิลาศ
นางสาวสายชล แปลกชัยภูมิ
นางสาวเบญญทิพย ออนมาก
นางสาวปยวรรณ ชัยเพชร
นางสาวสกุลณี บุญมี
นายประสพโชค มิ่งโพธิ์ทอง
นางสาวอังคณา สิทธิฤทธิ์
นางสาวดวงพร ดํามณี
นางสาวสุกัญญา กําลังวรรณะ
นางสาวจุราวรรณ ชัยลา
นางสาวอรุณรัตน สอนบุตร
นางสาวธิดารัตน มาตรา
นางสาวจิราภรณ ประสงคสุทธิ์
นางสาวสุภาพร บุญจันทร
นางสาวอรัญญา คําเภา
นางสาวศิรินทิพย มูลสาร
นายธงชัย สิทธิสุนทร
นายอภิสิทธิ์ กุลภัทรแสงทอง
นายกฤษณะ ฉิมมาฉุย
นางสาวนารีรัตน ไวยสิทธิ์
นายวิรยิ ะ ประสพแกว
นางสาวอนงค แซซิ้ม

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

- 50 -48-

ที่อยู
51 ม.9 ต.บางปลามา อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
53 ม.9 ต.บัวหุง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
417/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
278 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
419/683 ม.10 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
33/1 ม.2 ต.ทุงระยะ อ.สวี ชุมพร 86130
114/93 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
118/1 ม.6 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว ชุมพร 86210
36/1 ม.ที่ 2 ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ ตรัง 92000
132/10 ม.8 ซ.8 ต.ปากแพรก อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
391/74 ม.4 ซ.41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
102 ม.4 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160
20/3 ม.9 ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย ชัยนาท 17110
400/2 ม.1 อ.บอไร ตราด 23140
73 ม.6 ต.บานเชี่ยน อ.หันคา ชัยนาท 17130
56 ม.2 ต.ชางซาย อ.กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160
89/2 ม.10 ต.สะพลี อ.ปะทิว ชุมพร 86230
13/1 ม.7 ซ.วัดสรางโศก ต.คลองดาน อ.บางบอ สมุทรปราการ 10550
9/2 ม.4 ซ.เจริญสุข ถ.วิฐานวิถี ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
144/3 ม.3 ต.น้ําจืด อ.กระบุรี ระนอง 85110
427/484 ม.2 ซ.2 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
43 ม.ที่4 ต.ตากแดด อ.เมือง ชุมพร 86000
418 ม.12 อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
254 ม.4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ ตรัง 92220
50 ม.7 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ ตรัง 92220
314 ซ.วัดหลังบาน ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
44 ม.15 ต.สรางนกทา อ.เมือง อํานาจเจริญ 37000
127 ม.7 อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
17 ม.5 ต.ทาขาม อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
319 ม.1 ต.แวงนอย อ.แวงนอย ขอนแกน 40230
87/1 ม.1 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอง ขอนแกน 40190
1/8 ม.1 ต.ทับไทร อ.โปงน้ํารอน จันทบุรี 22140
126 ม.6 อ.หวยเม็ก กาฬสินธุ 10290
83 ม.7 ต.หนองแมไก อ.โพธิ์ทอง อางทอง 14120
83/2 ม.8 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
11 ม.2 ต.สมสนุก อ.ปากคาด หนองคาย 43190
52 ม.14 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
15/1 ม.8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
688/3 ถ.แปะกง ต.ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
157 ม.8 สระแกว 27000
49/1 ม.7 ซ.นัมเบอรวัน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
128 ม.12 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี สุรินทร 32130
95 ม.2 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท
089-8274440
080-1547183
032-682450
032 - 681557
087-8219713
084-5277684
087-5396570
084-3399234
082-4137033
0897315396
077 - 285544
0895276676
083-8778818
0867570017
085-2970307
086-2835957
089-0710696
086-8326977
087-4105834
077 - 891694
02 - 8109182
083-5901279
082-7466027
089-4690219
083-6488061
0900911060
0979671038
081-7283519
086-1307977
043-499246
087-9558141
039 - 447061
0880191862
035 - 648393
083-8007703
0871542014
085-3041872
087-0973262
034 - 471923
087-5524080
087-9001101
0851026657
0914027498

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิ ทยาลั
จเจจาเจ้พระยา

- 51 -49รหัส

ชื่อ – สกุล

5281126060
5281126061
5281126062
5281126063
5281126064
5281126067
5281126068
5281126069
5281126070
5281126071
5281126072
5281126075
5281126076
5281126078
5281126079
5281126080
5281126081
5281126083
5281126084
5281126085
5281126086
5281126087
5281126090
5281126091
5281126092
5281126093
5281126094
5281126095
5281126096
5281126097
5281126098
5281126099
5281126100
5281126101
5281126102
5281126103
5281126104
5281126105
5281126107
5281126108
5281126112
5281126113
5281126114

นางสาวนุชนาฏ อินสิม
นางสาวนัฏฐา เฉลิมมิตร
นายศิภกาญจน เสมอ
นางสาวอาทิตยา เชิดดอก
นางสาวสุพัชชา ปลื้มจิตร
นางสาวขรินทรทิพย บุญกลา
นางสาวสุภาธินี ชนะมาร
นายสมชัย นิลรัตน
นายเมธาวุฒิ มุนิปภา
นายนพดล อุริตวี
นายพินิจ เครือเหลา
นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ
นางสาวกันยาระวี วงษตระกูล
นางสาวพรพิมล จันทนากรณ
นางสาวศิริลักษณ ลักษณาโพธิ์
นางสาวศิริพร จันทาบุตร
นางสาวพัจณา ใบหมาดปนจอ
นายนันทิช จันทรชมเชย
นางสาววัชสิราภรณ ตันสุวรรณ
นางสาวจริยา ลุนาชัย
นางสาวพรฉวี สําราญ
นางสาวนันทพร ดวงปลี
นางสาวกาญจนา ผาคํา
นายวุฒิชยั บุสรินทร
นางสาวจันทรจิรา ธรรมศรี
นายทวีศักดิ์ มีบุญ
นายอรรถพล ศรีเลิศ
นางสาวสุชาดา ขาวเครือ
นางสาวอรทิวา บรรลือ 8/
นางสาวกฤษณา ปราบวงษา
นางสาวพัสวี สีทอง
นายรัฐพล โยพันดุง
นางสาวสุเนตร สุทธิสน
นางสาวธนวรรณ รักยงค
นางสาวอรวรรณ ยมรัตน
นางสาวพวงสนธิ์ จิตประสงค
นางสาวธารารัตน ศรีสุวรรณ
นางสาวพัชรา เชื้อคํา
นางสาวโสพิศ ภาชนะ
นายชาตรี กรีมาบุตร
นางสาวธนาภรณ ทะสี
นางสาวอบพวรรณ คงทน
นายธีรวัฒน มาตยนอก

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

39/4 ม.2 ต.บานลาน อ.บานไผ ขอนแกน 40110
5/2 หมูที่ 9 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
204 ม.3 ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
41/125 ม.ที่ 19 ต.บางหญาแพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
98/1 ม.3 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ ราชบุรี 70140
243 ม.11 ซ.สุขสวัสดิ์ 1 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
60 ม.11 ต.พิกุลออก อ.บานนา นครนายก 26110
123 ม.3 ต.ปากน้ํา อ.เมือง ระนอง 85000
56/1 ม.5 ต.โพไรหวาน อ.เมือง เพชรบุรี 76000
11 ม.8 ต.หนองละลอก อ.บานคาย ระยอง 21120
16 ม.3 ต.ตนมะมวง อ.เมือง เพชรบุรี 76000
51 ม.3 ต.วัดดาว อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
20 ม.8 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง นาน 55000
56 ม.9 ต.บานพริก อ.บานนา นครนายก 26110
35/3 ม.4 ถ.สวี - บอคา ต.ดานสวี อ.สวี ชุมพร 86130
24/1 ม.7 ต.สองคอน อ.แกงคอย สระบุรี 18110
5 ม.9 สตูล 91160
123/1 ม.ที่ 7 ต.บางชาง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
71 ม.3 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่นอ ง สุพรรณบุรี 72110
34 ม.4 ต.ไผ อ.ทรายมูล ยโสธร 35170
39 ม.7 ถ.อรุณประเสริญ ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110
120 ม.5 อ.สามโก อางทอง 14160
18 ม.4 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง พิจติ ร 66130
173 ม.1 ต นาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
53 ซ.ราษฏรอุทิศ 11 ต.สองพี่นอง อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
80 ม.7 ต.เปอ อ.เชียงกลาง นาน 55160
161/ 1 ม.3 ต.โสน อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
153 ม.3 สุรินทร 32000
137 ม.12 ซ.4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
49 ม.12 ต.ซํา อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
1314 ซ.เทอดไทย 21 ถ.เทอดไย ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
433 ม.2 ต.บอรัง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
97/1 ซ.สุคันธาราม ถ.สุคันธาราม อ.ดุสิต กทม. 10300
314/247 ม.5 ซ.127 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
131 ม.8 ต.นาใหญ อ.สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130
34/1 ม.14 ต.หงษเจริญ อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
51 ม.10 ต.จําปาโมง อ.บานผือ อุดรธานี 41160
32 ม.2 ต.หินตั้ง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
60 ม.10 ต.หนองแวง อ.บานแพง นครพนม 48140
17/2 ม.5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
276/1 ม.7 ต.ผาตอ อ.ทาวังผา นาน 55140
1 ม.2 ต.ศรีสวาง อ.โพนทราย รอยเอ็ด 45240
141/1 ม.1 ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง ขอนแกน 40190

086-8559902
02-7469526
0870320461
082-3220323
080-9795179
084-8786538
077 - 863244
032-405540
089-1489696
035 - 415308
085-6786206
087-1339655
081-0861617
036 - 247054
086-2976827
034 - 725040
035 - 473038
0807706760
08-3177-4633
034 - 834937
083-4282668
085-1315002
083-7882245
084-8039266
0857741400
085-3044036
085-0488324
0856791872
0849263884
089-5685113
02 - 6682263
02 - 8735544
02 - 4772821
0878974732
087-0203783
083-0755356
080-1908568
084-6758275
0917801368
086-2300205
081-4977015

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5281126115
5281126116
5281126117
5281126120
5281136010
5281136012
5281136014
5281136016
5281136017
5281136019
5281136020
5281136021
5281136022
5281136023
5281136024
5281136025
5281136026
5281136027
5281136028
5281136029
5281136030
5281136031
5281136032
5281136033
5281136034
5281136036
5281136037
5281136038
5281136039
5281136040
5281136041
5281136042
5281136043
5281136044
5281136045
5281136046
5281136047
5281136048
5281136049
5281136050
5281136051
5281136052
5281136053

นายยุทธพงศ ทองสุข
นายวุฒิจกั ษ ทบโคตร
นางสาวนุสรา น้าํ สุวรรณ
นางสาวสุนารี วงคภักดี
นางสาวสุภานันต ปานทอง
นางสาวจิราพร เพชรแกว
นางสาวสาริณี นาคคํา
นางสาวนุชรี ดิษฐปาน
นางสาวศศิธร สิงหชํานาญ
นางสาวซัลซีลาวาตี มูอิ
นางสาวปวีณา กลิ่นดวงมาลย
สิบเอกคณพัฒน ใจหลัก
นางสาววารุณี นอยเจริญ
นางสาววาศิณี นาคยอด
นางสาวนิศาชล โกงจีน
นางสาวครองทรัพย อุตสาหเพียร
นางสาวอรฤดี ลานตวน
นางสาวเดือนรุง แมนถาวรพันธ
นายพนาดร โปเกลีย้ ง
นางสาวสุธัญญา ปานเพ็ชร
นางสาววิลาสินี พิมจักแสน
นายอภิศักดิ์ เชื้อสีดา
นางสาวน้ําหวาน คลายคลึงมี
นางสาวนัฏกาณต สุวรรณเนตร
นายอิสรพงษ นามบุดดี
นางสาวอัจฉรา ครูดงบัง
นางสาวทิพยสุดา บุญโสม
นางสาวธัญญารัตน รัตนหิรัญ
นางสาวภรทิพา บุราณผาย
นายจิรวัฒน การบรรจง
นางสาวภัศรา เปลี่ยนอราม
นางสาวศศิวิมล นาไพรวัน
นางสาวกาญจนา ใจมั่น
นางสาวปนิก หอยไธสง
นางสาวภัทรวรินทร ภูทรัพยมี
นางสาวศิริพร เพิ่มขึ้น
นางสาวผกามาศ ชอบสอน
นางสาวปวีณา มั่นใจ
นางสาวจุฑาภรณ หมึกศรี
นางสาวศุภสรณ แหวนเงิน
นางสาวปทุมพร สันหนัง
นางสาวชุติมา สิมมะณี
นางสาวรัตติยา แกวละมุล

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู
101/1 ม.1 ต.ทุงใหญ อ.ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240
150 ม.7 ต.วังมวง อ.เปอยนอย ขอนแกน 40340
71 ม.1 ต.สวนสม อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
49 ม.4 ต.จานแสนไชย อ.หวยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
16/5 ม.6 ซ.สิทธิยากร ต.หาดทรายรี อ.เมือง ชุมพร 86120
120 ม.8 ต อ.กระบุรี ระนอง 85110
112 ม.3 ต.บานโสก อ.คอนสวรรค ชัยภูมิ 36140
6 ม.1 ต.บานนอย อ.โพทะเล พิจิตร 66130
8/1 ม.7 อ.สามโก อางทอง 14160
45 ถ.ทรัพยราชา ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
4/13 ม.7 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
72 ม.4 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170
50/4 ม.2 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
42/1 ม.2 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
3 ม.5 ต.หวยสีเสียด อ.ภูหลวง เลย 42230
127 ม.10 ต.ขุย อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
132 ม.16 ต.สะเดาใหญ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
149 ม.7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
177/1 ม.ที่ 6 ซ.9 ถ.แสนดี ต.ทามะเดื่อ อ.บางแกว พัทลุง 93140
390 ม.ที่ 7 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72170
149 ม.2 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120
11 ม.9 ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี ขอนแกน 40160
122 ม.ที่ 3 ต.บานลาน อ.บานไผ ขอนแกน 40110
87/5 ม.2 ซ.ธรรมสาร ถ.วัดจันทร ต.ในเมือง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
201 ม.ที่ 7 ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ ขอนแกน 40110
30/1 ม.ที่ 9 ต.ศรีสวาง อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230
158 ถ.อิสรภาพ ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600
3/1 ม.2 ต.บานปราโมทย อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120
15/1 ม.9 ต.ศรีสวาง อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230
17/1 ม.10 ต.หนองคาย อ.ประทาย นครราชสีมา 30180
23/2 ม.12 ต.ไมดัด อ.บางระจัน สิงหบุรี 16130
162 ม.2 ต.โคกสงา อ.พล ขอนแกน 40120
45 ม.8 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
103 ม.4 ต.แวงนอย อ.แวงนอย ขอนแกน 40230
60/110 ถ.ยุทธศาสตร ต.ปากแพรก อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
33 ม.5 ซ.รวมพลัง ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ 67170
63/3 ม.10 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170
52/2 ม.5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170
283 ม.1 ต.อิปน อ.พระแสง สุราษฎรธานี 84210
175 ม.1 ต.กู อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
103 ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บานไผ ขอนแกน 40110
73 ม.2 ต.นากั้ง อ.ปากคาด หนองคาย 43190
202 ม.1 ต.กู อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170

โทรศัพท
091-2122768
084-9452025
086-8104316
083-2985212
086-6895908
090-4929028
0909691021
02-8908248
086-1293116
02 - 8907116
02 - 4523548
095-7130679
083-396-9975
081-9709198
0901955906
089-5301925
0846648544
02 - 8484485
084-996867
085-2902216
0849407698
087-075-3166
084-7611276
084-6630436
080-4164320
087-0234249
02 - 4658773
0827927939
084-5698709
085-6133022
089-616715
043 - 640396
035 - 589676
0849258833
082-2870508
056-799437
0906698547
0854467161
084-8982836
082-3696364
081-3637385
0824543038
085-2014093

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิ ทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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ชื่อ – สกุล

5281136054
5281136056
5281136057
5281136058
5281136059
5281136060
5281136062
5281136063
5281136064
5281136065
5281136066
5281136067
5281136070
5281136071
5281136072
5281136073
5281136074
5281136075
5281136076
5281136077
5281136078
5281136079
5281136081
5281136082
5281136084
5281136085
5281136086
5281136087
5281136088
5281136089
5281136090
5281136092
5281136093
5281136094
5281136096
5281136097
5281136098
5281136099
5281136100
5281136101
5281136102
5281136105
5281136106

นางสาวธิดารัตน ประมวล
นางสาวอารีรัตน คุมรอด
นางสาวพัทริยา ศรีเครือดง
นางสาวศิริพร ธรรมราช
นางสาวทิพอนงค กระจางทอง
นางสาวกมลทิพย ศรีโพธิ์
นางสาวศุภดา น้ํากรอง
นางสาววิลาวัณย สุวรรณพร
นางสาวขนิษฐา แกวธานี
นายอนุพงษ ชวยพันธ
นายจารุวัฒน ดําแดง
นางสาวปภาดา อยูย ้มิ
นางสาวธัญลักษณ ภาระเวช
นางสาวสุนัดดา จันทรแดง
นายวีรพล ธรรมรักษ
นางสาวนวนันท ขจรนาม
นางสาวจิราพร พลายแกว
นางสาวอุไรพร กองแกว
นางสาวศิริลักษณ กรพิพัฒน
นางสาวลักคณา ตรีธันวา
นางสาวปยวรรณ วันทอง
นางสาวศิรินธร สะเดา
นางสาวสาวิตรี สีหาสาร
นางสาวภาริณี จันทรแสง
นางสาวธัญวรัตม กาแกว
นายสุวัฒน ตามสันเทียะ
นางสาวนันทนา จันทรแสง
นางสาวสุพรรณิการ ฉิมมุจฉา
นางสาวเกษรา ทวนขุนทด
นางสาวนุชจรีย ยาโพธิ
นางสาวสุพัตรา อนันตวุฒิ
นางสาวเจนจิรา งามดี
นางสาวทัศนีย กวาดชัยภูมิ
นางสาวมลฤดี จันทรเพชร
นางสาวสุกัญญา เจริญชาติ
นางสาวอังศุมาลิน ทาวิบูลย
นางสาวลลิตา ศรีมาตร
นางสาวหฤทัย แสนทวีสุข
นางสาวอรชร จันทะลุน
นางสาววรภร ดวงแสง
นางสาวธนัฏฐา กาคํา
นางสาวพัชราภรณ ศักดิ์ดา
นางสาวพันทิวา ปุราสะกัง

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

17 ม.6 อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
50 ม.8 ต.หนองกระเจ็ด อ.บานลาด เพชรบุรี 76150
16 ม.4 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
128 ม.5 ต.ปาคา อ.ทาวังผา นาน 55140
414 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง สงขลา 90220
24/1 ม.10 ต.วัดดาว อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
194 ม.1 ต.สะเดาใหญ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
55/1 ม.2 ต.หนองกราง อ.บอพลอย กาญจนบุรี 71220
103/1 ม.2 อ.ไพศาลี นครสวรรค 60220
120/22 ม.1 ถ.ตรัง - ปะเหลียน ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว ตรัง 92140
44/155 ม.8 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
77/1 ม.9 ต.บานใหม อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
85 ม.5 ต.กองโพน อ.นาตาล อุบลราชธานี 34170
85/1 ม.7 อางทอง 14110
11 ม.2 ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
194 ม.4 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120
67 ม.1 อางทอง 14110
97 ซ.ตนสน ถ.นางลิ้นจี่ ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
12 ม.6 ถ.ไรขิง - ดอนหวาย ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
74/1 ม.1 ต.คูขุด อ.สทิงพระ สงขลา 90190
150 ม.4 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
31/1 ม.17 ต.หวยยาง อ.คอนสาร ชัยภูมิ 36180
117 ม.6 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง สุรินทร 32210
160 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอไร ตราด 23140
84 ม.8 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ อุดรธานี 41250
369/16 ถ.เจริญกรุง อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
364 ม.2 ต.บอรัง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
51 ม.2 ต.บอรัง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
42 ม.1 ต.บอรัง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
39 ม.9 ต.ทุงทอง อ.ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร 62190
109/1 ม.9 ต.ทุงทอง อ.ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร 62190
193 ม.15 ต.บานคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230
85/1 ม.7 ต.ชีลอง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
147 ม.7 ต.นาทามใต อ.เมือง ตรัง 92190
152 ม.8 อ.กุฉนิ ารายณ กาฬสินธุ 46110
70 ม.6 ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ ขอนแกน 40110
25 ม.4 ต.หนองอีบุตร อ.หวยผึ้ง กาฬสินธุ 46240
410 ม.15 ซ.แมชี ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
52 ม.6 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
25 ม.9 ต.ปากน้าํ อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
50 ม.18 ต.รมเย็น อ.เชียงคํา พะเยา 56110
56/1 ม.2 ต.ศรีสวาง อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230
34/1 ม.6 ต.บานคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230

083-3816157
084-1157238
043 - 851631
054 - 685151
082-41316100
0882334403
087-2418442
0833143575
085-1437493
087-5433627
087-5680653
02-4497452
085-0008398
0857209832
084-7703038
0853709041
085-3758968
0856495097
0805845393
087-4769935
083-3724065
0930311030
0828631004
0814283133
0985307842
085-0615196
086-5896687
056 - 920062
089-2688782
0892103823
056 - 559855
087-5880594
0899851143
0882074592
0955934848
0808570056
045 - 316303
0888902007
0946965393
085-2560811
044 - 629425
087-8077626

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5281136107
5281136108
5281136111
5281136112
5281153003
5281153004
5281153006
5281153008
5281153010
5281153011
5281153012
5281153013
5281153014
5281153021
5281153024
5281153028
5281153029
5281153031
5281153032
5281153033
5281153034
5281153035
5281153039
5281153040
5281153043
5281153044
5281153046
5321112001
5321112004
5321112005
5321112006
5321112009
5321112011
5321112012
5321112013
5321112015
5321112016
5321112017
5321112018
5321112021
5321112022
5321112025
5321112026

นางสาวภวรรณตรี บุญเลี้ยง
22 ม.1 ต.หนองหลวง อ.เฝาไร หนองคาย 43120
นางสาวจุฬารัตน อุนใจ
4 ม.15 ต.ดวนใหญ อ.วังหิน ศรีสะเกษ 33270
นางสาวบุณยวีร บุญเอนก
163 ม.1 ศรีสะเกษ 33250
นางสาวนันทพร มนุษยชาติ
17 ม.4 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ บุรีรัมย 31210
นางสาววิยะดา รัตนะวัน
138 ม.7 ต.ไผ อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
นางสาวสุพัตรา ศรีเชียงหวาง
125 ม.5 ต.สวก อ.เมือง นาน 55000
นางสาวพรวิไล แกวดี
130 ม.14 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง นครราชสีมา 30270
นางสาวสุดาพร พรมจิตร
119/1 ม.4 ต.บางหมาก อ.กันตัง ตรัง 92110
นายณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
25 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง พังงา 82120
นางสาวศิริวรรณ เนียมสุวรรณ 93 ม.9 ต.ทายาง อ.เมือง ชุมพร 86000
นายจักรพันธ สวางวงค
1 ม.7 ต.บานมวง อ.บานดุง อุดรธานี 41190
นายสินชัย มิธิดา
26/2 ม.4 อางทอง 14110
นางสาวเจนจิรา หญีตจันทร
154/16 ม.7 ต.นาชะอัง อ.เมือง ชุมพร 86000
นางสาวอัจจิมา วาชัยศรี
2 ม.3 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ ลพบุรี 15250
นายวุฒิไกร มาลา
37 ม.9 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค ชัยภูมิ 36140
นายวิรุตต แกวดี
443/65 ถ.ดอนไกดี อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นางสาวจิระวรรณ จุลพันธ
58 ม 5 ม.5 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120
นางสาวณัฐพร พงษธนู
522/153 ถ.อโศก - ดินแดง ต.ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
นางสาวภัทรานิษฐ ภิรมยเรืองกิจ 28/79 ม.4 ซ.เอกชัย 106 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวนงลักษณ วินทะไชย
156 ม.8 ต.หนองบัว อ.ทาตูม สุรนิ ทร 32120
นางสาวมณีรัตน สงวนตระกูล 118 ม.4 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย กาฬสินธุ 46130
นางสาวพรทิพย ชูดี
72 ม.5 ต.บางใหญ อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
นายปรัชญา คลายทอง
282 ม.4 ถ.นาสรางนาขุม ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม 73000
นายประวิทย เสริมศาสตร
233 ซ.เจริญนคร 30/2 ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
นายเดชลือศักดิ์ เหมทานนท
93/706 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวอัตพร อาโน
152 ม.4 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ ขอนแกน 40330
นายอภิรัตน สวรรคประธาน
12/4 ถ.เจริญเมือง อ.ปทุมวัน กทม. 10330
นางสาวประภาพร เหลาผา
107 ม.4 ต.ขามเปย อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
นางสาวสุกัญญา ไตรธรรม
765 ซ.กัลปพฤกษ 6 ถ.สุขาภิบาล1 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายจิระโชติ ประทุมวินิจ
41/22 ตรอกนอ อ.ยานนาวา กทม. 10120
นางสาวพรรณพร จักรหลุด
22 ม.13 ต.หนองใหญ อ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ 46220
นางสาวจุฑามาศ อินมาลา
91 ซ.เพชรเกษม 48 บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายอาณัต อับดุลเลาะห
4/5 ม 3 ซ สุขสวัสดิ์ 70 บางครุ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวชนาภา กาบิล
33 ม.12 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายอาชาคริน หอมยา
95 ม.4 ต.สันปามวง อ.เมือง พะเยา 56000 082-6923374
นางสาววิชุดา จาคํามา
135 ม.5 ซ.6 อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นางสาวจิระประภา ปานชารี
ม.บานทาสะอาด 126 ม.1 ต.ทาสะอาด อ.เซกา หนองคาย 43150
นางสาวสุดารัตน พืชพิสุทธิ์
15/3 ม.4 ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายกนกภณ นาทอง
85 ม.4 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
นางสาวอัมพิกา สํานึกแกว
82/52 ม.5 อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวเพ็ญพรรณ เจียรธราวานิช 72/ 1 ม.3 ต.ปากน้าํ อ.เมือง ชุมพร 86120
นางสาวชุติกานต คุมมวง
75/8 ซ.ประดิพันธ 15 ถ.ประดิพัทธ อ.พญาไท กทม. 10400
นางสาวเพ็ญศิริ ทองกร
57/1-21 ม.11 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
0831515102
0812525207
0878785051
044353099
0844267189
0890289582
082-2985126
075 - 237259
076 - 571393
0982491944
080-0593024
035 - 834858
077- 658064
084-8138348
0883609457
0832930906
0838131635
0807706205
02 - 8908682
089-6367635
089-4795564
082-0832630
0890786737
087-7105486
087-6828285
0824514312
089-1588741
080-7396244
028024692
022842417
089-0747915
082-9645248
02-8190360
082-9903129
02-8918951
087-1756905
0610465392
084-1391102
02-9230651
0837835231
080-6964122
026186189
080-9534631

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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ชื่อ – สกุล

5321112028
5321112029
5321112034
5321112036
5321112037
5321112039
5321112043
5321147026
5321147040
5321147043
5321147060
5321147073
5321147080
5321147093
5321154013
5321154024
5321154026
5321154029
5321154030
5321154036
5321156002
5321156003
5321156004
5321156005
5321156007
5321156009
5321156010
5321156011
5321156012
5321156013
5321156014
5321156016
5321156017
5321156021
5321156025
5321236023
5321237010
5381112067
5381112084
5421154003
5421154008
5421154009
5421154010

นายบาฮารี ดือราแม
นายเกษมสันต เกษมอรุณรัศมี
นางสาวณัฐวดี ชาวาป
นายสรัณย ตันติเตโชชาติ
นางสาววรรณิภา ดาอ่าํ
นายปญญวิชญ อวมปลิก
นายกฤช พันธุพุม
นางสาวออมใจ ทันงาม
นางสาวผกาสินี หลาบคํา
นางสาวชญาณกัญจ บํารุงวุฒิ
นายขจรพล เหลาผา
นางสาวนุจรีย กระจางแจง
นางสาวจุฑาทิพย มีดีภาค
นางสาวเนตรชนก สาธุวงค
นายบุรพัฒน หมวกมณี
นายฌาณวิทย คงคาเขตร
นายนิพันธพัตร สีใส
นายจิรนพ พานทอง
นางสาวสุทธิกานต โกยทอง
นายพรรณพงศ โชคศิริ
นางสาวดุษฎี อาดํา
นางสาววราพร จารนัย
นางสาวภรภัทร ปอมนอย
นายวรุฒ นันทะเขต
นางสาวชนาวรรณ การประเสริฐ
นางสาววิชชุดา นาระหัด
นายสาธิต สายัณห
นางสาวสายรุง ผาสุราช
นางสาวนวพร คําภูมี
นายศุภมนต กันนุฬา
นายอรรถสิทธิ์ ดําเกิงขจรวงศ
นางสาวภาพินี มากเจริญ
นางสาววนิดา หะรีเมา
นายวสุธร ธโนทัยวิจิตร
นางสาวจรินยา จิว๋ นางนอง
นายวีระยุทธ อุปญญ
นายสรณ อภิสิทธิ์เสถียร
นายธวัชชัย ปนแกว
นายญาณวุฒิ บัวทอง
นางสาวธิดารัตน ขําเอนก
นางสาวสุมนาภรณ สิงหยะบุศย
นางสาวสุดารัตน ศิริแสง
นางสาวอรอนงค ทับทวี

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

90/1 ม.2 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
176 ซ.ตากสิน19 ถ.ตากสิน ต.สําเหร อ.ธนบุรี กทม. 10600
2/112 ม.4 ซ.เพชรเกษม 8 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
165 ซ.มังกร ถ.มังกร ขว.ปอมปราบ อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
16 ม.3 ต.ขอยสูง อ.ตรอน อุตรดิตถ 53140
107 ซ สวาง 7 ต มหาพฤฒราม อ.บางรัก กทม. 10500
31/2 ม.5 ถ.เพชรหึงษ ต.บางกอบัว อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
46 ม 2 ต สิ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
61 ม.2 ต.บานโคก อ.หนองนาคํา ขอนแกน 40150
92/1 ม.6 ต.สําโรงใหม อ.ละหานทราย บุรีรัมย 31170
27 ม.1 ต.จานแสนไชย อ.หวยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
99/1499 ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
23 ม.3 ต.ยานซื่อ อ.เมือง อางทอง 14000
25 ม.10 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
457/157 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
403/9 ม.1 ซ.สามัตตี 28 ต.ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
6 ม.4 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
102 ม.8 อ.บานนา นครนายก 10260
15 ม.10 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
195 ม.2 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170
57 ม.8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
782/347 ม.8 อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
28/2 ม.3 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
58 ม.4 ต.หมูมน อ.สมเด็จ กาฬสินธุ 46150
51/2058 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
383 ม.ที่ 6 ต.เนินสวาง อ.โพธิป์ ระทับชาง พิจิตร 66190
74/8 ถ.ควนทองสี ต.กันตัง อ.กันตัง ตรัง 92110
บานหนองแกว เลขที่ 71 ม.ที่ 12 อ.เมือง หนองคาย 43120
48 ม.13 ต.กุดบง อ.โพนพิสยั หนองคาย 43120
111/363 ม.6 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
14 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 แยก 8 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
152/1 ม.2 ต.ดอนยอ อ.เมือง นครนายก 26000
75/266 ม.5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
413/1 ถ.พิชยั ฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000
141 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์74 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
81/1 ม.4 ต.โนนยาง อ.หนองสูง มุกดาหาร 49160
71 ซ.มาเจริย 1 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
104 ม.13 ขว.บางตาเถะ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
18 ม.13 ศรีสะเกษ 33110
99 ม.7 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ บุรีรัมย 31210
2 ม.10 ต.เหลา อ.ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด 45170
74 ม.1 ต.หนองคู อ.เมือง ยโสธร 35000
288 ม.11 ต.ทาขาม อ.ทาแซะ ชุมพร 86140

0833941174
02-8607088
0945562687
089-5004234
080-4865256
02 - 8151843
084-4102611
0804491753
08-7041-8593
0851105727
0838435890
081-2900318
081-4768728
02-922-6181
0811236107
084-6464969
028062709
0847686196
080-2999247
080-7241026
087-6665419
084-6705237
080-2763204
0914149500
0824809563
0807519366
0878610736
0923363363
024286624
0863517760
0863474033
036-221727
0944853473
087-3234320
02 - 8123236
0830830702
0857710617
085-6309517
087-8055325
088-1312881
0943564624

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิ ทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5421154011
5421154012
5421154014
5421154015
5421154018
5421154019
5421154022
5421154023
5421154024
5421154025
5421154028
5421154029
5421154030
5421154037
5421154039
5421154041
5421154042
5421154044
5421154046
5421154048
5421154053
5421154054
5421154055
5421154060
5421154062
5421154063
5421154066
5421154070
5421154072
5421154073
5421154074
5421154075
5421154076
5421154078
5421154080
5421154081
5421154085
5421154087
5421154088
5421154092
5421154093
5421154094
5421154095

นางสาวบวรรัตน กิตติธงชัย
515/503 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์38 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวดวงพร ดานพิชิตศึก
239 ม.4 ต.ทาชัย อ.เมือง ชัยนาท 17000
นางสาวสุดารัตน บุรพจิตร
62/3 ม.10 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวสิริพร รอดดารา
923/324 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวเมธิณีย มีเย็น
21/2 ม.6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 80190
นางสาวโชติรส เกิดลาภ
53/4 ม.3 ต.ปงหวาน อ.พะโตะ ชุมพร 86180
นางสาววราพร บุญจวง
41/36 ซ.คลองภูมิ ถ.พระราม3 ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
นางสาวอรวิมล นาราช
13/1 ม.6 ต.ตาจง อ.ละหานทราย บุรรี ัมย 31170
นายกําพล จันทวิสูตร
19/78 ถ.ริมคลองบางคอ ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวสุภัทรา ภารกุล
88/954 ม.5 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
นางสาวอรวรรณ ลองลือฤทธิ์
59 ม.6 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน ชุมพร 86110
นางสาวฉัตรตรี เดื่อมทั้น
60/21 ม.11 ซ.ชุมชนเปรมฤทัย ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
นางสาวพัชรี อนุรักษ
44/2 ม.3 ซ.โรงหมี่ ถ.ไทรนอน ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
นางสาวไซหนับ อาแว
9/246 ม.9 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
นางสาววารินทร บางทราย
35 ม.9 ต.หวานใหญ อ.หวานใหญ มุกดาหาร 49150
นางสาวผองศรี เชี่ยวสกุล
86 ม.8 ต.ปากอ อ.ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210
นางสาวปทมวรรณ ผุดบัวนอย 20/4 ถ.บนควน ต.ทาขาม อ.พุนพิน สุราษฎรธานี 84130
นางสาวพิจิตรา วงศษา
850/40 ถ.สุขุมวิท 71 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา กทม. 10110
นายบุญญฤทธิ์ ญาณสาลี
10 ม.6 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี สิงหบรุ ี 16160
นางสาวอาภรณ บํารุงชู
61 ม.8 ต.ทายสําเภา อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
นางสาวภาณุมาศ นอยแสง
48 ม.6 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130
นางสาวเมธาวี พลชัย
22/2 ม.1 ถ.ปราจีนอนุสรณ ต.ทางาม อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000
นางสาวสุพัตรา เสนา
132 ม.7 ต.โพนเขวา อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
นางสาวจิตติญา ยวนขันธ
5/1 ม.5 ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
นางสาวเกศสุดา ทรัพยสมบูรณ 510/19 ถ.ทาใหม ต.ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นางสาววิภาดา พิลาคลัง
44 ม.8 ต.ดงใหญ อ.วาปปทุม มหาสารคาม 44120
นายรังสรรค ทอนโพธิแ์ กว
31 ม.11 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน รอยเอ็ด 45190
นางสาวอภิษร ทวยเจริญ
159/95 ม.10 ต.คลองพา อ.ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170
นายเกรียงไกร นครพงศ
41/12 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
นางสาวนริศรา วรรณา
35 ม.9 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี รอยเอ็ด 45170
นางสาวนะลิมล ตาติจันทร
45 ม.10 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง รอยเอ็ด 45000
นางสาวพัสตราภรณ เหมเกียรติจิรกุล 293 ม.5 ต.หวยจันทร อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
นางสาวสุพรรษา แสงพงษ
45 ม.3 ต.ใจดี อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
นางสาวเกตนนิภา สุขพรมา
136/1 ม.6 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170
นางสาวมัทนา เกษมจิต
103 ม.4 ต.บางเลน อ.บางเลน นครปฐม 73130
นางสาววิไลวรรณ ฟกประไพ
2/1 ม.3 ต.บางเลน อ.บางเลน นครปฐม 73130
นางสาวเอมอร โบระบือ
39 ม.10 ต.สุคิริน อ.สุคิริน นราธิวาส 96190
นางสาวพัชราภรณ บุญบัวทอง 203 ม.7 ซ.พุตะเคียน ต.บานบึง อ.บานคา ราชบุรี
นายภุชงค สืบวงษา
31 ม.9 ต.ละหานนา อ.แวงนอย ขอนแกน 40230
นางสาวพรพิมล แรงรอบ
191 ม.1 ต.บัวเชด อ.บัวเชด สุรินทร 32230
นางสาวนันทนัช รัศมี
51/1 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000
นางสาวอุไรวรรณ มุสิกสาร
105 ม.16 ต.บานควน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
นางสาวจุฑามาศ ถาทอง
31 ม.1 ต.เกียร อ.สุคิริน นราธิวาส 96190

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
087-3324354
0818322431
0804352118
083-5538637
080-5917103
0808795537
084860785
0616266031
0897939095
087-0482174
080-1468468
0808158565
086-2466831
083-8398965
0851219636
087-8538369
080-1463394
0804817276
036-573012
0891931158
0843326334
084-8738286
083-1580666
0824803818
0903358388
087-6357815
0037838410
082-2903098
0804175089
088-3270951
085-9199939
024376540
0990621180
081-1035094
085-3209914
0892957309
0945571257
0958279330
086-2602859
084-8654675
0928275143
080-7137533

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5421154096
5421154097
5421154098
5421154099
5421154100
5421154101
5421154103
5421154104
5421154105
5421154106

นางสาวพาฝน บุญเชาวนะ
นางสาวนิตยาภรณ คํานึง
นางสาวสุภาพร ศรีพร
นางสาวนิภาพร พอกระโทก
นางสาวปฐมา ประเสริฐกิจ
นางสาวภรณทิพย เสียมไธสง
นางสาวอาจารี ค้ําชู
นางสาวปยะพร จิตรชัย
นางสาวสุกัญญา โกญจนวรานนท
นางสาวนิศารัตน สุขตาม

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

44 ม.14 ต.บานควน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
32 ม.3 ต.สรางป อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
454 ซ.รุงเรือง 35 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
179 ม.8 ต.กระโทก อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190
44 ม.16 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110
112 ม.1 ต.หัวหนอง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
96 ม.5 ต.วังไชย อ.บรบือ มหาสารคาม 44130
92/3 ม.5 ต.บานเขวา อ.บานเขวา ชัยภูมิ 36170
250/41 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
10 ม.2 ต.พรมเทพ อ.ทาตูม สุรินทร 32120

เทคโนโลยีบัณฑิต

รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

5221261007
5321219002
5321255006
5321261002
5321261020
5321261024
5321261025
5321261026
5321261029
5321307093
5324501081
5331270011
5331270028
5331270029
5334270022
5334270080
5334273004
5334274001
5334274025
5334274074
5334275003
5334275010
5431270012
5431270026
5431270031
5431270032
5431270037
5431270044
5431270050
5431270052

นายณัฐิวุฒิ นาคดิลก
18 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 1 ต.แสมดํา บางขุนเทียน กทม. 10150
นายทินกร นักธรรม
103 ม.7 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติว้ ยโสธร 35150
นายศุภวัฒน รัตนวงศ
52 ม.6 ต.น้ําเขียว อ.รัตนบุรี สุรินทร 32130
นายสาธิต จิรรัตนตรัย
81/432 หมุที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายภานุมาศ พันธุจันทร
38 ซ.เทียนทะเล 23 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายมนตรี ชื่นมณี
772 ซ.จรัญฯ 46 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
นายนันทวุฒิ เจริญเดชานุเคราะห 1162 ถ.เจริญนคร ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
นายวัฒชรานนท เสนาะสังข
143 ม.5 สุรินทร 32000
นายเฉลิมวุฒิ พลที
101 ซ.บางแวก 76 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายธนากร ไชยแกวขาว
19/352 ถ.พระราม 2 บางมด ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
นายชาญชัย เปลีย่ นรัมย
84/1 ม.1 ต.โคกสวาง อ.หนองกี่ บุรีรัมย 31210
นายรชานนท เขือ่ นเชียงสา
176 ม.1 อ.เชียงของ เชียงราย 57140
นายปรีชา บุญประดิษฐ99 ก ม.ที่ 9 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายธนินภาคย เตชะพัฒนสถิตย 577/52 ซ.จรัญสนิทวงศ13 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายอัษฎาวุธ อาหมัด
10/132 ม.1 ซ.อนามัยงามเจริญ 15 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวมัลลิกา ทองทวม
55/6 ม.6 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
นายพงษเพชร กวางบัวนา
171 ม.5 ต.นาหวา อ.นาหวา นครพนม 48180
นายวรเชรฐ ศิลป
399/61 ซ.จรัญสนิทวงศ 33 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางนภัทร สิงคเวหน
220/5 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
นายสมเกียรติ สุขเจริญ
19/148 ถ.ริมคลองบางคอ ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวทัศนันท รักษาบุญ
17/3 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
นายสิทธิศักดิ์ เรืองโสภา
8/3 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี 22000
นายอานนท สุวรรณโชติ
75/111 ม.1 ต.บานเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายนฤดล ขัดเรือง
109 ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นายสมศักดิ์ บางเจริญสุข
99/2 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
นายประทีป บางเจริญสุข
99/2 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
นายสมโชค สาระจิตร
14/64 ม.7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
นายบุญญฤทธิ์ เอีย่ มลือนาม
29/4 ม.10 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
นายศักดา ศัยทัศน
20 ม.2 ต.คลองนอย อ.บานแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
นางสาวอลิษา ทรัพยธน
28/3 ม.5 ต.ทาวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

0808072511
085-385-1693
082-5570736
081-1012251
0801858302
0618861171
081-4428535
0935985049
086-70121460

โทรศัพท
02-8921413
080-4548345
082-1331436
080-2145402
086-5695223
087-5366466
087-3327422
02-8941449
080-9194427
0851131286
0-6658-2442
080-4548129
084-6681683
083-0703645
084-6458620
085-6859014
0811717221
080-5729167
0-24825515
081-0019181
09-82477437
082-5743927
085-9557082
0802079953
0900063307
085-2473619
0866247365
08-5733-0923
0968572453

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5431271011
5431272005
5431272009
5431272010
5431272020
5431274007
5431274008
5431274010
5431274011
5434230002
5434230003
5434230004
5434230005
5434270004
5434270062
5434270076
5434270078
5434270082
5434270084
5434272008
5434272016
5434272028
5434273002
5434273003
5434273009
5434273010
5434273011
5434273013
5434273015
5434273016
5434273018
5434273021
5434273022
5434273025
5434274008
5434274011
5434274014
5434274015
5531270002
5531270013
5531270020
5531270022
5531270023

นายทศพล ทรงภักดี
418 ม.8 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
นายนวพล ผองราศี
273 ซ.เทอดไท 23 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวหนึ่งฤทัย นนทมิตร
184 ม.6 ต.ทอนหงส อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
นายกฤษณะ พุกดํา
79 ซ.ม.บานตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110
นายอดินันต มะสะ
52/3 ม.3 ต.ปุยุด อ.เมือง ปตตานี 94000
นายเอกสิทธิ์ โนนทิง
29/157 ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา กทม. 10600
นายสายชล เอี่ยมสุวรรณ
12/2 ม.4 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายกานต ยนตยศ
67/66 ม.ที่ 2 ถ.พระราม 2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายขจร กสิพานิช
294 ซ.เพชรเกษม 110 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
นายสุเทพ อนุพันธโยธิน
36/1 ม.2 ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นางสาวเพ็ญจันทร คบทองหลาง 155 ม.8 ต.หินโคน อ.จักราช นครราชสีมา 30230
นางสาวพรทิพย ศรีอยูพ ุม
31 ม.2 ซ.บางแค 4 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นายสุวิทย สวางเนตร
59 ม.13 ต.นาคาย อ.ตาลสุม อุบลราชธานี 34330
นายทัชชัย หอมวุฒิวงศ
291 ม.1 ต.ดานซาย อ.ดานซาย เลย 42120
นายพิทกั ษ จันทิมา
126/66 ถ.วังเดิม ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายธนโชติ แสงวิมาน
19/503 ม.6 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
นางสาววันวิสาข เหรียญทอง
105 ม.2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายกฤษณศักดิ์ สายแกว
55 ม.3 ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน ต.ดินแดง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
นายเจริญชัย คําภิรมย
115 ม.1 ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130
นายนาวิน มูลประเสริฐ
530/100 ม.10 ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายวิทยา กาญจนภูผา
203 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
นายทศพร บุญสิทธิ์
53 ซ.เอกชัย 132 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวณิชาภา ธนภาคยภานิช 725/126 ม.3 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายฉัตรชัย สถานดี
62/263
ม.7 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
นางสาวเดือนเพ็ญ ดุจดา
12 ม.5 อุบลราชธานี
นางพิชญา จริยะนันตกุล
75 ซ.เกื้อวิทยา ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวสุจินดา อุทธา
146/4 ม.3 ต.เดนชัย อ.เดนชัย แพร 54110
นางสาวภคมณ อาภาอภินันท 135 ซ.ตากสิน 22 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวพัฒนนรี ธนดลปญญพัฒน 17/30 ซ.เคหะคลองเตย 3 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
นางพรพัชร สุรินันท
28 ซ.ประชาอุทิศ 105 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายพสิษฐ พงศบุญเหลือ
25/31 ม.13 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวกัญญา ผาธินันท
นายสิทธิชยั คนไว
257/9 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล มุกดาหาร 49120
นางสาวบุษยา ประเสริฐสังข
184 ม.7 ต.น้ํารอน อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
นายประดิษฐพร ตามพงษ
205/279 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
นายอัฐพล แสงบุญเกิด
29/2 ม.10 ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี 12000
นายไกรสร จงประเสริฐ1
ม.8 ต.หลักสาม อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
นางสาวนุชจรินทร เหลืองขมิ้น 31/6 ม.2 ต.เจ็ดริ้ว อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
นายจิรวัฒน พิเชียรนวกุล
26/13 ม.13 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
นายอิมรอน เปาะซอ
17/1 ซ.พนาสณฑ4 ถ.พนาสณฑ ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000
นายกิตติพงษ เฉิดเจริญ
109/3 ม.4 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายลือเกียรติ ลอยเลิศหลา
1 ม.4 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
นายเทวา แกวนิล
86 ม.5 ซ.ทาน้ําบานไร ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
0825913413
0826862041
0615353038
0809237754
0805447757
028155680
085-1960239
084-0227119
089-5126811
086-8901488
086-279-9896
0899078269
086-0438903
0910787559
0852111021
0957214949
0870596604
086-9762236
082-4563354
0919906290
081-6343538
0802007922
0866691331
085-166-4189
087-7090776
084-4334742
0844643797
02-3830415
02-762-0330
086-8619618
085-255-5371
080-0720735
081-726-1254
084-4548500
085-4261622
0819614245
0983975931
0869783382
0896128720

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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CONGRATULATIONS

รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

โทรศัพท

5531270025
5531270028
5531270031
5531270032
5531270034
5531270035
5531270039
5531271002
5531271003
5531271004
5531271006
5531272002
5531272006
5531272007
5531272008
5531272009
5531272011
5531272012
5531272013
5531272014
5531272015
5534270002
5534270005
5534270006
5534270007
5534270009
5534270010
5534270011
5534270012
5534270014
5534270017
5534270018
5534270019
5534270023
5534270025
5534270026
5534270027
5534270028
5534270032
5534270101
5534270103
5534270104
5534270106

นางสาวรัตติยา ศรีสวรรค
1819/159 ซ.ปริยานนท ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
นางสาวพัชราภรณ สุขอยู
28/6 ม.7 ซ.ทรัพยสมบูรณ ต.ลาดใหญ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นายวัฒชราณุ เสนาะสังข
143 ม.5 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร สุรินทร 32000
นายเฉลิมวุฒิ สิมมี
62 ม.2 ต.ผักแวน อ.จังหาร รอยเอ็ด 45000
นายบูฆอรี สีเดะ
102 ม.6 ต.ปุยุด อ.เมือง ปตตานี 94000
นายธีระพล ปรารมภ
29 ม.5 ต.ปาคา อ.ทาวังผา นาน 55140
นายซาฟูวัน เจะแวมาแจ
2/25 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง ปตตานี 94000
นายอานนท อาชีพโกศล
69/1 ม.4 ต.ทายหาด อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นายศิวดลย กุลบาง
88 ม.7 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี นครนายก 26130
นายรังสิวุฒิ ณ รังษี
21/404 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
นายสุริยันต โอสถานนท
61 ม.7 ต.พิกุลออก อ.บานนา นครนายก 26110
นางสาววลัยพรรณ บูรณะวิริยะกุล 97/21 ม.4 ซ.ทาอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางรักนอย อ.เมือง นนทบุรี 11000
นายกรศักดิ์ วงษชมพู
23/39 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง ปตตานี 94000
นายธนวัฒน วงษชมภู
23/39 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง ปตตานี 94000
นางสาววิจิตรา วงษกลาง
75 ม.6 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ 36130
นางสาวอัญธิการ ฤทธิ์ทรัพย
27 ม.7 ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
นายศุภณัฐ วิกุล
126 ม.2 ต.ทองหลาง อ.บานใหมไชยพจน บุรรี ัมย 31120
นายธีรพล ขยัน
83/7 ม.2 ถ.ธรรมคุณากร ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวมนัญชยา สายโย
70/37 ม.1 ต.ปางิ้ว อ.เมือง อางทอง 14000
นายแทนพงษ ดาวเรือง
121/197 ม.7 ซ.บางปลา ถ.บางปลา ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายวิทวัส เปลี่ยนเสนห
54 ม.8 ซ.รมประดู ถ.ปูเจา ต.สําโรงใต อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายธีรพล วินทะไชย
83 ม.4 ต.หนองแกว อ.เมือง รอยเอ็ด 45000
นายจุลพงษ เทียนทอง
132/3 ม.1 ต.สระแกว อ.เมือง กําแพงเพชร 62000
นายณรงคฤทธิ์ ศรีพรหมมาศ
106 ซ.พึ่งมี3 ต.บางจาก อ.พระโขนง กทม. 10260
นายเกณพล แสนทา
43/4 ม.10 ต.เค็งใหญ อ.หัวตะพาน อํานาจเจริญ 37240
นายวรวิทย พุมพวง
19/41 ซ.เคหะคลองเตย 3 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
นายวรพล สงคจิตร
29/207 ม.6 ซ.8 ถ.พระรามที2่ ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายนิตินัย วันทา
399/96 ซ.จรัญสนิทวงศ 33 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นายพัฒนพงค เสือชาง
151 ซ.เทอดไท 79/1 ถ.เทอดไท ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายทิวา ประจุดทะเน
29 ม.6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
นายเมธิพล คงคาประกรณ
25 ซ.บางขุนนนท29 ต.บางขุนนนท อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นายอภิศักดิ์ จันทรหนองสรวง 21/12 ม.9 ซ.เพชรหึงษ20/1 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายณัฐพล ภูวรรณา
115/1 ม.4 ต.พานพราว อ.ศรีเชียงใหม หนองคาย 43130
นายอธิป ภูศรี
45 ซ.พระรามที่ 2 56 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายกนก ทรัพยสมจิตร
61/7 ม.7 ต.หวยยาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130
นายชนะชัย คลังเย็น
54 ซ.ประชาอุทิศ 1 ต.ดอนเมือง อ.ดอนเมือง กทม. 10210
นายพงษภัทร พรหมประดิษฐ 10 ม.7 ต.ทุม อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
นายธีระพงษ บุตรพรม
153 ม.1 ต.สวาง อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130
นายดิรกฤทธิ์ จันทะสอน
67/1 ม.4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค 60180
นายชนุตร ชูรัตน
110/1 ม.6 ซ.เฉลิมพระเกียรติ์ ต.ทายหาด อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นายสัญญา เกื้อกูล
16 ม.9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280
นางสาวอัมรา หลาคอม
71 ม.2 ต.สรางนางขาว อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120
นางสาวเพ็ญนิภา อินทนาคา
114 ม.14 ซ.นางนวลคาเฟ ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210

0809299318

022728487
073434014
0904780457
0831907170
0808470521
0831147674
0918080087

073348998
073348998
0804255429
0926266851
0943434628
0920050125
0914083443
0835989379
0891705526
0812342206
0905309494
0838466959
0819165559

0861446828

0988260297
0847129208
0878018883
0853837707
0865156903
083-6715653
0876688465

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5534270107
5534270108
5534270111
5534270118
5534270119
5534270124
5534270125
5534270126
5534270127
5534270131
5534270142
5534270143
5534270145
5534271101
5534271103
5534271107
5534271114
5534272005
5534272101
5534272102
5534272109
5534272111
5534272112
5534272114
5534272117
5534272118
5631270002
5631270003
5631270004
5631270005
5631270006
5631270008
5631270012
5631270019
5631270020
5631270021
5631270022
5631270023
5631270025
5631270028
5631270030
5631270031
5631270038

นางสาวสุนีย บุญเงิน
นายธันวา แสวงศรี
นายเอกพร วาริคิด
นางสาวลําไพร เตอุตรวง
นางสาวชฎาพร พุมแสงทอง
นายธนวัฒน สาลิกา
นายวีระยุทธ อยูแกว
นางสาวธัญพร นามสิริ
นางสาวรัณยรดา อัครเลิศรักษ
นายชาญณรงค วังทอง
นายปฐวเมศร เรืองคณะ
นางสาววรมล เจิมป
นายวิสุทธ โทนรัตน
นายไชยรัตน แฟมคลองขอม
นายรณรงค ศรีสมานุวัตร
นายพุธ พลศิริ
นายภูมพิ ัฒน เลิศรัตนะหิรัญ
นายวิษณุ พวงศรี
นายสิทธิชยั ชัยสงคราม
นายธนงศักดิ์ ลําสันเทียะ
นางสาวรุงรัตน ศักดิ์สิงห
นายณัฐนันท พรหมภินันท
นางสาวพิชามญชุ เปยมบางบอน
นายอานนท ศิริ
นางสาวภัคภิญญา ทุมวงศ
นายณภัทร นุชประเสริฐ
นายรัฐกานต เอีย่ มวงศ
นางสาวอัมรินทร นวมสุคนธ
นางสาวนุชนลิน รัตนภาชน
นางสาวประภัสสร พันธโคกกรวด
นางสาววันทนีย ฉิมพลิกานนท
นายธวัชชัย ไขษรศักดิ์
นายโอฬาร สมถวิล
นายวีระชาติ รัตปญญา
นางสาวภิรันยา พูลสําราญ
นายสมภพ ทับทิมทอง
นายบุญชัย ตุกตาทอง
นายโซเฟยน ยูโซะ
นายนัฐวุฒิ สวางทั่ว
นายโยธิน ดํานิล
นายฐิติวัชร ลิ้มสินพงศ
นายนัฐพล วักแนง
นายเลิศชัย แซโล

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู

โทรศัพท

36/1 ม.7 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130
118 ม.1 ต.บานตอน อ.รัตนวาป หนองคาย 43120
76 ม.4 ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130
84 ม.10 ต.หัวเรือ อ.วาปปทุม มหาสารคาม 44120
0924589115
38/1 ม.5 ซ.สน.แสมดํา ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
0802005697
135/55 ซ.อาคาร4 ถ.อาจณรงค ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
127 ม.6 ต.วังแดง อ.ตรอน อุตรดิตถ 53140
0910369716
2 ม.14 ต.บุงคลา อ.หลมสัก เพชรบูรณ 67110
02-6867777 ตอ 4501
851 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง สตูล 91000
0850777709
489/136 ม.2 บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
0812487509
640 ซ.นาทอง8 ถ.ประชาสงเคราะห ต.ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
026923973
802/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี กทม. 10400
81/1 ซ.บานชางหลอ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
024480049
47/8 ม.9 ซ.เลียบคลองหลวง ถ.เลียบคลองหลวง ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
543/260 ซ.จรัลสนิทวงค 37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
0814236860
37/80 ซ.ประชาอุทิศ 91 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
11/22 ม.14 ซ.สุขสวัสดิ์ 70/4 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
68/4 ม.2 ซ.ผันวิชาญ ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140 0957702767
29/792 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
0906075285
656/24 ซ.คลายจินดา ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
1819/182 ซ.ปริยานนท ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
0817519453
28/1 ม.5 ต.หาดพันไกร อ.เมือง ชุมพร 86000
457 ถ.แสมดํา ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
024169442
26 ม.5 ต.หมูมน อ.สมเด็จ กาฬสินธุ 46150
0961723794
212/364 ม.5 ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ กทม. 10210
16 ม.1 ต.ทับยา อ.อินทรบุรี สิงหบุรี 16110
0904247357
1132/1 ถ.ริมทางรถไฟสายเกา ต.พระโขนง อ.คลองเตย กทม. 10110
61/843 ม.2 ซ.แสงเพชร ต.ทาตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110
108/52 ม.4 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
0802413109
26 ม.8 ซ.กํานันแมน 13 แยก 24 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
441/45 ม.2 บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
0835417433
112 ม.9 ต.มะบา อ.ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด 45170
0892227481
148 ต.บางพลับ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
20 ม.6 ซ.จอมปลวก ถ.สมุทรสงคราม บางแพ ต.จอมปลวก อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120
81 ม.6 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
0827231660
52 ถ.บานหัวแหลม ต.อัมพวา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
87ซ.เพรชเกษม58แยก14 ซ.58 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
33 ม.1 ต.บางเขา อ.หนองจิก ปตตานี 94170
10/4 ม.3 ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
0957757563
171/18 ซ.บางจะเกร็ง 2 ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
173/122 ซ.บางแกว ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
18 ม.8 ต.โรงเข อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
1 ม.13 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
0830328332

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

- 61 -59-

รหัส

ชื่อ – สกุล

5631271007

นายชยันต กันพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5221903014
5221903020
5221903027
5221903058
5321903001
5321903008
5321903009
5321903012
5321903016
5321903022
5321903029
5321903030
5321903035
5321903036
5321903039
5321903044
5321903045
5321903048
5321903052
5321903056
5321903059
5321903060
5321903065
5321903068
5321903071
5321903072
5321903076
5321903083
5321903095
5421903007
5421903032
5421903041
5421903063
5421903071

นายธรรมรักษ บุญกูล
นายรวีโรจน วิสุทธิแพทย
นายประสงค ธรรมนาม
นายสหรัฐ ทรัพยนันต
นางสาวนริศรา สุขประเสริฐ
นางสาวอมลวรรณ วิริยะดิลก
นายสานิตย เปาวะนา
นางสาวขนิษฐา โนนปู
นายอัศฎา เครือมาก
นายวุฒิชยั กลั่นสุข
นางสาวพิชญวรา คาของ
นายธีรพงศ แกนจันทร
นายมณีพงศ ทองสกุล
นายกฤษณะ สุขวี ิก
นางสาวพรพิรุณ กวางขวาง
นางสาวพรรณี ทองผาทัศนีย
นางสาวดวงตา ทองผาทัศนีย
นางสาวจริยา เกิดสินธุ
นางสาวขนิษฐา ทุมมาโต
นายประเสริฐ ประทุม
นายโฆษิต ประทุม
นายอรรถชัย ผดาวัลย
นางสาวลมัย เนืองนอย
นางสาวเสาวลักษณ อวมจันทร
นายสุกิตติ คงสถิตมั่น
นางสาวดุษฎี ศรีบุดดา
นางสาวอังคณา ฟูเฟองสมบัติ
นางสาวกิตติพร ยิ้มใย
นายธิวาคม ทีอุทิศ
นายฉัตรชัย ชางดี
นางสาวสุพรรษา พรมไทย
นางสาวจิราวรรณ สายออง
นายศราวุธ หริ่มยิ่ง
นางสาวรวิพิมพ สิงหโต

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

101 ม.1 ต.น้ํารอน อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130

นิติศาสตรบัณฑิต
ที่อยู

0966403726

โทรศัพท

188 ม.3 ซ.เพชรเกษม 62/4 บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160 02 - 4549999
92 ม.7 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง ตราด 23130
084-4618498
41 ม.6 ต.ตาตุม อ.สังขะ สุรินทร 32150
084-3868306
33/5 ม.3 ซ.อัสมชัย อ.เมือง กาฬสินธุ 10160
02-4440958
167 ม.16 ต.บานควน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
087-8955103
143/127 ม.3 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
089-1368274
35 ซ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
083-7625751
66/1 ม.10 ต.บานหัน อ.เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120
087-9442083
45/13 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.ประจวบคีรขี ันธ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000 082-0790163
142/29 ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
087-1530655
227/6 ต.ควนกรด อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
098-2682073
380/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.ปากแพรก อ.ทุง สง นครศรีธรรมราช 80110
092-6485959
126/1 ม.4 ต.เขาทะลุ อ.สวี ชุมพร 86130
083-6378432
361/42 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรนอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 10100
0838339541
105 ม.11 ต.พังเทียม อ.พระทองคํา นครราชสีมา 30220
083-6185543
4 ม.3 อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 10150
73/1 ม.ที5่ ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
0927509540
31/9 ม.9 อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
02-4523475
55/1 ม.11 ต.ขามปอม อ.พระยืน ขอนแกน 40320
087-4236232
44/4 ซ.วัดอัมพวา ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700 086-881531
131 ม.13 ต.สวาง อ.โพนทอง รอยเอ็ด 45110
084-6823878
16/1 ม.ที่ 6 ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
082-1399469
90 ม.2 อ.ดินแดง กทม. 23150
0615428178
208/2 ม.4 ต.บางแกว อ.ละอุน ระนอง 85130
0959145319
16 ถ.เทศบาลสาย 2 ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600
087-7076915
244 ม.1 ต.บานแฮด อ.บานแฮด ขอนแกน 40110
0957418700
27 ซ.เจริญนคร 72 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี กทม. 10600
0896894112
297/789 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง นครปฐม 73000
087-6677398
73/34 ม.10 ถ.บางกรวย-ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
089-6625588
1 ม.2 ต.สระกําแพงใหญ อ.อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120
085-1847236
241 ม.4 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง นครพนม 48000
0807686075
718/22 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง สงขลา 90220
080-6247423
59/10 ม.4 ต.ทาเสา อ.กระทุม แบน สมุทรสาคร 74110
080-7884398
73/3 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.บางกอกนอย กทม. 10700
0814082768

นิเทศศาสตรบัณฑิต
รหัส

ชื่อ – สกุล

5221238033

นายธนากร เฮงวิวัฒนชัย

ที่อยู

โทรศัพท

125/76 ซ.บางแกว ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000

034 - 714485

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา

- 62 -60-

รหัส

ชื่อ – สกุล

5221312162
5221316025
5221316078
5221317001
5221317028
5221317030
5221317048
5221317071
5221317074
5221317081
5221317111
5221317140
5221317166
5221317170
5221318001
5221318004
5221319004
5221319020
5221319026
5221319055
5221319059
5221319062
5221319081
5221319086
5221319095
5221319099
5221319103
5221319116
5221319117
5221319139
5221319141
5221319143
5221319150
5221319153
5221319155
5221319186
5221319203
5221319207
5221319232
5221319250
5221319251
5224317005
5224317011

นายชยณัฐ เอีย่ มชัยเจริญ
69/17 ม.6 ถ.ศาลาธรรมสพน ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170 0890563826
นายณัฐพล สุขสุแพทย
424/15 ตรอกสวนหลวง1 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม กทม. 10120
นางสาวนันทิดา อินทะศรี
392 ม. 9 ต.ชุมชาง อ.โพนพิสยั หนองคาย 43120
08-5234-4993
นางสาวสุนิษา อ่ําถนอม
105 ม.2 วัดแหลมฟาผา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
0870498412
นายพรเทพ ศรีทอง
85/1 ม.7 ซ.31 ถ.กาญจนภิเษก ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
02 - 8035776
นายเมธี วรรุจิ
99 ม.3 ต.บานใหม อ.เมือง นครราชสีมา 30000
026731390
นางสาวศศิวิมล แกวรัตน
45 ถ.วัดกุฏิ ต.ลําปา อ.เมือง พัทลุง 93000
0945490602
นายปฐมพงศ สายสีนวล
117/8 ม.9 ซ.พิบูลสงคราม 1 ต.สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
02 - 9666695
นายสุภนัย เอื้อผลบุญ
723 ตรอกวานิช 2 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กทม. 10100
02 - 2332051
นางสาวกรรณิการ ปูกล่ํา
67/1491 ม.16 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
0891265316
นายอาทิตย แสนประเสริฐ
1032 ซ.สินสมุทร ถ.พรานนก ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700 02 - 24111609
นายศราวุฒ ดิษฐเจริญ
999/14 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
089 - 1349645
นางสาวคันธรส ดอกไม
153/4 ม.2 ต.แมสา อ.แมริม เชียงใหม 50180
085-7073620
นายเปรมเกษม สีมาแสง
75/78 ม.8 ซ.กํานันแมน ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
02 - 4159140
นายปกรณ ปาละวงศ
185/262 ม.11 ต.เหนือเมือง อ.เมือง รอยเอ็ด 45000
0802707208
นางสาวสุกัญญา ยวนใจ
78/60 ม.14 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 02 - 4638165
นายพิชยั ศรีประเสริฐ
169 ถ.วงษโต ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยนาท 17000
0922839603
นางสาวเกษสุดา คําเส็ง
123/1 ม.1 อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120
0845225639
นายนพพร เข็มนาค
938 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
095-887-4636
นายรัฐภัทร มาศรีจันทร
90/66 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140 02-4287239
นายอรรถพล บุญยัง
39/64 ม.11 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
02 - 8062954
นายหัตถพล คงทวี
10/658 ม.6 ซ.นวมินทร 93 ถ.นวมินทร ต.คลองกุม อ.บึงกุม กทม. 10230
02 - 4517834
นายวรวุฒิ ชูชัย
37/3 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี สุรินทร 32130
084-3027280
นายณัฐพงษ ศุภวรรณเจษฎ
219 ซ.สุดประเสริฐ ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
081-1361470
นางสาววิสากร พุมแกว
39/1 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
02 - 4287104
นายอรรถพร กลั่นเมฆ
558/2 ซ.วัดลาดบัวขาว ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม กทม. 10120
02 - 2917432
นางสาวเมวิภา นอยจาด
5/25 ม.7 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
02 - 4132150
นางสาวกันตพร โรหิตาจล
90/299 ม.14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
025808512
นางสาวจิตระตรี ศรีมวง
135/358 ม.7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
0870183631
นางสาวนารีรัตน ปานประเสริฐ 2/3 ม.4 ต.คลองหก อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
083-6090902
นางสาวกมลณัฐ เพ็ชรหัสณะโยธิน 131 ซ.เพชรเกษม 64 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160 0811232868
นางสาวภิญญา วัฒนวรางกูร
45/17 ม.3 ซ.อินทาปจ 14 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
080 - 9846887
นายณัฐพล สกุลพัฒนทรัพย
48 ซ.รัชมงคลประสาธน 10 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160 083-813-1379
นางสาวปภพพร วงศประดู
32/98 ม.4 ซ.13 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
082-2466028
นางสาวเมจกา วชิรภูมิโกศล
949/79 ตรอกวัดจันทร ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
0847012735
นางสาวณัฐชยา มณีรัตน
31/301 ม.4 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ต.หนองบอน อ.ประเวศ กทม. 10250
02 - 7266367
นางสาวอิสยาภรณ วงศธรรมกูล 5/1 ถ.หลวงหาญ อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
0909793783
นายจิรวัฒน พนาเวชสันติ
1679/40 ซ.เทอดไท 37 ถ.เทอดไทย ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. 10600
086-8833437
นายณัฐพล เชื้อกลาง
160/87 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
087-1015231
นายอาคม โชติถนอมพร
131/8 ตรอกบานดอกไม ต.บานบาตร อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
02 - 6210795
นายกานต ปลื้มสวาสดิ์
251 ซ.วัดกัลยาณ เทศบาลสาย 1 ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600
0847548868
นายพิทกั ษ นาคขาว
157 / 3 ม.3 ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง สิงหบุรี 16140
036 - 595504
นายพลารักษ และซัน
188 ซ.วัดใหญศรีสุพรรณ ถ.อินทรพิทักษ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600 02 - 4667075

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา

--6163 รหัส

ชื่อ – สกุล

5224317018
5224317026
5224317027
5224317028
5224319001
5224319002
5224319009
5224319011
5224319012
5224319016
5321238043
5321250018
5321251019
5321306181
5321316001
5321316010
5321316011
5321316014
5321316015
5321316018
5321316020
5321316022
5321316029
5321316032
5321316033
5321316038
5321316047
5321316048
5321316049
5321316055
5321316056
5321316066
5321316078
5321316095
5321316099
5321317005
5321317006
5321317007
5321317009
5321317010
5321317013
5321317018
5321317021

นายวรภณ ศิลาเวียง
นางสาววรรษมน อุดมรักษ
นางสาวศรัญญา หนูรักษ
นายเอกวิทย สกุลสุจิราภา
นายธีรวีนท สดสุน
นางสาวธัญญวัน มูลคํา
นางสาวฐิรญาณ มามาตร
นายกิตติธ์ าดา เกิดนอย
นางสาวชนิตาภา กลิ่นทับทิม
นายชัยสิทธิ์ คําหอม
นางสาวภัทราวดี อินทไทร
นายศุภวัชร พลใจหาญ
นายทวีทรัพย แชมจู
นายอภิเชษฐ ชมขวัญ
นางสาวขวัญนภา ฮวดขํา
นายณัฐวุฒิ ปญญาสราวุธ
นางสาวศิริขวัญ ปนจงมีสุข
นางสาวกาญจนา พลับจั่น
นายตฤณดิฐ นาคปน
นางสาวจิราภรณ ศรีอุบล
นางสาววิจิตรา วงศจีน
นางสาวรุงรัตน กณาลักษณ
นางสาวมณีรัตน รัตนประดิษฐ
นางสาวรัชดาพร ปริชัยยะ
นายสุจินดา มาชมสมบูรณ
นางสาวเอรินทร จั่นคต
นางสาวจันทรส จึงเจริญ
นายสรัน แทนศิริ
นางสาวฐิตาพร กองสมุทร
นางสาวพลอยไพลิน คงธารา
นางสาววชิราภรณ พอสม
นางสาวอินทิรา กรรเจียก
นางสาวจารุวรรณ มณีชมจันทร
นางสาวระวิวรรณ เรืองสุวรรณ
นายธนากร บุญสุข
นางสาวเครือวัลย ออนจงไกร
นางสาวสุนันทา แสวงลาภ
นางสาวทิฆัมพร เผือกประพันธ
นายสาโรจน ชัยราช
นายพงศศกาญจน เอี่ยมสอาด
นางสาวอาภาภรณ เจียรโรจนวงศ
นางสาวกมลวรรณ จิระสินสมบัติ
นายเมธัส โจไพศาล

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

61/3 ม.10 ซ.สงางาม ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
38 ม.9 ถ.ปากคาด -โซพิสัย ต.หนองยอง อ.ปากคาด หนองคาย 43190
62 ม.13 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190
143/181 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
26/55 ม.6 ถ.เทอดพระเกียรติ ตงวัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
439 ซ.ตากสิน 22 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
119/65 ถ.ประชาธิปไตย ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร กทม. 10200
119 /22 ซ.แฟลตทหาร ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร กทม. 10200
220 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
77/1 ม.5 ซ.สุเกษมแยก 9 ถ.ทะเลสาป ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
44 ซ.ลาดพราว 71 ต.ลาดพราว อ.ลาดพราว กทม. 10230
75/9 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
720/3 ม.3 ซ.เจริญผล ต.หนองบอน อ.บอไร ตราด 23140
3/3 ม.1 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
98 ม.6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
75/1 ม.9 ซ.จัดสรรสุนทร อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
1672 ซ.วัดวัดตะนง ถ.นครเขื่อนขันธ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
44 /2 ม 7 ต เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
6 ม3 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
444 ซ.บางแค 1 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
140/72 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ขว.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
82 หมูที่ 7 ต.โนนสวาง อ.กุดขาวปุน อุบลราชธานี 34270
14/4 ซ.วัดสุทธิวราราม อ.บางกอกนอย กทม. 10700
33 ม.8 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก มหาสารคาม 44170
12/1 ม.1 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
39/13 ซ.วัดดุสิตาราม อ.บางกอกนอย กทม. 10700
13/4 ซ.วัดสนามนอก ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
73/5 ม.3 ซ.วัดใหญ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
115/53 ม.3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
43/6 ม.5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
89/2 ม.1 ขว.แมยางรอง ต.แมยางรอง อ.รองกวาง แพร 54140
122/114 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
93 แยก9 ซ.เพชรเกษม 40 ถ.เพชรเกษม ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
102/53 ม.7 ถ.ราษฎรพัฒนา อ.สะพานสูง กทม. 10240

088-886-4164
0845377075
089-7236519
077 - 219095
02 - 4475260
084-4661424
026291815
087-8280908
02 - 4218771
080-5616361
029561615
08-3994-9102
0879929192
02-4168370
0890647502
084-2163638
0914141778
086-5416890
087-6625507
02 - 8010877
080-7530340
081-1886839
08-1699-7706
0866207734
085-1790965
0832662069
0992328981
028154839
0815774212
084-0017541
088-6187751
087-3440710
089-1258005
084-8999953

60 ม.7 อ.เมือง สกลนคร 47000 086-0909246
13/12 ม.5 ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
116 ซ.นาคสถาพร 2 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
ม.บานหวงพัฒนา 48 ม.8 ต.แสนตุง อ.เขาสมิง ตราด 23150
929/7 ถ.เอกชัย มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
42/624 ซ.เลียบฯฝงเหนือ 8/1 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
38 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
56/140 ม.11 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150

088-617-6287
083-2322884
085-4347237
082-7034954
082-487-3496
0844358889
082-5854582

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321317023
5321317025
5321317026
5321317027
5321317032
5321317040
5321317045
5321317046
5321317053
5321317054
5321317055
5321317059
5321317060
5321317062
5321317063
5321317069
5321317077
5321317080
5321317081
5321317084
5321317085
5321317086
5321317090
5321317101
5321317105
5321317110
5321317114
5321317115
5321317157
5321317176
5321317178
5321318001
5321318003
5321318005
5321318006
5321318009
5321318010
5321318011
5321318016
5321318019
5321318022
5321318023
5321318025

นายภพ พันธุมณิ
นายกิตติ ภิญโญภาวศุทธิ
นายศุภสันห เฟองฟู
นายภานุวัฒน วรวงษ
นางสาวธิดารัตน ยังประเสริฐ
นายธีระพงษ ใจมิภักดิ์
นายชยภัทร จิณณวาโส
นางสาวประภาภรณ กลัดเกษา
นายธัชพงศ เจริญสุข
นางสาววิชชุตา ยุตพิ งษ
นายกฤษดา ตะกรุดคุม
นางสาวสุจินดา วิจิตรบรรจง
นายจิราศักดิ์ ใจเอื้อ
นายเจตนรินทร ตั้งจิตรนุเคราะห
นายธนพงษ พุทธรักษา
นางสาววรรณิษา พงศรัตนศิริ
นางสาวกิตยิ า พุมทรง
นางสาวฉัตราภรณ ประไพ
นายกุณฑล วิสุทธิรังสรรค
นางสาวอรัชพร อนพงษ
นายปรัชญา ปรีเปรม
นางสาวภณพรรณ บานอภิวิโรจน
นางสาววรภา ออนนุม
นายสุธิสาร วุฒิหทัยพงศ
นายชัยชาญ สวางพันธ
นางสาวศศิลักษณ โพชะโน
นางสาววาราดา สินสวาท
นางสาวปยจารี เหมหาญ
นางสาวอัสมา ยรรยง
นายนรุตม เปยมผล
นางสาวสุกัญญา หาญพยัคฆ
นายเทวัญ นิลภูมิ
นายอุรชัย ศรแกว
นางสาวภักจิรา ศรีสุระ
นางสาวธนานันท เตียววณิชกุล
นางสาวระพีพรรณ วิเศษศิลป
นางสาวสาวิตรี กิริยะ
นางสาวศศิพิมล ยงไมประดิษฐ
นางสาววัชรินทร ไมแกว
นายศุภเลิศ ไคนุนกา
นายวรพงษ แหยมสุข
นายรุงโรจน สมบุญเกา
นางสาวปวีณา สุวรรณคช

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู
41 ซ.จรัญ 68 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางพลัด อ.บางพลัด กทม. 10700
80/1 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 อ.สามพราน นครปฐม 73110
384 ซ.สะพานยาวบานใหม ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
22 ม.2 อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
114/30 ซ.ประชาอุทิศ 105 ถ.ประชาอุทิศ อ.ทุงครุ กทม. 10140
99/235 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
120/1 ซ.เจริญกรุง109 ถ.เจริญกรุง อ.บางรัก กทม. 10500
63 ม.8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
525 ม 13 ซ 3 ต แมสาย อ.แมสาย เชียงราย 57130
80 ม.1 ต.คุงพยอม อ.บานโปง ราชบุรี 70110
2/66 ม 8 ม 8 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
37/5(252) หมูที่ 7 ซ.วัดหัวกระบือ ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
142/7 ซ.ประสานมิตร ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
235/166 ถ.เลียบฯฝงเหนือ ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
1158/32 ถ.สามเสน ต.นครไชยศรี อ.ดุสิต กทม. 10300
58/62 อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 10150
1524/137 ม.7 ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
160/406 ม.13 ซ.เพชรเกษม81 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
109/55 ม.1 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
241 ซ.อินทรพิทักษ 5 ถ.อินทรพิทักษื ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
192/13 ซ.หิรัญรูจี 2 ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
2/10 ม.8 ซ.ตลิ่งชัน ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
11/80 ม.12 ถ.ปูเจาฯ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
12/1 ม.ที่ 11 อ.ตรอน อุตรดิตถ 10600
7/1 ม.9 ซ.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
34/182 ม.1 ซ.วัดเลา ถ.พระราม2 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
85 ม.7 ต.แจงงาม อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
91/171 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
33/24 ซ ศิลปเดช ถ จอมทอง 12 ต จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
194 ซ.พระยาศรี ถ.เฟองนคร ต.วังบูรพาภิรมย อ.พระนคร กทม. 10200
22 ม.1 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี สุรินทร 32190
184/3 ซ.วัดอัมพวา ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
23/69 ซ.ประชาอุทิศ76 แยก4/2 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
36 ม.5 ต.บึงงาม อ.ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด 45170
79/8 ม.17 ถ.บรมราชชนนี 97 ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
29 ถ.เทอดไท77 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
37 ม.7 ต.ขุนศรี อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
90 ซ.เพชรเกษม50/3 ถ.เพชรเกษม ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
45/937 ม 7 ซ.ดีเค 5 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
84/14 ม.8 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
16 ซ.บางแวก104 ถ.บางแวก ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
3 ม.3 ต.บางภาษี อ.บางเลน นครปฐม 73130
94/3 ม.1 ซ.เหรียญศิริ อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170

โทรศัพท
02-4958604
089-8147868
0945585566
085-2822494
082-0615316
0817664388
0851466600
032375057
0954639833
0971578779
0802882038
082-0721639
02-8900723
02-8077577
0811355199
08-3252-0859
0801381414
084-0781656
0824423803
02 - 4668928
083 - 6149004
0616565466
087-6961078
0818000269
028165355
082-354-0707
082-2520539
080-9658135
0992842808
02 - 6222704
087-688-1500
0802348585
086-5675299
0929988180
0802079054
082-3633497
089-5035693
085-0615362
0909010691
0823243695
0817005427
088-4531711
02-4488104

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5321318026
5321318027
5321318028
5321318034
5321318035
5321319002
5321319004
5321319007
5321319008
5321319014
5321319017
5321319020
5321319025
5321319026
5321319027
5321319030
5321319031
5321319032
5321319033
5321319035
5321319036
5321319040
5321319043
5321319046
5321319048
5321319050
5321319051
5321319055
5321319056
5321319060
5321319061
5321319064
5321319066
5321319067
5321319068
5321319070
5321319076
5321319078
5321319079
5321319080
5321319081
5321319085
5321319088

นายรณฤทธิ์ นาสารีย
นางสาวนงลักษณ ปนงาม
นายชนะกิจ บุญญาคม
นายวรพล พรหมพิทกั ษ
นางสาวศันสนีย แสงพิมาย
นายนิติทัศน ถาวรกูล
นางสาวรัมภา พรหมจันทร
นายกฤช จํารัสศรี
นางสาวพิมพญาดา ภัทรียพ ีรากร
นางสาวภาวิณี ประทุมทอง
นายธนรัตน คํามา
นายอนุพงศ พันธปาน
นายธนุส โลสุวรรณ
นายโชติวัฒน ทองสุข
นางสาวกานตชนก แกวสุจินโณ
นางสาวรัตชา ปานประเสริฐ
นายอรรคพนธ สันโดษ
นางสาวสิริมน หนูบาง
นายสิทธิพงษ สุทธานี
นางสาวสุปราณี ออนจันทร
นายสมพงษ ธนารุงเรือง
นายกิจพากภูม คุมวิวัฒน
นางสาวอังศนา โหใจอารย
นางสาวอภิญญา แกวพลับ
นางสาวบังอร ปลุกใจ
นางสาวเพชรรัตน บังอร
นายพันธะกานต ธรรมเนียม
นายนรุตม ศรีเจริญทอง
นายกิติพงษ ปานสมัย
นายชัชวาลย ทนทาน
นายกรเทพ โบษกรนัฎ
นายมีธิชยั งาสิทธิ์
นายวีระ อาวศิริมงคล
นางสาวหนึ่งฤทัย อินทรตา
นางสาวบุษยมาศ ซองรัมย
นางสาวธวัลรัตน เสถียรรัตนชัย
นางสาวพรนภา ศุขวี ิริยะ
นายศิริศักดิ์ พิพรพงษ
นายธนัช ผดุงวิทย
นางสาวภัทรพิชา ราชรินทร
นายธกานต ยศชัยพงศ
นายธนเทพ ทานคํา
นางสาวปรียาภรณ ละอองพานิช

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

70/41 ม.2 ถ.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
13/221 ม.1 ถ.คลองเทียน ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
36/21 ม.6 ซ.เอกชัย 36 อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
4/2 ม.7 ต.บางยาง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
1/890 ม.1 ต.หนองไผลอม อ.เมือง นครราชสีมา 30000
79/2 ม.12 ต.กลางดง อ.ปากชอง นครราชสีมา 30320
209 ซ.เจริญกรุง 67 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
57 ซ.แมนศรี2 ต.คลองมหานาค อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
94 ซ.ออนนุช 50 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง กทม. 10250
792/1 ม.5 ต.ในเมือง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
2/10 ม.9 ซ.ราษฎรบูรณะ ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
45/1 ม.3 ต.ศาลาขาว อ.เมือง สุพรรณบุรี 72210
33/1 ม.7 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน สิงหบุรี 16150
1 แยก 15 ซ.ศาลธนบุรี 17 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
149 ซ ตากสิน 34 ถ ตากสิน ต ดาวคะนอง อ.ธนบุรี กทม. 10600
120 ม.10 ต.ปากน้ํา อ.เมือง ชุมพร 86120
45/1157 ม.1 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
126 ม.5 ต.ลานตากฟา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
9 ม.9 ต.พอแดง อ.หลังสวน ชุมพร 86110
668 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย ต.บานพานถม อ.พระนคร กทม. 10200
51/5 ม.ที่ 8 ซ.เพชรเกษม 81 อ.หนองแขม กทม. 10160
407 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพรเกษม อ.บางแค กทม. 10160
137 ถ.เจริญกรุง อ.ยานนาวา กทม. 10120
42/70 ม.5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
253/42 ตรอกโรงเจ ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
ม.บานเมืองเพีย 200 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.บานไผ ขอนแกน 40110
239/37 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
3/7 ซ.วัดราชสิทธาราม ถ.อิสรภาพ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
49 ม.10 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
98 ม.4 ต.หยวน อ.เชียงคํา พะเยา 56110
285-287 ถ หลังสวน ต หลังสวน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
46 ม.14 ต.โนนสัง อ.โนนสัง หนองบัวลําภู 39140
304 ซ.เพชรเกษม92/2 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
895/24 ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
2/327 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
710/113 ซ.ริมคลองชักพระ ต.คลองชักพระ อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
34/19 ม.12 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
358 ซ.เพชรเกษม48 แยก 4-7 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
79 ซ.เพชรเกษม 39/1 ถ.เพชรเกษม ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
176 ถ.นราธิวาสราชนครินทร ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
257/2 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 17 อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
50/2265 ม.5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
217 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120

0825853189
083-8558427
082-558-4596
034474906
044-207574
044 - 362017
085-2295203
02-2253153
024387646
086-8585375
02-4289711
082-3609917
0922789402
02-4554220
02-8762620
0866222854
086-6633672
085-2516525
0970576293
0838353093
0938186258
0983139233
0872569472
084-7529482
0827112423
083-5992389
089-0215483
082-5763791
0809575022
082-8992136
087-2443901
082-7819284
085-2242884
02 - 6830397
0939542495
086-5571453
0814701940
0859391138
02 - 8047474
082-9624678
084-1322048
083-4307161
083-0730420

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321319093
5321319094
5321319095
5321319102
5321319103
5321319105
5321319106
5321319107
5321319108
5321319110
5321319111
5321319112
5321319118
5321319123
5321319124
5321319126
5321319130
5321319132
5321319134
5321319135
5321319136
5321319137
5321319139
5321319143
5321319163
5321319166
5321319168
5321319172
5321319173
5321319177
5321319178
5321319180
5321319182
5321319183
5321319185
5321319189
5321319191
5321319199
5321319200
5321319204
5321319206
5321319207
5321319209

นายญาณวัฒน ผดุงสิน
นายวรพล คงคารัตน
นายวารินทร ใจประเสริฐ
นางสาวจันทิมา ชางกลาง
นายหะซัน พุมภักดี
นายทักษกร อัศวพลไพศาล
นายปุญญพัฒน สนเปลงศรี
นายกฤษณะชัย ศรีมนัสรัตน
นายวีฉัตร คุมนุช
นางสาวสาธิกา ขําเกิด
นายพิชานนท ศรีอยูพ ุม
นายวิศรุต เดชชีวะ
นายศุภกิจ คูสิทธิผล
นางสาวปณิตา ชวงประยูร
นางสาวฐิติมา บุญคง
นายศักดา สมอาษา
นายกฤติน สมศิริธรรม
นางสาวกรกมล นามธงชัย
นายอาทิตย วิมลประดิษฐ
นายชัยภักดิ์ แสงทองศรี
นายภูวนารถ กันสาย
นายชาญวิทย พิจิตรวรการ
นายธนศักดิ์ เยื้องยุก
นางสาวอรพิมพ มีหมั่น
นายธนกร มีพรผดุงเกียรติ
นางสาวอิชญา สรรพสุข
นางสาวศรินทรา ทองอ่ํา
นายมงคล ภูศิริ
นางสาวสุทัตตา เลิศวงศชัยกุล
นางสาวฐิติกานต จันทรเมืองหงษ
นางสาวกนกศร ชัยเดช
นางสาวสุฑาทิพย ฉัว่ ตระกูล
นางสาวสุวิมล เตชะธีรปญญา
นายวิสวัส ธรรมไมตรี
นางสาวพัชรี อิ่มเจริญ
นางสาวศริญญา สะมานิ
นางสาวหนึ่งธิดา ศิริเชษฐมาศ
นายมนตรี ภักดีสมัย
นางสาวสินีนาฏ ณ อางทอง
นายธีรวุทธ พิกุลนอย
นางสาวสุวารี ทับเนตร
นายพศวีร สุนทรากร
นางสาวณัฐธิดา นิลศรี

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู
35 ซ.เทศบาลพัฒนา 1 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.วัดใหม อ.เมือง จันทบุรี 22000
3/2 ม.4 ต.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
1024/56 ม.7 ขว.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
112 ถ.เจาคุณ ต.ปากน้าํ อ.เมือง กระบี่ 81000
39 ซ.วัดหงส ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
161/626 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
511/190 ซ.จรัญสนิทวงศ37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
395 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน5 ต.คลองตนไทร อ.คลองสาน กทม. 10600
327 ซ.อิสรภาพ33 ถ.อิสรภาพ ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
423/42 ม.1 ซ.คูสราง ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
25 ม.1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110
20 ซ.บางแวก 26 แยก 1 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
355 ซ.วัดกัลยาณ ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600
1813 ถ.ประชาสงเคราะห ต.ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
23 ม.4 อ.บางระกํา พิษณุโลก 65140
94 ม.10 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี รอยเอ็ด 45140
134 ม.6 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
465 ซ.วัดดาวฯ ถ.พระปนเกลา7 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
1032/12 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ59 แยก 1 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
637 ม.10 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม อ.หนองแขม กทม. 10160
6 ม.12 ถ.สุขสวัสดิ์ 70 อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
อ.ทุงครุ กทม.
61/1 ม.3 อ.เมือง ตรัง 92000
101/3 ม.6 ซ.มวงสกุล 1 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
112/358 ซ.เอกชัย18 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
162 หมูที่ 1 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
150/687 ม3.13 ซ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
515 ซ.อินทรพิทักษ3 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
99/178 ม.3 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
100/91 ม.12 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
299/8 ซ.สุขุมวิท 66/1 บางจาก อ.พระโขนง กทม. 11110
81/182 ม.ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
328 หมูที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 75 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
451 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
45/43 ซ.บางแค 14 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
413/5 ม.ที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ169 แยก81 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
128 ซ.61/2 บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
233 ม.3 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
358 ซ.อินทรพิทักษ5 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
1002 ซ.จรัญ 79 บางพลัด อ.บางพลัด กทม. 10700
87 ค ม.5 แยวงจอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
161 ซ.จรัญสนิทวงศ 4 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
33 ม.4 ต.คูบัว อ.เมือง ราชบุรี 70000

โทรศัพท
039-330842
0861780032
0945560119
075-632159
0847921166
080-9429204
086-620-9671
089-1650990
0943294821
0827175251
082-0172780
02-4105808
0909733386
088-971-3367
0845977469
0970213422
02-9201617
0869894003
02-4280336
089-1672753
087-5523829
02-8703447
081-4527841
083-2378860
02-8930889
084-35909214
028102163
084-1412015
0809997936
084-0996062
0875984884
080-3010597
089-6972701
085-9104366
089-6757637
024267383
0841234218
02-8759847
081-7204271
02-4353668
089-1518036
0825449940
02-8153671

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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BSRU

CONGRATULATIONS

รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

โทรศัพท

5321319215
5321319227
5321319228
5321319229
5321319238
5321319239
5321319240
5321319246
5321319248
5321319252
5321319258
5321319265
5321319270
5321319272
5321319281
5321319303
5321319318
5321319326
5321413189
5321414054
5321414203
5321414268
5321414416
5324317026
5324319003
5421363003
5421363028
5421363042
5421363045
5421363064
5421363079
5421363107
5421363111
5421363116
5421363120
5421363125
5421363133
5421363147
5421363173
5421363184
5421363185
5421363196
5421363198

นางสาวกฤตยา จงจิตต
134/1 ม.2 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
นายดํารงคชัย จันจรูญ
40 ม.7 ต.คุงน้ําวน อ.เมือง ราชบุรี 70000
นางสาววรินทรญาธร ชาวบน
12/9 ถ.เจริญเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน กทม. 10330
นางสาวอภิญญา เอื้ออารียกจิ กุล 30 ซ.เจริญชัย ถ.เจริญกรุง ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
นายจีระวุฒิ อินทรแปน
503/53 ซ.จรัญสนิทวงศ 37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นายอนรรฆบุตร แสงมณี
448 ซ.จรัญสนิทวงศื 85 ต.บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
นายธนกร หงสนฤชัย
73 ซ.จรัญสนิทวงศ 64 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
นายนภันต วงศประภา
124/112 ม.2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
นายธีรศักดิ์ จันทรมณี
7/563 ม.5 ซ.กันตนา ถ.บางมวง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
นางสาวพันธศิริ จุลเสวก
330/54 ซ.วัดมัชฌัมติการาม อ.บางซื่อ กทม. 10800
นายมนัส ทีภเู วียง
88/1213 ม.6 ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายปกรณ สูงสุด
71/14 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
นางสาวจิตติยา สัมพันธ
249 ซ.เทอดไท 19 ถ.เทอดไท ต.บางยีเ่ รือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
นายณัฐวุฒิ คงสมุทร
250 ต บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
นายวัชรพงศ มะคนมอญ
53/11 ม.2 ซ.บางกระดี่ ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายวรพจน จันทรผล
94 ม.6 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ 67170
นางสาวพรวิภา ปยวุฒิสิริกุล
511/459 ซ.จรัญสนิทวงศ 37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นายสมประสงค วงคอนุ
90 ซ.ปุณณวิถี 43 ต.บางจาก อ.พระโขนง กทม. 10260
นางสาวเมธิณี รอดผึ่ง
77/381 ม.8 ซ.สังสิทธิ์นิเวศ ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นายณัฐกุล สุวรรณกุลรัตน
47/149 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายอาทิตย สนธิ
1 ซ.สะแกงาม 14 แยก 19 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายณรงคเดช ผองภิรมย
698 ซ.พระราม 2 43 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
นายภูริพัฒน กิจแสวง
1740/1 ซ.ชัยมงคล ถ.พระราม4 อ.คลองเตย กทม. 10110
นายปพัฒนพล ศรีสุวรรณ
24 ม.1 ต.บานปราโมทย อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120
นางสาวอนัตตา ตุรงคินานนท 18 ม.11 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน ชุมพร 86150
นางสาวอนงคนาฎ แกวธานี
197 ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา 30280
นางสาวรัตนติกาล แหลงสนาม 69/13 ซ.วัดชางแสง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน กทม. 10330
นางสาวฐานิกา หาญเจริญพงศ 120/1 ซ.บรมราชชนนี 70 ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
นายอนันต คเชนทรกําแหง
54/4 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวมธุรดา เพ็ชรอยู
74/2 ม.2 ต.นาโคก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายจตุพร กุลประชากิจ
459 ถ.หลวง ต.วัดเทพศิรินทร อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
นายดิลก อนัญวิทูร
193 ม.8 ซ.กํานันแมน13 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวอรุณวตี สาวจู
27/82 ม.2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายธาวิต จุลโยธา
57 ม.2 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120
นายอดิศร เข็มเพชร
252/41ห181 ซ.สีดา ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
นางสาวเบญจพร หาญวิญญานันท 648/31 ถ.ประชาราษฎร ต.บางซือ่ อ.บางซื่อ กทม. 10800
นางสาวนงนุช แกวยก
76 ม.11 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน กาฬสินธุ 46000
นางสาวศริญญา อ่ําขวัญยืน
3899/6 ต.บางโคล อ.บางคอแหลม กทม. 10120
นายนิติศักดิ์ ภิรมยครุฑ
79/33 ม.11 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวพรธิดา แหยมแสง
52/1 ม.7 ซ.บางขุนเทียน 8 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นายวัชรินทร กาลเพ็ญ
346 ซ.บางแค 14 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวณัฐมน กามินี
456/115 ม.1 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
นายภาณุพงศ สังขลาโพธิ์
58/635 ม.10 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150

089-8273220
0809039850
098-261-4594
02-221-2866
085-8107577
089-1089887
0917423466
0820966155
082-9535973
083-9838133
085-9735087
0982584091
0841487481
0889729976
085-5543425
0803441124
084-6432468
084-355-5159
086-8825229
083-9916943
024515601
02-8639671
0989919399
0-28957523
085 - 7988745
0883465063
082-4455945
0868914388
0859992463
0882297055
084 - 6532191
02-8993763
083-4374480
087-0527873
026224507
02-5869462
086-5145020
0843113575
084-0162799
0918852330
0918852330
0819890036
081-8550036

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5421363205
5421363220
5421364016
5421364022
5421364024
5421364048
5421364053
5421364058
5421364075
5421366003
5421366007
5421366018
5421366021
5421366027
5421366029
5421366030
5421366031
5421366034
5421366045
5421366051
5421366052
5421366060
5421366062
5421366067
5421366074
5421366075
5421366078
5421366079
5421366084
5421366085
5421366089
5421366111
5421366128
5421366139
5421366165
5421366166
5421366168
5421366175
5421366178
5421366181
5421366183
5421366201
5421366226

นายเอกรัฐณ มณีรัตน
30/6 ม.5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ระนอง 85110
นายราชรักษ ประทุมวรรณ
622/80 ซ.ริมคลองชักพระ ต.คลองชักพระ อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นางสาวปรียาภรณ เยกิจ
18/7 ม.12 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
นางสาวเกศิณี ตั้งพันธ
259 ม.4 ต.รอนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77230
นางสาวฐานิตา ภูบุญทึง
50/69 ม.5 ต.บางน้ําจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวมัณฑนา กลิ่นกัน
94/4 ม.1 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวเมทินี เพ็ชรมา
24/4 ม.6 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน ตรัง 92180
นางสาวอรุณี ปลื้มปรีชา
2ห.256 ถ.อิสรภาพ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวมินตรา ปาทาน
476/7 ม.3 ต.ในเมือง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
นางสาวสุกัญญา สุวรรณหงษ
121/36 ถ.สาทรใต ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
นางสาวบัณฑิตา วงคทอง
210/6 ม.8 ต.ชะมาย อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
นางสาววรรณิษา ชนะตระกูล 75 ม.9 ต.อูทอง อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
นางสาวสุคนธา ทิพยมาตย
55ห5 ถ.เจาคํารพ ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
นางสาวอณัญญา กลมกลอม
424/13 ม.5 ซ.เศรษฐกิจ 36 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
นายสิริวัฒน จันทรทอง
131/64 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นายปกรณ ตันสกุล
52/88 ซ.ประชาอุทิศ 72 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายสัญชัย พิมพสอน
48/1197 ม.7 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นายวรพล กาจวงศกร
57/2 ม.6 ต.บางแกว อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
นางสาวปทมา ทัศนะบรรจง
26/36 ม.3 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวจิราพร แจมกระจาง
162/2 ม.11 ซ.11 ถ.สวนผัก ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นายพิริยะ เดชกัลยา
119 ม.2 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง ตราด 23000
นายสันติสุข สีสวย
157 ซ.สาธุประดิษฐ 58 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
นางสาวณัฎฐธนัน รัตนมณีฉาย 366/66 ถ.ทาเมือง ต.เขานิเวศน อ.เมือง ระนอง 85000
นายศุภวัฒน สื่อมงคลวงศ
148/174 ม.1 ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
นางสาวสุนทรี หลวงละ
268 ม.1 ต.เมืองพล อ.พล ขอนแกน 40120
นางสาววรลักษณ ศรีพาเพลิน 27/1 ถ.บางขุนนนท ต.บางขุนนนท อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวเบญจมาศ เกิดถวย
87/2 ม.5 ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย ชัยนาท 17110
นางสาวกรกนก สมแกว
126/31 ม.4 ต.ชางกลาง อ.ชางกลาง นครศรีธรรมราช 80250
นางสาวอมรา มุสิกชาต
120 ซ.วัดใหมพิเรนทร ถ.อิสรภาพ ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายณัฐดนัย สุวรรณกูล
3/14 ซ.วัดราชสิทธาราม ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายชนาภณ ฐิติวราพล
62 ถ.บางขุนเทียน ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นายนุชา ทับมอญ
187 ถ.หลังปอมแผลงไฟฟา ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายอรุษ เรืองเนตร
447/104 ถ.พลับพลาไชย ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
นายพงษพัฒน การุณเจริญพาณิชย 180/70 ซ.วัดใหมพิเรนทร ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายบัญชา บูรณะศิริประวัติ
217 ถ.ทาดินแดง ต.สมเด็จเจาพระยา อ.คลองสาน กทม. 10600
นางสาวสุธาสินี มีแกว
246/107 ถ.ไตรรัตน ต.ทาตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000
นางสาวจินตนา แกวงาม
22 ม.3 ต.บางน้ําจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายอนณ จางเจริญ
10 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นางสาวรุงลัดดา เชื้อธวัช
139/467 ม.4 ต.พะยอม อ.วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170
นายปฐมวงศ แซเจีย
100/241 ซ.ประชาอุทิศ33 แยก7 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
นางสาวชลธิชา เดชสํารี
30/40 ซ.โชคนิมิต ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21000
นางสาวรัชนีกร เปลี่ยนกลิ่น
18/3 ม.1 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
นายศักดิ์ชาย บุญเชิด
34 ซ.พุทธบูชา32 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
085-4738689
086-777-5854
092-261-0996
080-6523382
080-426-5549
0900027391
0990606212
082-6326852
043-273896
085-3501605
089-2903290
085-8036585
085-1185516
024214723
0816492423
094-5516688
0-24209871
086-352-9617
087-4066233
080-2682204
082-4784249
0860982862
0859384317
082-5970886
0830328069
075755540
085-0599042
087-0744509
087-7862688
0826748871
080 - 2958801
0860898071
093-193-2318
087-5669178
086-1641452
02-4652106
083-1780823
081-6409649
085-4327926
02 - 9247306
083-3066169

เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5421366234
5421366237
5421366241
5421366243
5421366252
5421366262
5421366267
5421366268
5421366283
5421366297
5421366338
5421366340
5421366341
5421366349
5521374176

นางสาวแพรทิพย อรุณธรรมนาค
นางสาวนิรมล บุนนาค
นางสาวปทมาพรรณ แปนเมือง
นายวีรชวิศ ตั้งประเดิมพรชัย
นางสาวเกษรา ประพาฬ
นางสาวมัณฑนา โพธารินทร
นางสาวเบญจวรรณ เศียรนอก
นายพิชยั ทิพาระดี
นางสาวอรกัญญา ใจหมั้น
นางสาวสิริพร มูสิมูล
นายสุธางค อ่ําทอง
นายอภิสิทธิ์ เกียรติคงยิ่ง
นางสาวอาริษา กลาหาญ
นายกิตติชยั งามวิรัชตกุล
นายสุรศิษฐ บวรชัยธนกิตติ์

รหัส

ชื่อ – สกุล

48344054046
4921112009
4921404039
4921404225
4921404291
4921408120
4921408380
4924408008
5021207001
5021207081
5021245123
5021316065
5021404049
5021404059
5021404093
5021404108
5021405109
5021408124
5021408149
5021408160
5021408161
5021408365
5021408382
5021408423
5021408471

นายวิสุทธิ์ สุวรรณ
นางสาวหทัยทิพย กลิ่นขจร
นายทรงวุฒิ สนธิขันธ
นางสาวสุมาลี สาเกตุ
นางสาววารุณี ศรีคลัง
นางสาวชนาพร จูพันทะ
นางสาวนิภาภรณ อัมพวัน
นายศิริโชติ วิภารัตน
นายณัฐพัชร เต็มอุดมชัย
นายธนศักดิ์ พลรัมย
นางสาววนิดา คุรุรัตน
นางสาวฐิติรัตน ผลลาภ
นางสาวขนิษฐา ขวัญเตา
นางสาวสุนิสา รักทวม
นางสาววณัชวรรณ ชาแกว
นางสาวศิวาพร แซเฮง
นางสาวกาญจวรรณ จันทรเกษม
นางสาวปทมา พิมพพรม
นางสาวศิริขวัญ แจมสรอย
นางสาวกมลชนก พูนพิเชฐธรรม
นายเอกบุตร นาคพิทักษ
นางสาวเจณสุภา ฮามคําไพ
นางสาวอาภรณ สุยพงษพันธ
นายจักกฤษณ อูโภคิน
นางสาวสาวิตรี สมนึก

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

144/1 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
30 ซ.ราษฏรบูรณะ11 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
359/257 ม.5 ถ.ศาลาบางภาษี อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
464/6 ซ.แกวฟา ถ.สี่พระยา ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก กทม. 10500
92 ม.1 ต.แต อ.อุทมุ พรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
23 ซ.ประชาอุทิศ 54 แยก13 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
452/33 ม.10 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
15 ซ.ราษฎรบูรณะ 34 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
161 ม.15 ต.รมเย็น อ.เชียงคํา พะเยา 56110
411 ซ.จรัญสนิทวงศ 40 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
9/19 ม.10 ซ.พหลโยธิน64 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12130
534 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
148/243 ม.1 ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
949/107 ซ.พาสุข ถ.สาธุประดิษฐ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
3 ซ.ทาขาม 20 แยก 6 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150

บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่อยู

098-4461351
024686690
0831555432
0909700710
0906457522
080-5987330
083-8869762
082 - 9512902
081483177
085-4450365
029949612
0865459102
0838907099
022942658
026356055

โทรศัพท

83/379 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
70/4 ม.4 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
264/3 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
57 ม.3 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง รอยเอ็ด 45220
21 ซ.7 ต.หัวฝาย อ.แคนดง บุรีรัมย 31150
174/9 ซ.สวนหลวง ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
40/2 ม.6 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10150
239 ม.7 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ อุดรธานี 41150
19 ซ.เพชรเกษม 79 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
51/12 ม.9 ซ.พนาสันต1 ถ.บางแวก ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
69 ซ.วัดสังขกระจาย ถ.อิสรภาพ ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
111 ซ.เพชรเกษม71 ถ.เพชรเกษม อ.หนองแขม กทม. 10160
36/2 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
39/3 ม.8 ข.ทาพระ อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
148/2 ม.2 ซ.นครลุง ถ.นครลุง ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
33 ม.7 ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
55/1 ม.1 ต.ทาเสา อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
37/1 ซ.43 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
172 ซ.เจริญนคร18 อ.ธนบุรี กทม. 10600
626/3 ซ.สุขุมวิท63 อ.วัฒนา กทม. 10110
50/36 ซ.เพชรเกษม69 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
20/181 ซ.รัชดา 36 ถ.รัชดาภิเษก อ.บรบือ มหาสารคาม 10900
47 ม.3 ต.กระทุมลม อ.สามพราน นครปฐม 73220
89/964 ซ.วัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี 11000
266/10 ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290

02-3845550
04-7027439
0-2883-3419
085-4478729
085-2457633
0944170194
083-8333649
0891442564
028089321
02-410-3678
083-4949594
092-2158466
085-1754526
02-8071286
0889079940
083-5280445
02-8727679
0888870062
027115202
02-807-7868
087-1122806
0870081003
0-24474182
02-4634662

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็่อจของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5024404025
5024404090
5024408007
5034404103
5034405169
5034405643
5121245048
5121321036
5121404054
5121404072
5121404116
5121404121
5121404202
5121404206
5121405063
5121405070
5121408004
5121408014
5121408019
5121408037
5121408140
5121408172
5121408179
5121408188
5121408268
5124404035
5124404081
5124404088
5124405013
5124405027
5124405029
5124405035
5124405089
5124408016
5124408022
5124408035
5124408075
5134405102
5134405411
5134405427
5134405448
5134405461
5134406053

นายรัฐกร กิตติวัฒนเกียรติ
นางสาวพรวิไล เฮี้ยนชาศรี
จาสิบเอกหญิงลฎาภา วารี
นางสาวอิริยา คิดอาน
นางสาวจิตตานันท ยามสุข
นางสาวจิรพร จันทรชูสกุล
นายบัญญัติ ถิ่นทัพไทย
นางสาวอภิญญา แชมชอย
นางสาวเปริกา โหนงกดหลด
นายพหุรัช แซลี้
นายมนัสพร อิ่มรัตนะ
นายนฤพนธ สุขนิติ
นางสาวกนกพร ไพบูลยอนุกูล
นางสาวสุชาดา จิตตทิพย
นางสาวพัชรี บุษปาคม
นางสาวศุภญา แกวปนมา
นายภัทรพล แยมผกา
นายสัมพันธ ทับแถม
นายกาญจนฤทธิ์ ดวงจินดา
นายวรวิทย โพธิ์สินสมวงศ
นายวรวรรณ อุปสุข
นายปรัชญา ชัชวาลย
นายอนันต ธรรมคะนา
นางสาวจิตวารี บุญภา
นายสรทรรศน ศุภสิริโรจน
นายศุภกฤต ขุมทรัพย
นางสาวพิชามญชุ วงศพิชญนันท
นางสาวสุนิตา ปานเด
นางชลณัฐ เกิดจํารูญ
นายประสิทธิ์ ทิพยบรรจงสุข
นายอภิสิทธิ์ สุขยา
นายจีระโชค ตั้งวงศประเสริฐ
พระเสนห ฟกทิม
นายกิจกนก ทวมสากล
นางสาวงามตา เสียมสกุล
นายศิริโชค สุรวณิชกิจ
นายอาทิตย วัชรกิจ
นางสาววิภาพร ทัศนา
นางสาวอารี วังจินดา
นายณัฐพล จันทรปราโมทย
นางสาวรัชนี จินดานภาลัย
นางณัฐนรี จงจิตร
นางสาววันวิสา พลเศษ

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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ที่อยู

โทรศัพท

32 ถ.ทรงวาด อ.สัมพันธวงศ กทม. 10100
70/24 ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
101 ซ.อุทัย ถ.สมเด็จเจาพระยา ต.คลองสาน อ.คลองสาน กทม. 10600
78 ซ.เจริญนคร60 ถ.เจริญนคร ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
70/7 ม.2 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
410 ม.8 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
5 ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี รอยเอ็ด 45140
86 ซ.วัดกัลยาณ ถ.เทศบาลสาย ง อ.ธนบุรี กทม. 10600
ม.บานวิชิตนคร 14/3 ม. 9 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
588 ต.เขาพัง อ.บานตาขุน สุราษฎรธานี 84230
100/1 ม.7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
190/237 ซ.ริมคลองไผสิงหโต ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
122/271 ม.2 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
107/1 ม.9 อ.เมือง สมุทรสาคร 75000
3826/2 ซ.วัดอินทรบรรจง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม กทม. 10120
53/2 ม.14 ซ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
88/4 ซ.14 ถ.บางบอน3 อ.หนองแขม กทม. 10160
209 ถ.ตากสิน 23 ต.สําเหร อ.ธนบุรี กทม. 10600
61 ซ.วังเดิม2 ถ.วังเดิม ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
897/374 ม.1 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
838/28 ถ.พระราม3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
47/949 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
4/1 ม.4 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180
5/3 ม.ที่ 6 ต.เขาพระ อ.เมือง นครนายก 26000
57/96 ม.ที่3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ําจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

02-4382423
0917492121
087-7024632
086-5572034
0-2887-8404

324/291 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
309 ซ.สารภี 2 ถ.อิสรภาพ ต.สมเด็จเจาพระยา อ.คลองสาน กทม. 10600
51/132 พิบูลยคอนโดวิลล อ.บางซื่อ กทม. 10800
103 ซ.15 ถ.สาทรใต ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
69/60 ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
480 ถ.อโศก ต.ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
97 ม.6 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
104 เทศบาลสาย1 ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600
628/1 ม.8 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
80/9 ซ.ศิลปเดช ถ.ริมคลองบางคอ ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
19/1 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
39/14 ม.5 ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
60/1 ม.4 ต.พระธาตุ อ.แมระมาด ตาก 63140
36/174 ม.14 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
92 ม.3 ต.บางบอ อ.บางบอ สมุทรปราการ 10560
26/23 ม.4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
506/118 ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริว้ แขยงพญาไท อ.ราชเทวี กทม. 10400

08-9121-2850
02-439-1669
02-4196587-8

083-0654041
0908930804
0915176463
0943294634
084-9162789
0891549432
0611814799
0614183231
0846625311
084-4575396
028064075
0990143445
0859484971
0835413747
092-4644013
02-4410975
083-0597128
0841607695
091-0122404

02-2402743
087-4138773
0863155730
083-0509863
0853619716
02-8759699
02-4157756
08-1308-0389
081-9185866
02-8331629
089-6077782
08-9226-0683
0870890127

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
-69- 71 -

รหัส

ชื่อ – สกุล

5134408102
5134408117
5221207090
5221207100
5221412027
5221412034
5221412053
5221412063
5221412068
5221412072
5221412076
5221412101
5221413034
5221413184
5221413198
5221414009
5221414015
5221414047
5221414061
5221414062
5221414065
5221414074
5221414086
5221414094
5221414095
5221414114
5221414130
5221414134
5221414136
5221414139
5221414147
5221414153
5221414167
5221414179
5221414180
5221414189
5221414191
5221414196
5221414224
5221414236
5221414290
5221414312
5224112001

นางสาวธันยพร หงุยกระโทก
นางสาวสรัญญา ควรคนึง
นายมาโนชญ ยิ้มดี
นายสาธร แสนกลา
นางสาวณัฐวดี จอยชะรัด
นายปยบุตร วงคสําราญ
นางสาวอรวรรณ ทับฉ่ํา
นางสาวรัตนา เหลามงคล
นางสาวพัชรินทร กมลตรี
นายคงศักดิ์ พรหมหาญ
นางสาวจุฑารัตน สิงหพงค
นางสาวราตรี โตะสกุล
นายวรเทพ วามะกัน
นายภัทรวุธ เฉลิมวัฒน
นายวุฒิพงษ วิถธี นะวนิช
นายดนุพล แกวประดิษฐ
นางสาวนันสิชา สุวรรณนิชา
นางสาวดวงดาว ริตะนันท
นางสาววิจิตราภรณ เซ็นหลวง
นายโชติวิทย ณัฏฐธนินธาร
นางสาวดวงพร เมืองรมย
นายคณิต วุฒิธาํ รง
นายพงศธร ธนะรุงเพชร
นายพีรพล เกษแกว
นายพุทธมาศ มั่งสูงเนิน
นายชัยกิจ อุดมดํารงกุล
นายจักรพล นิดฉาย
นายสุริยัน ศาลางาม
นายชัชวาลย เคนสันเทียะ
นายศิรธันย งามขํา
นายปภัสร วินิจกําธร
นางสาวประไพเพชร อวดราง
นายชินวัฒน พรศรีสงสวัสดิ์
นายบริพัตร จิตรลดาวงศ
นายวสันต ฉันทปกรณ
นายวรัตถ แสงทองลวน
นายรุงเกียรติ คงมีเงิน
นายกิตติพิชญ การะเมฆ
นางสาวอภิญญา สระทองหน
นายจักรี หมื่นพหล
นางสาวทิพยทิวา อินทสุวรรณ
นายอรุณวิชญ เอี่ยมพิบูลย
นางสาวจันทรเพ็ญ โสภาชัย

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

ภูมิใจนิเวศน 220/431 ม.4 ถ.สุขสวัดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
47/17 ม.13 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
127/28 ม.8 ถ.สหกรณ ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
8 ม.1 ต.ชุมแสง อ.กระสัง บุรีรัมย 31160
2 ม.2 ต.ทาเสา อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
16/58 ม.1 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
48 ม.7 ต.ขุนศรี อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150089-6788604
230/7 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
87 ม.6 ซ.ศรีสุวรรณ ถ.รองคํา 6 ต.รองคํา อ.รองคํา กาฬสินธุ 46210
54/1 ม.10 ซ.จรัญฯ 35 ถ.จรัญสนิทสวงศ ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
21 ซ.พัฒนาการ 44 ถ.พัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง กทม. 10250
617 ซ.เจริญนคร 40 ถ.เจริญนคร ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
22/420 ม.9 ซ.10 ถ.พระราม 2 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
296 ม.5 ซ.ประชาอุทิศ 17 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
571/42-43 ตรอกวัดจันทนใน ต.บางโคล อ.บางคอแหลม กทม. 10120
58 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 10/9 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
54 ซ.กัลปพฤกษ 6 ถ.กัลปพฤกษ ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
69/58 ถ.ศรีเขื่อนขันธ ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
7/4 ม.ที่7 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรีย้ ว ฉะเชิงเทรา 24170
5 ซ.เจริญกรุง 59 ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
14/17 ซ.บางประจัน ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
543/139 ซ.ยิ่งอํานวย ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
58/572 ม.10 ซ.7 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
255/173 ถ.ริมทางรถไฟ ต.สี่แยกมหานาค อ.ดุสิต กทม. 10300
185/10 ซ.าตากสิน22 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
73 ซ.23 ถ.นิพัทธสงเคราะห 1 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ สงขลา 90110
25 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน 39 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี กทม. 10600
109/107 ม.6 ซ.กลับเจริญ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
707 ซ.ตากสิน 4 ถ.ตากสิน ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
483 ซ.เทอดไท 21 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
3/11 ม.11 ถ.สวนผัก อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
279/309 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์ 62 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
1 ซ.ลาดหญา 16 ถ.ลาดหญา แขววงคลองสาน อ.คลองสาน กทม. 10600
79/39 ซ.เพชรเกษม48 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
487 ซ.อินทรพิทักษ 3 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
52 ซ.ทรายทอง 9 ถ.ติวานนท ต.ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
274 ม.2 ต.ทาหลวง อ.ทาหลวง ลพบุรี 15230
312/201 ม.5 ซ.ประชาอุทิศ 90 ต.ทุง ครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
55 ม.7 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน นครปฐม 73180
50/2 ม.11 ซ.บอนไก ต.วังสมบูรณ อ.วังสมบูรณ สระแกว 27250
66/1 ม.4 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี สุราษฎรธานี 84350
51/101 ซ.เพชรเกษม 69 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
28/1 ม.11 ต.นาสนุน อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ 67170

0898966150
085-6899565
092-6677175

0894131389
02 - 8105351
092-684-4915
02-8648268
080-9437231
095-7984306
02 - 4178569
02 - 4279910
02 - 2943719
02 - 8193173
083-778-9491
0928374295
089-6076202
083-1222242
086-8220317
02 - 4181443
02 - 4519105
02 - 6281822
02-8766113
074-236622
02-4683221
083-0291644
02-8904153
02 - 4727160
02 – 8118202
085-1633232
02 - 4377663
02 - 8765848
086-6294700
0983849766
02 - 8159466
092-825-9045
081-1754805
087-2675280
084-0035302
084-5570669

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5224112003
5224207001
5224241001
5224256002
5224412001
5224412003
5224412005
5224412006
5224412015
5224412019
5224412027
5224412028
5224412039
5224412042
5224412053
5224412055
5224412057
5224412115
5224412133
5224412155
5224412172
5224412185
5224412199
5224412204
5224412205
5224412237
5224412240
5224412248
5224412259
5224412267
5224412270
5224412272
5224412273
5224412276
5224412278
5224412279
5224412281
5224412282
5224412283
5224413004
5224413007
5224413017
5224413018

นายธนาคม ลําภาษี
31/7 ม.4 ซ.จรัญฯ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
02-8657975
นางสาวแสงเทียน จันทวงษ
218 ม.15 ต.ละหาน อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
087-2624132
จาเอกอนุชา เต็มเปยม
135 ม.3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
034-770651
นายกําพล ม.พุทธรักษ
2 ซ.ตากสิน 4 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
024721167
นายสนธยา แข็งขันธ
199/1821 ม.3 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
081-3567816
นางสาวรัตนาพร สุระ
3 ม.3 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร ศรีสะเกษ 33120
081-9173331
นางสาวศรีสุดา วาจาสัตย
206 ม.1 ต.กุดกุง อ.คําเขื่อนแกว ยโสธร 35110
082-4752828
นางสาวจีรวรรณ ระบอบ
62/22 ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จันทบุรี 22000
098-8696998
นางสาวนองใหม วงษเจียม
37 ม.ที่ 6 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบรู ณะ กทม. 10140
081-9039608
นางสาวสายฝน สมีแจง
95 ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บานไผ ขอนแกน 40110
086-0631885
นางสาวจิราภรณ จั่นเพชร
58 ม.9 ต.บานแกง อ.เมือง นครสวรรค 60000
081-6752273
นายวีระศักดิ์ ถียัง
29/46 ม.47 ต.กลางหมื่น อ.เมือง กาฬสินธุ 46000
080-0688236
นางสาวเยาวนาฎ ค้ําชู
18 ม.2 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110
087-2344969
นางสาวจันทิมา ศรีเจริญ
202/11 ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ทาฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
08-8846-2227
นางสาวเจริญตา ทองพยงค
49/11 ม.2 ต.บานบอ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
08-6753-5390
นายปรีชา เพไร
75/7 ม.1 ซ.วัดพันธุวงษ ต.บานเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
034-879093
นางสาวจิรวรรณ เชี่ยวชูกุล
65 ม.1 ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
08-75328123
นางสาวอัศสราวดี ฮ่ํารัตนาพร
0804220052
นางสาวจุฬาลักษณ วิเวโก
1/3 ม.ที่ 11 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จันทบุรี 22170
080-639-8779
นางสาวฐิตารีย ธิติอัครศักดิ์
4 ซ.พุทธบูชา 44 แยก 1 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
02-8705097
นายบุญสง ฟกทิม
38/15 ม.ที่ 6 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
02-4641444
นางสาวยุทธิการ ศรียา
115/1 ม.ที่ 6 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน พัทลุง 93120
083-6065316
นายธีรวัฒน แลวกระโทก
8 ม.8 ต.ดอน อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 30150
08-4474-6043
นางสาววัลวิภา มาวมาเมือง
24 ม.22 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120
084-0859651
นางสาวทองใบ แกวมูล
3/1 ม.7 ซ.อยูเย็น 2 ถ.ชัยพฤกษ ต.ตลิง่ ชัน อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
02-4249410
นายชูชาติ กิจเจริญ
264 ม.1 ต.บางหลวง อ.บางเลน นครปฐม 73190
นางชยุตา อบรมดี
373/2 ถ.ประชาอุทิศ81 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
091-1945669
นายสมพงษ คุณสมบัติ
317/4
ถ.ประชาอุทิศ 33 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
08-5485-8680
นางสาวทรรศนีย เกตุออ น
317 ม.1 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
08-1641-2718
นายขวัญชัย แกวเรือง 154/247 ม.ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
02-8137981
นางสาวภูษณิศา ขจรนาม
21/1 ม.ที่ 6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน นครปฐม 73210
02-8892108 ตอ 6402
นางสาววารุณี ไชยศรีรัมย
39 ม.ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมือง บุรีรัมย 31000
086-1394499
นางสาวฐิตารีย ชวนชม
57/63 ม.7 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
083-8239301
นางสาวสุทธิดา โมกขะสมิต
95/334 หมูที่ 1 ต.บานใหม อ.สามพราน นครปฐม 73110
02-8058617
นางสมปอง สาพิราช
11 ม.ที่ 11 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
080-0464900
นางศิริพร เลิศสงคราม
33 ม.ที่ 1 ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
085-1579395
นางสาวเครือวัลย ทองปอน
138 ม.4 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา นาน 55110
097-0622623
นายสมบูรณ ชนูนันท
133/4 ม.ที่ 14 ซ.14 เทศบาล6 ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
087-1649023
นายชนะชัย วันดี
31/10 ม.1 ต.ออมใหญ อ.สามพราน นครปฐม 73160
นางสาวดวงกมล ธนกิจเจริญพัฒน 80/148 ม.ที่8 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
099-162-2775
นางสาวบุญตา แซโอว
34/355 ม.1 ซ.วัดเลา ถ.พระราม 2 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
085-668-4242
นายชาตรี โชติอนันตพร
2 ตรอกศาลเจาโกบอ 2 ซ.สมเด็จฯ34 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี กทม. 10600 02-8762467
นายโชติวัฒน สฤษดิ์เวชวรกุล 87/107 ม.4 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
081-8177200

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท

เอกสารประกอบการฝ
อมพิธีพธีพระราชทานปริ
ระราชทานปริญญาบัตตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาพระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
เจ้าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5224413020
5224413021
5224413030
5224413035
5224413038
5224413044
5224413045
5224413049
5224413058
5224413083
5224413085
5224413088
5224414001
5224414012
5224414013
5224414019
5224414020
5224414053
5224414054
5224414062
5224414065
5224414073
5224414074
5224414079
5224414080
5224414121
5224416002
5224416020
5224416023
5224416101
5224416103
5234406005
5234412018
5234412063
5234412103
5234412198
5234412243
5234412248
5234412272
5234412323
5234412324
5234412423
5234412437

นายวิชาญ นุชนารถ
นางสาวกิตติยา ชาวเวียงจันทน
นางสาววริศรา ชุมแจม
นางสาวจันทรา ชวนอาจ
นายนิพัฒน คาเกษตร
นางสาวอุไรวรรณ ยิ่งคําแหง
นายวรา ฟองคํา
นางสาวณัฐฐา ตั้งสุทธิวงษ
นายพงศเอก วิทูรปญญ
นางสาวอรวิมล สุริยฉัตรกุล
นายจิรวัฒน จําปาขาว
นางสาวกานดาขวัญ แซตั้น
นางสาวปวีณา บุญเกิด
นางสาวนิตยา คงประพันธ
นายเกียรตินิพน ชมเชยวงศ
นางสาวอนุศรา เสนหา
นางสาวมีนนา จิตพัฒน
นายธีระทัศน ลีนะภาณุพัฒน
นายรชต มหันตธนพันธุ
นายธิตวิ ุฒิ วาณิชวรานนท
นายใฝศักดิ์ สุวรรณพร
นางสาวนพมาศ อุตะนะตะ
นางสาวนพรัตน อุตะนะตะ
นางสาวอุทยั ทิพย พลพงษ
นายฐิติรัตน ยืนยงพิสิฐ
นางสาวฝนทิพย ไพรอุดมเลิศ
นายสุริยา วิเศษกุล
นางสาวภัณฑิรา คงสุขโข
นางสาวจิตตวดี พันธยานุกูล
นางสาวจันทิมา เชิงประโคน
นางสาวสุภาภรณ แสงมาศ
นางสาวสุณิสา โพธิ์เงิน
นางสาวชุลี เขียวแชม
นางสาวปริยาดานุ เสียวสุข
นางสาวสุนิสา กัญชะนะ
นางสาวกนิษฐา เสียงเสนาะ
นายสมโชค คงเขียว
นางสาวญาดา มงคลกิจกุล
นางสาวกันทรีย เจริญทรง
นางสาวชลธิชา งามวงษ
นางสาววิจิตรา เพิ่มทรัพย
นางสาววาสนา แกวเขียว
นางจุฑามาศ เสลานนท

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

94 ซ.เพชรเกษม 96 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
554/33 ม.4 ซ.ตลาดบางประกอก ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
11/13 ม.1 ซ.สะแกงาม 51 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
111/703 ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140
117/1 ถ.ราชพฤกษ ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
176 ม.8 ต.คํานาดี อ.โพนทอง รอยเอ็ด 45110
813/25 ถ.นรสิงห ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
75/5 ม.2 ต.นาโคก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
70/36 ม.4 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
923/59ฎ ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
824/14 ซ.บานเชา ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
52/99 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
125 ม.5 ต.ยานรี อ.กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110
58 ม.6 ต.พะวอ อ.แมสอด ตาก 63110
503/119 ม.ชัยมงคล ซ.จรัญฯ37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
344/1 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 85 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
73 ซ.จันทน 43 แยก 31 ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 43000
125/15 ซ.สนามคลี ถ.วิทยุ อ.ปทุมวัน กทม. 10330
15/13 ม.1 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
325 ม.8 อ.สูงเนิน นครราชสีมา 10100
27 ต.ปากแพรก อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
63 ม.1 ต.หัวเรือ อ.วาปปทุม มหาสารคาม 44120
63 ม.1 ต.หัวเรือ อ.วาปปทุม มหาสารคาม 44120
24 ม.12 ต.กุง อ.ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160
24/100 ม.2 ซ.เพชรเกษม 112 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
196/13 ถ.เทอดไท ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
63 ม.14 ต.ดงนอย อ.ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 24120
26/52 ม.1 ซ.สนะยา 13 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
412 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20130
117 ม.4 ต.ปงกู อ.ประโคนชัย บุรีรัมย 31140
112 ม.1 ต.ดู อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
25 ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ ราชบุรี 70140
อ.บานแพว สมุทรสาคร
127/54 ม.4 ต.บางรักนอย อ.เมือง นนทบุรี 11000
14/2 ม.1 ต.บานปน อ.ลอง แพร 54150
25 ซ.พฤษชาติ7 ถ.ริมน้ํา ต.บานโปง อ.บานโปง ราชบุรี 70110
189 ม.4 ต.สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
580/3
ซ.เขมาเนรมิตร ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800
64 ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
ข1 - 241 ถ.ไชยพันธ อ.เมือง นครนายก 26000
159/3 ม.13 ต.ดงละคร อ.เมือง นครนายก 26000
65 ม.ที่11 ต.อางทอง อ.เมือง ราชบุรี 70000

02 - 2841234
080-5565539
095-589-4555
0830719277
02-4672598
0877645952
08-9746-7782
089-7684016
02-8932249
08-9663-6122
034-411416
08-7324-8555
02-8649988
0899620322
0851399080
02-4260550
084-5152006
02 - 6558040
0863808427
02-2816589
0800688850
084-4530853
0890187773
087 - 3267883
085-3244352
0928952931
089-7991822
092-2764363
086-3473380
089 - 9463057
089 - 1220041
080-2420898
092-696-5063
081-3774482
084-4144373
089-6723398
087-7054416
08-6516-6081
0824696064
0871328124
080-6560499
0964412157

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5234412456
5234412503
5234412515
5234412530
5234412534
5234412605
5234412663
5234412705
5234412706
5234414006
5234414027
5234416049
5321236014
5321236016
5321236017
5321245056
5321306142
5321307025
5321310047
5321317051
5321317097
5321318014
5321319047
5321319101
5321357015
5321411004
5321411005
5321411006
5321411013
5321411018
5321411022
5321412004
5321412009
5321412022
5321412024
5321412026
5321412028
5321412033
5321412038
5321412039
5321412042
5321412043
5321412044

นายพีระ เอี่ยมระหง
137/34 ม.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
นายศานติ วิเศษศิลป
88/ ม.1 อ.เมือง ขอนแกน 40000
นางสาววันดี เรืองฉาย
57/1 ม.7 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140
นางสาวณัฐธิดา พิมพขันธ
1/47 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
นายโอด บุญศรี
107 ม.11 ต.บานดุง อ.บานดุง อุดรธานี 41190
นางสาวออมทิพย วงเวียน
49 ม.ที่ 11 ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 34250
นายสมัย โคระดา
88/199 ม.8 ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
นางสาวอําพร จาดคลาย
53/1 ม.2 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง นครปฐม 73000
นางสาวสุภิญญา ฉลวยแสง
26 ม.3 ต.เซิม อ.โพนพิสยั หนองคาย 43120
นายณิฐิรัญช พฤกษาวัชรสิริ
105 ม.7 ต.วังเย็น อ.บางแพ ราชบุรี 70160
นายพงษฤทธิ์ นรานฤดม
นางสาวดาวเรือง เจริญผล
286 ม.18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวอมลวรรณ ทิพยภาณุวงศา 2/28 หมูที่ 1 ม.ที่ 7 ซ.ทาขาม 12 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายทวีศักดิ์ พิทักษ
15/1 ม.9 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด นครราชสีมา 30210
นางสาวสมคิด ตันศิริเลิศ
156 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวปยะภรณ แซงโคตร
23/380 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ81 ขว.ทุงครุ ถ.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายภูมิเสน ดวงทอง
15 ม.14 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร 32210
นางสาวพิมลวรรณ ธาดาจร
605/80 ม.1 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวเมยธาวี ศักดิ์สุรทรัพย 22/63 ม.6 ซจรัญฯ13 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายสงวนศักดิ์ ทับเทศ
55/2 ม.1 ซ.จรัญฯ35 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นางสาวเจนจิรา ไกรเจริญ
27/638 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวภัทรานิษฐ ธนกิจปญญพัฒน 9/327 ถ.กัลปพฤกษ ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นายศราวุธ มลินิล
86 ม.3 ต.ลาดใหญ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นายธนาวรรธน เขตโวหาร
403 /3 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม.
นายจิรภาส คุมรุงเรือง
21 ม.6 ซ.ทาตลาด 5/1 ต.ทาตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110
นางสาวพิชญวดี ศักดิ์สุรทรัพย 22/63 ม.6 ซ.จรัญฯ 13 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายสุทธิวัฒน ทองเดช
42/197 ถ.มาเจริญ ม.ธนาสุข ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
นางสาวชุติกาญจน เอีย่ มวิเศษชัย 272 ม.6 ซ.คูสราง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายภิรมย ยิ่งรุงเรือง
107 ม.20 ต.บักได อ.พนมดงรัก สุรินทร 32140
นายธีระวัฒน ลวนศิริ
929 / 14 ซ.สี่มิตร อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายศราวุฒิ ตั้งวุฒพิ ลากร
16/39 ม.3 ซ.28 อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวณัฐวิภาพร สังขเศรษฐี 7 ต.หนองศาลา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นางสาวมิรันตี อาดัมอาลี
241/2 ถ.อิสรภาพ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายพิริยะ นรสิงหเริงฤทธิ์
34/241 ม.1 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวสุนทรี เผดิมผล
151 ม 17 ต ประสุข อ.ชุมพวง นครราชสีมา 30270
นางสาวอังศุมา สุขผล
22 ม.10 ต.บางมะพราว อ.หลังสวน ชุมพร 86110
นางสาวจินดารัตน สุภาพ
144 ม.13 ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
นางสาวน้ําทิพย สาดแฟง
40/7 ม.15 ซ.โรงนุน ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวกมลชนก ภูสมศรี
130/144 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวกิตยิ า อาภาวัชรานันท 363/46 ม.1 ซ.สุขสวัสดิ์ 19 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวรุงทิพย จั่นแกว
60/1 ม.2 ซ.จั่นแกว ถ.เพชรเกษม88 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นายเพชร โพธิก์ ระจาง
217/4 ม.4 อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวกนกวรรณ วัณณกุล
10 ม.13 ถ.กลางเมือง ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี ขอนแกน 10240

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
0-2422-0240
0841198483
08-7498-0520
081-0120598
082-8635476
089-6603545
083-6285276
08-1826-1921
0879256558
02-4633841
080-9699201
0894973210
087-6764629
0909917810
084-9300456
087-9893898
080-0534148
02-4107545
083-2236145
081-1729156
085-4069782
02-4616003
088-7475031
0852471463
087-6982693
0880094243
084-8321505
0814531721
0878225112
0615092505
081-486-5645
080-5815192
0878167435
087 - 2673896
083-7270688
0884199196
088-6292464
02 - 4285164
02-4540116
084-1169129
090-6076901

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

โทรศัพท

5321412056
5321412061
5321412069
5321412071
5321412074
5321412076
5321412081
5321412082
5321412085
5321412086
5321412087
5321412088
5321412096
5321412098
5321412099
5321412108
5321412109
5321412116
5321412119
5321412123
5321412127
5321412135
5321412145
5321412147
5321412151
5321412153
5321413005
5321413007
5321413050
5321413053
5321413057
5321413061
5321413066
5321413074
5321413085
5321413093
5321413098
5321413107
5321413121
5321413126
5321413130
5321413131
5321413135

นางสาวอาทิตยา สังขแสงใส
91/485 ม.6 ซ.70 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวมัลลิกา สองนาค
377 ม.3 บางโปรง ซ.วัดสวนสม อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวหนึ่งฤทัย ผองศรี
36 ซ.สุขสวัสดิ์38 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาววณิชา พลอยมุข
วารินเพลส 1508 ซ เพชรเกษม ต หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวธัญรดี ภาสกรจรัส
5 ถ.พรมแดน ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวปยวรรณ ผลอินทร
263 ม.3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายสมบุญ แยมบางยาง
6 ม.6 ต.บางยาง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นายชัชวาลย ชาติหวาน
230 ม.3 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
นายวิศวะ แซตั้ง
1/6 ม.8 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวดวงเดือน ศิริรจน
198 ม.1 ซ.เคเบิ้ล ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวณัฐนิชา เคาศรี
1056 ซ.รุงเรือง อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาววราภรณ ใจเฉื่อย
125 ม.7 ถ.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวนภัสวรรณ หลอนจําปา 142/24 ม.ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
นางสาวชนิตา จันทภาส
257/40 ฆ ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวอมรา นุย แหลม
159 ม.ที่ 1 ต.จอง อ.เขาชัยสน พัทลุง 93130
นางสาวกนกวรรณ ธรรมนารถสกุล 172/7 ม.4 อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายระพีพันธ คงทวีทรัพย
85/3 ม.ที่1 ต.อางทอง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130
นางสาวจันทรจิรา คาดีวี
349/97 ม.2 ซ.คลองแค ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
นางสาวอังสุมารินทร พลปญญา 55 ม.14 ต.คอแลน อ.บุณฑริก อุบลราชธานี 74000
นายอรรถพล จรดิษฐ
87/4 ม.1 ซ.สุคนธวิทย21 ต.ดอนไกดี อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นางสาววราภรณ บรรณา
194 ม.1 ต.ปาโมง อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
นางสาวจริยา ลั่นสิน
23/7 ม.1 ซ.28 ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายอุสาห ทวีรัตน
78 ม.2 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
นายกฤษดา เอือ้ อรุณแสงใส
447 ซ.ซ.เอ็มไพร ถ.บานหมอ ต.วังบูรพาภิรมย อ.พระนคร กทม. 10200
นางสาวกัลยกร บัวบาน
21 ซ.สบายใจ อ.หวยขวาง กทม. 10310
นางสาวภัสสร ทองใบ
46 ม.3 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
นายพีรพล กมลสกุลชัย
52/102 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 72 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นางสาวศรัญญา บิสลาม
75
ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
นางสาวสิริพร แกวชูเงิน
453 ม.0 ซ.นวลนอย ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวธีราภรณ บัวนาค
99/9 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
นายวีรยุทธ ภักดีเจริญ
298/9 ม 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวเอมมิกา ศรีงาม
189/259 ถ.จรัญสนิทวงค ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวพิมพลภัส บุตรกุล
80/2 ม.8 .คูสราง อ.กุมภวาป อุดรธานี 41110
นางสาวอัยรินทร อธิกรนนทพัฒน 51 ถ.ริมทางรถไฟสายทาเรือ ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
นายโฆษิต ทานจิตร
276/151 ม.1 บานปอมปราการ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวลลิตา ลายกระ
617 ถ.ริมทางรถไฟ ขว.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวณัฐยา ผันอากาศ
25 ม.10 ต.เหลา อ.ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด 45170
นางสาวชุลีพร ฉายแกว
9/8 ม.2 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นางสาววธัญญา คลายประดิษฐ 99/1178 ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายธณานนต สิงหเถื่อน
345 ซ.เทอดไท 9 ถ.ริมทองรถไฟ ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวธัญญธร ชางเจริญ
1467 ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. 10600
นายธีระพงษ ภูทอง
373 ซ.ซ.เพชรเกษม 62/1 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวหทัยรุง รัตนเสน
41/34 ถ.ริมคลองบางสะแก ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150

02 - 8926759
08-3927-1533
0811332381
0909724294
02-8787688
085-0766133
085-2660973
080-4424038
08-5994.0930
02-8156835
082-4861459
0851464933
034-325506
0851727120
080-0377580
082-0991867
024558098
095-0597747
0849090391
090-8159193
083-7105360
0911847077
081-1303180
0876828207
085-9145520
088-6446795
0987898916
093-7797553
0823450518
088-9793327
02-8735310
083 - 8985552
089-4021474
086-9972238
086-5653871
087-0505040
084-5539776
087-3588271
0911133343
02 - 4727816
087-3256503
0896708698
083-5545687

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321413145
5321413146
5321413152
5321413168
5321413169
5321413170
5321413176
5321413181
5321413183
5321413196
5321413211
5321413214
5321413225
5321413226
5321413234
5321413274
5321414001
5321414003
5321414004
5321414010
5321414011
5321414012
5321414013
5321414017
5321414018
5321414021
5321414022
5321414024
5321414025
5321414026
5321414031
5321414035
5321414035
5321414038
5321414040
5321414045
5321414048
5321414052
5321414055
5321414056
5321414058
5321414061
5321414062

นางสาววชิรา นาครินทร
นางสาวกีรติ คลี่ฉายยา
นายโสภณ วรรณทวี
นายชัชวาลย แกวกียูร
นางสาวจารุวรรณ ปนะโต
นายพงษมนัส ศศินุกูล
นายทิวา ทิศกลาง
นายศุภชาติ วิมะลิน
นายสมยศ ศรีสุวรรณ
นายเอกกวี ไวยวัฒถา
นายวันชัย ศรีสายันต
นายอภิชาติ กลิ่นสิน
นายวีระพล พลอยงาม
นายวรศักดิ์ จันทรนิธกิ ุล
นางสาวอัญชลี พิพธิ พรพงศ
นายปยะณัฐ พรรณวงค
นางสาวพรปรียา ชอ่าํ
นายรัตนพล ภิรมยแยม
นางสาวสิริรัตน เนาวพรพรรณ
นายรชต ตันกันภัย
นายอุกฤษฎ ไพศาลศิริ
นายณัฐวุฒิ สุวัณณะสังข
นางสาวทัศนีย นุชดอนไผ
นายมงคล สรอยโสภี
นายภาณุพงศ เลิศไธสง
นายอรรถพล บุญธรรม
นางสาววราภรณ กองขุนชาติ
นายศิวณัฐ คํามา
นายพีรพงศ ขาวสะอาด
นางสาวประภาสิริ ตะกุดแกว
นางสาววรรณิภา ดวงบุตร
นายเอกพล แกวนิล
นายเอกพล แกวนิล
นายธนาณัติ กลิ่นออน
นางสาวขวัญฤดี สุขหอม
นายนพพล หึกขุนทด
นางสาวมธุรส พรหมณี
นายราเชนทร รัตนศิลาวงศ
นายทักษพล สุคนธตระกูล
นายทศพล ประยูรเจริญกิจ
นายไพโรจน สังวรณ
นางสาวพัชรินทร ศิริ
นางสาวพัชรา เตชศรีศักดิ์สกุล

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

-74- 76 -

ที่อยู
301 ม.8 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
405 ซ.วัดโมลีโลกยาราม ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
517 ซ.เทอดไท 21 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
4/2 ม.4 ต.วังหวา อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140
93 ม.2 ต.กลวยกวาง อ.หวยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
124/4 ตรอกพุด ต.วังใหม อ.ปทุมวัน กทม. 10330
35/84 ม.7 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
655 ซ.เอกชัย109 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
53 ซ.ริมทางรถไฟ อ.ธนบุรี กทม. 10600
68 ซ.ปานทิพย ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800
111/210 ม.3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
8/8 ม.13 ซ.โรงพยาบาลพระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
51 ม.9 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
45 ถ.นครเขื่อนขันธ ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
17/185 ม.2 ซ.เลิศพัฒนาใต อ.จอมทอง กทม. 10150
49/3 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
107 ถ.พุทธมณฑลสาย210 อ.บางแค กทม. 10160
5/2 ม.13 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางมวง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
212/138 ซ.เพชรเกษม 16 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
141/103 ม.9 ซ.ประชาอุทิศ27 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
686 ต.ทาฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
20/74 ม.8 ถ.หลังศาลธนบุรี อ.บางบอน กทม. 10150
42 ม.2 ถ.หลักสี่ ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
36/186 ม.6 ซ.เศรษฐกิจ 41 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
9ห135 ถ.นางลิ้นจี่ ต.ทุงมหาเมฆ อ.สาทร กทม. 10120
82/1 ม.2 ต.แหลมกลัด อ.เมือง ตราด 23000
88 ม.6 อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
24/41 ม.5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
2/3 ม.5 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140
184 ม.4 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ 67170
59 ม.11 ต.โนนจาน อ.บัวลาย นครราชสีมา 30120
137 ม.2 ซ.บางกระดี่36 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
137 ม.2 ซ.บางกระดี่36 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
99/1 ม.3 ซ.จันทรเรือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี 11000
89 ม.ที่ 3 อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 10600
43/214 ถ.ริมคลองบางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
49 ม.1 ต.ลําพะยา อ.เมือง ยะลา 95160
7 ซ.เพชรเกษม 48 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
11/7 ม.7 ถ.พระรามท2 แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
1729/4 ถ.จันทย ต.ทุงมหาเมฆ อ.สาทร กทม. 10120
552 ซ ชุมชนวัดคลองเตยใน ต คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
57 ม.11 อ.เมือง รอยเอ็ด 10120
99/274 ม.7 ซ.ทาขาม 28 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150

โทรศัพท
088-0134323
0950757226
081-2459513
02-4100323
0988758634
02-4769655
083-1330241
028953735
089-052-2880
02-8834609
083-7088781
084-0805775
02-4634917
0837592287
0841103009
0818743290
02 - 9248201
080-0508771
085-0556561
0949646196
02-8976837
087-7630293
085-5167884
02-6794454
0875459563
081-1591776
085-1804100
088-2289836
0983548898
083-1222669
02-8958820
02-8958820
0890703514
087-0978473
086-7912487
080-7048329
084-7292852
084-6678712
02-6786420
090-9264651
022126493
02 - 4179982

เอกสารประกอบการฝ
อมพิธีพธีพระราชทานปริ
ระราชทานปริญญาบัตตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาพระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
เจ้าพระยา

--7577 -

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321414070
5321414071
5321414078
5321414080
5321414081
5321414083
5321414084
5321414099
5321414100
5321414101
5321414102
5321414103
5321414108
5321414111
5321414113
5321414114
5321414116
5321414118
5321414119
5321414120
5321414121
5321414124
5321414125
5321414126
5321414132
5321414134
5321414135
5321414137
5321414139
5321414140
5321414141
5321414144
5321414161
5321414162
5321414172
5321414176
5321414178
5321414179
5321414186
5321414197
5321414201
5321414212
5321414213

นางสาวประไพ สายลาม
นางสาวธนพร บุณยาศวิน
นางสาวพรศิริ บรรดาศักดิ์
นายวิทยากร ดีใจ
นายศรัณย ปรอยโคกสูง
นางสาวศิลปศุภา วงษศิลป
นายเชาววัฒน แสงประดับ
นางสาวเกื้อกูล จุลเสวก
นายสามารถ คําทอง
นายภานุสรณ รัตนนาวิน
นายพงษชริน ศิริบุตร
นายยุทธนา ทองวันดี
นางสาวสุกัญญา พงศสีทอง
นางสาวพรพรรณ โพธิ์พูล
นางสาวสุปราณี วิชชุกรจิรภัค
นางสาวจิราวัลย กัญจนกาญจน
นางสาวภัสราภรณ วิญญายงค
นายภูมพิ ัฒน ภูวเดชชีวานันท
นายจีระนนท หมอยาดี
นายมานะชัย กรทรงแกว
นางสาวสมฤดี รุงสงค
นางสาวผาณิต ประทุมสูตร
นายอนุสรณ หอมจันทร
นางสาวอรอุมา โสไกร
นางสาววันวิสา เพชรดําดี
นายชวนภ รับสมบัติ
นางสาวจริยา กลิ่นสุบรรณ
นางสาวจริยา พุกเศรษฐี
นางสาววัชรี ทองโชติ
นางสาวสุภาพรรณ มวงมณี
นางสาวปรางทิพย พรหมวิบุตร
นายเกษม บุญศรี
นางสาวกมลทิพย ภูมี
นางสาวณัฐลาวรรณ ชารีโสม
นางสาวธิดารัตน อรัญญะ
นางสาวอรุณทิพย ยินดี
นายมนตรี วิชยั
นางสาวธัญญลักษณ ทานะ
นางสาวมณฑา นะเอย
นายนาวิศ สมานรักษ
นายเกิดรัก ดนัยสวัสดิ์
นายอานนท สิงหทศ
นางสาวสิราลักษณ มีศรี

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

30/9 ม.3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
176 ซ.เพชรเกษม 20 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
695 ม.2 ต.ทุงโพธิ์ อ.นาดี ปราจีนบุรี 25220
13 ม.2 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี รอยเอ็ด 45140
268 ม.1 ต.หนองขาม อ.จักราช นครราชสีมา 30230
7/49 ม.5 อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000
7/139 ซ.ปลูกจิตร ถ.พระราม 4 ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน กทม. 10330
160/72 ม.19 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง บุรรี ัมย 31000
98/11 ม.2 ต.บางมวง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
20 ม.5 ซ.พุทธบูชา 7 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
50/1772 ม.5 ซ.70/4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
155 ซ.ซ.เทอดไท 19 ต.บางยีเ่ รือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
9/260 ซ.พระราม274 ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
192/2 ซ.ราษฎรบูรณะ 10 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
949/45 ซ.สุขสวัสดิ์26 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
36/91 ม.13 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
1/537 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแกว 27120
39/1 ม.7 ต.กฤษณา อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
16 ม.7 ต.โคกคราม อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
12/3 ม.7 ต.วังน้ําเย็น อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
111 ม.3 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
27 ม.3 ต.สระพังลาน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
1940/3 ม.6 ต.อูทอง อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
43 ม.4 ต.สระพังลาน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
31 ม.4 ต.สระยายโสม อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
74 ม.4 ต.บานสิงห อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
1/23 ม.2 ซ.พระราม2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
15/2 ม.1 ต.สามโก อ.สามโก อางทอง 14160
3/524 ม.6 ว.กระทุมลม 18 ต.กระทุม ลม อ.สามพราน นครปฐม 73220
37/7 ม.3 ถ.พุทธมลฑล ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน นครปฐม 73110
27/2 ซ.เอกชัย 109 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
78/436 ม.5 ซ.4/8 ถ.บานกลวย - ไทรนอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 10300
106/1 ม.5 ต.หวยออ อ.ลอง แพร 54150
22 ม.1 ต.บานเพชร อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
123 ม.8 ต.ทาขาม อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
136/189 ม.7 ซ.พิมลราช10 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
62/2 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
113 ม.3 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ สระแกว 27000
10 ม.ที่7 ต.สาน อ.เวียงสา นาน 55110
129/1 ม.10 อ.สิชล นครศรีธรรมราช 80120
450/12 ซ.สะพานยาวบัานใหม ขว.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
353 ซ.โชคชัยจงจําเริญ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
88 ม.4 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 62130

029-201413
0886413564
085-2265172
080-5931222
084-4783863
082-4642021
080-2759398
089-6689250
085-5590697
086-5136737
02-9272806
028905883
080-4404722
02 - 4287793
0-24105149
082-3468362
084-3623161
0865432655
083-857274
082-7290503
083-4457507
0874466626
0928376560
088-4851864
0878485885
0982673695
084-5429269
087-5325183
087-3178187
084-1162879
081-4575207
089-0122419
085-7979931
080-2680311
0870845265
082-4742753
0804557352
085-9917470
0839780872
02 - 2952112
0824744433

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5321414214
5321414218
5321414219
5321414222
5321414227
5321414229
5321414230
5321414234
5321414245
5321414247
5321414248
5321414250
5321414251
5321414254
5321414255
5321414265
5321414266
5321414269
5321414271
5321414272
5321414280
5321414285
5321414291
5321414301
5321414310
5321414312
5321414318
5321414327
5321414342
5321414344
5321414347
5321414348
5321414349
5321414371
5321414372
5321414373
5321414379
5321414380
5321414386
5321414389
5321414408
5321414411
5321414420

นางสาวจามจุรี แสงประเสริฐ
88 ม.4 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 62130
นายณัฐพล บุญแกวสุวรรณ
308 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายปยะพงษ ทากลาง
609 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน18 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
นายปรุฬห ชัยทวีพรสุข
40/1612 ม.9 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวอัญชลี บุญมี
196/16 ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
นายกฤตภาส ศิริโสภณพิพัฒน 333/36 ซ.เพชรเกษม 10 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
นายขวัญชัย อําไพรัตน
180/176 ม.1 ซ.บุญชวย ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
นายปริญญา สุจริต
9 ซ.ประชาอุทิศ105 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นางสาวฐิยาลักคน เลิศพิชิตชัย 109/305 ม.ม.บานพิศาล ซ.บางกระดี่ ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวปวีณา โพธิ์ประสิทธิ์
1306 ซ.ซ.จรัญฯ 75 ต.บางพลัด อ.บางพลัด กทม. 10700
นางสาวพัชรินทร แสงหิรัญ
174/595 ม.2 ต.สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
นางสาวอารยา เกาะไพศาลสมบัติ 104 ม.4 ซ.วัดชัยมงคล ต.หลักสาม อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
นางสาวอําภาพร พรมดี
103 ม.4 ต.หนองฮะ อ.สําโรงทาบ สุรนิ ทร 32170
นางสาวสุธิสา ชวดหาญ
56 ม.2 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ รอยเอ็ด 45170
นายวิรุฬห แซปง
128/1 ซ.ซ.จันทน18/7 แยก14 ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
นางสาวนวรัตน นภดลโอฬารกุล 526 ม.13 ต.หนองไผ อ.หนองไผ เพชรบูรณ 67140
นายวิโรจน บุญญกามะ
68/101 ม.5 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
นายภัทรกร รัตนอุดมภากร
10 ซ.พึ่งมี 30 ต.บางจาก อ.พระโขนง กทม. 10260
นายวีรฉัตร เบียเช
60 ม.8 ต.แมสลองนอก อ.แมฟาหลวง เชียงราย 57110
นายจอมพล เจริญพันธ
930/6 ค ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายนลวัชร ธีรนอมบุญลือ
96/319 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
นางสาวนิรมล เกตุแกว
95/1 ม.2 ต.บางปูใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
นางสาวอุไรวรรณ ยอดคําตัน
3 ม.14 ต.ธาตุ อ.วังหิน ศรีสะเกษ 33270
นายเชี่ยวชาญ ไขกระโทก
50/13 ม.14 ต.กู อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
นางสาวภัสสราพร พูนทองถาวรกุล525/140 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 อ.จอมทอง กทม. 10150
นายสหรัฐ ไทยประสงค
24 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายพลวัฒน หอมระรื่น
4/123 ม.1 ขว.ศาลากลาง ถ.กรุงนนท-จงถนอม อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
นายเสริมวงศ ดิษฐสุวรรณ
70/24 ม.5 ซ.ประชาอุทิศ74/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายธวัชชัย ฉันทรัตนโยธิน
248 ซ.กุศลทอง ถ.จันทน3 ขว.ทุงวัดดอน ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
นายอัษฎาวุธ จันทรกลาง
92/1 ม.3 ต.ลํามูล อ.โนนสูง นครราชสีมา 30160
นายทศพล ชุณหชัชวาลกุล
119-121 ถ.ถ.ขาวสาร ต.ตลาดยอด อ.พระนคร กทม. 10200
นายอดิศร พลอยมีรัศมี
79/3 ซ.ซ.บางแวก 65 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นางสาวปรียานุช ใชฮวดเจริญ 90/19 ต บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
นายอนุชา เขตภูเขียว
120 ม9 ต.ซับเปบ อ.วังโปง เพชรบูรณ 67240
นายเจตน เจริญพงษ
5/11 ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
นายเฉลิมชัย อุนจิตติ
263/4 ม.5 ซ.12 ถ.เณรแกว ต.ทาระหัด อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
นายเฉลิมพร อัจฉริยไมตรี
85/382 ม.6 ซ.เอกชัย88 ถ.เอกชัย อ.บางบอน กทม. 10150
นายชยุตม พงษพานิชอักษร
80/251 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายณัฐวุฒิ ลวนศิริ
38/40 ม.ที่ 8 ซ.โรงพิมพ ถ.เศรษฐกิจ ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายธนทร ถิรายันติกุล
218 ซ.ตากสิน 19 ถ.ตากสิน ต.สําเหร อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวสุชาดา นาดี
106/4-5 ม.4 อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวกรรณิการ หมื่นแสนธิ 80 ซ.เสรีไทย 42 ถ.เสรีไทย ต.คันนายาว อ.คันนายาว กทม. 10230
นายชนก ขุนทอง
347 ม.8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
08-7542-8012
0888949881
02-2941577
02-6716285
080-5978802
02-444062
02-8158215
0-28901732
0924022747
08-5949-0822
034 - 880575
0872588273
0866371207
0846541668
088-8090624
087-7055110
086-3459338
091-1062660
0816273598
0834430711
087-4996281
087-1318430
089-7162180
0970094401
024649355
0809846271
0829607632
02-286-1587
086-7782164
0899276477
085-8185358
083-8459605
0831313886
0948132334
035-502861
0844552684
090-6506589
034-424607
0823365056
0950520649
080-5588464
080-1146977

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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BSRU

CONGRATULATIONS

รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

โทรศัพท

5321414430
5321415012
5321416005
5321416006
5321416007
5321416009
5321416010
5321416011
5321416012
5321416013
5321416014
5321416015
5321416016
5321416023
5321416031
5321416033
5321416034
5321416036
5321416037
5321416040
5321416047
5321416054
5321416056
5321416059
5321416079
5321416081
5321416082
5321416090
5321501124
5324412014
5324412026
5324412027
5324412038
5324412060
5324412071
5324412076
5324412081
5324412085
5324412096
5324412097
5324412114
5324412135
5324412139

นางสาวดรุณี สวางพบ
479/186 ม.10 .ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวชลิสา สุทธิเกษมคุณ
164/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาววิลาวรรณ หงสกุล
34 ม.17 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวศุภมาส มัดละ
34 ม.17 ซ.รักสงบ ถ.นครเขื่อนขันธ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายธวัชชัย ถาแกว
318 ม.8 ซ.9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย 57140
นางสาวนพมาศ จิ๋วนางนอง
923/104 ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายณัฐลดา บุตรวงค
161/66 ม.10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นายศิขรินทร ขุนพินจิ
248/86 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นายฑรรณวัฒ จันทมาลา
164/178 ถ.เพชรเกษม ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นางสาวชลธิชา ทาวนอก
46/7 ม.3 ถ.รัตนธิเบศร ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
นางสาวกมลา ชาวปากน้ํา
42/2 ม.4 อ.เมือง สมุทรสาคร 10280
นางสาวเฉลิมขวัญ พิพัฒนเจริญสกุล 29/94 ม.11 ซ.พระราชวิริยาภรณ16 พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวนิออน มาตรวิไลศักดิ์
20/1 ซ.สุขสวัสดิ์30 แยก5 อ.ราษฎรบรู ณะ กทม. 10140
นางสาวพรพิมล ชางปรุง
499 ม.2 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง อุดรธานี 41000
นายอดิศร พรมเสน
25/1 ม 3 ต ซับมะกรูด อ.คลองหาด สระแกว 27260
นางสาวน้ําทิพย เมฆสคราญ
12 ซ.ราษฏรบูรณะ18แยก1 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวสุนิสา เซ็งมณี
35/165 ม.1 ถ.เพชรเกษม ทาตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110
นางสาววิภาพร นัคเรศ
364 ซ.เจริญนคร 46 ถ.เจริญนคร ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
นางสาวนัฐกานต ราชธนุ
93/585 ม.1 ซ.สุข 1 ถ.รังสิต - นครนายก อ.องครักษ นครนายก 26120
นางสาวสุภารัตน มากกลิ่น
50/3 ม 1 ต หลักสอง อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
นายสําเร็จ แซตั้ง
229 ม.ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง ยะลา 95110
นางสาวเบญจพร แสงเพชร
107 ม.ที่ 1 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร 32110
นางสาวนพรดา ศรสิทธิ์
1092/4 ข. ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวอรุณี พิสพล
52 ม.5 ต.หินดาด อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240
นายนพดล จิตอนุรักษ
4 ซ.พุทธบูชา44 ถ.พุทธบูชา อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายทวีศักดิ์ พุมขจร
208 ม.5 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายน้ํามนต พรมมา
6/106 ซ.ตรอกการเคหะหลังที่ 6 ต.คลองจั่น อ.บางกะป กทม. 10600
นางสาวแอนนา นาคเขียว
189/2 ม.4 ต.บอทอง อ.หนองมวง ลพบุรี 15170
นางสาวศจิกานต ชมชื่น
52 ซ.เพชรเกษม 51 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวสุนีย รัตนกุล
38 /25 ม.10 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นางสาวสจี กาประสิทธิ์
67/17 ซ.วัดราชสิงขร ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
นายพรศักดิ์ ตั้งชาติตระกูล
470 ซ.สวนพลู ต.ทุงมหาเมฆ อ.สาทร กทม. 10120
นางสาวนันทฐิชา ศรีมกุ
อ.จตุจักร กทม.
นายณัฐวุฒิ ทิพยธารา
286/1 ซ.ริมคลองบางกอกนอย ต.อรุณอัมรินทร อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางศศิประภา เจริญศรี
13/9 ม.3 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวพีรดากรณ โพธิ์เกิด
159 ม.14 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก พิจิตร 66160
นางสาวศิริมา นาโคนามะ
197 ม.3 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70210
นายอภินันท ทั่งพัฒนพงษ
63 ถ.ถ.ถวาย ต.ทาฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสมจิตต พุมรินทร
481/205 ซ.37 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวปรารถนา เวลาแจง
33/1351 ม.8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
นางณัฐพร ศรีไพศาลเจริญ
411/101 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางชุติกาญจน เศรษฐธนันท
111 ซ.เจริญกรุง 67 ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
นายพิสฏิ ฐ เฟองชูนุช
23/341 ซ.ประชาอุทิศ 76 ถ.ประชาอุทศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140

085-4412011
086-7562200
082-4532258
089-4421658
083-7129760
087-4039052
094-5528569
089-6634044
0870172928
082-9560257
0830617175
084-1200696
02-8712331
095-9578452
081-0746866
087-8062066
083-2262790
087-5680089
087-5878552
082-4934926
073-378030
080-0510621
083-1026956
084-4727301
081-1005692
0819732326
0840803681
085-9380693
0959574014
087 - 5187037
0-26758823
084-5504292
0926403398
083-7813698
0929451654
0860802145
0853001301
0879361006
08-9234-1496
08-1916-0895
08-1586-1360
087 - 6905239

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

- 80 -78-

รหัส

ชื่อ – สกุล

5324412171
5324412175
5324412193
5324412195
5324412206
5324412208
5324412217
5324412221
5324412226
5324413010
5324413031
5324413083
5324413093
5324413099
5324413104
5324413110
5324413113
5324413117
5324413147
5324413149
5324413150
5324413151
5324413160
5324413161
5324413162
5324413164
5324413166
5324413169
5324413174
5324413175
5324413176
5324413178
5324413189
5324413191
5324413194
5324414013
5324414021
5324414111
5324414114
5324414131
5324414137
5324414139
5324414140

นางสาวสุนทรี นาควิมล
16514 ม.12 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
082-2995557
นางสาวพิมพธนานันท ภัทรเลอพงศ 39/107 ม.6 ซ.ประชาอุทิศ 125 แขวทุง ครุ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140 08-6403-4517
นางสาวอนงค นรจีน
18/1 ม.6 ถ.พระพิมลราช 1 ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
0921121588
นางสาววราภรณ ทับแถม
37/3 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
0896726961
นางสาวณัฐปภัสร ตรีประภาภรณ 406/21ก ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ทาฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
0851594922
นายสุทธิพร บัวมาตร
226 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 0894594256
นางสาวศศิธร มะโนราช
81/368 ม.5 ซ.16 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
084-9792443
นางสาวสุรีวรรณ ฉ่ําเสนาะ
33/1 ม.8 ต.ชีน้ําราย อ.อินทรบุรี สิงหบุรี 16110
นางสาวมยุรี บุญสอน
นางสาวภัทราพร ทองศาสตรา 129/630 ม.4 ซ.เพชรเกษม99 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 081-6519505
นางสาวรวีวรรณ ศิริเจริญ
89/117 ม.16 ถ.ศรีนครินทร ต.บางแกว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
085-3516814
นางสาวอภิญญา แตงพิศ
74/2 ม.6 ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
084-4680051
นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ 1352 ถ ดินแดง ต ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
นางสาวหทัยรัตน พวงมาลัย
17/14 ม.11 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
นางสาวนาฏอนงค ชัยชาญวิศิษฏ 27/8 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร ชัยภูมิ 36180
082-447-6917
นางสาวน้ําฝน ศรีสัญญา
50/1278 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
085-1772583
นางสาวพิรุณ ปานรัตน
65 ม.8 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
0807776365
นางสาวกาญจนสุดา เกตุดี
34/140 ม.11 ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
0847681947
นายปราพจน ภิระพันธพานิช 235/1 ม.6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
08-1441-9541
นางสุรัตน สัจจะโชคธรรม
167/7 ม.10 ซ.12 ถ.ทางเขาวัดวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
08-1865-9276
นางธนวัน เจษฎาภิสัก
2 ซ.2 (เทศบาลพัฒนา 1) ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.เหมือง อ.เมือง ชลบุรี 20130 08-1353-5919
นางสุรีวงศ เจริญทรัพยพานิช 167/11 ม.10 ซ.เจริญสุข 12 ถ.เจริญสุข อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
08-1949-2930
นายณัฐพนธ ณรงควานิช
79/9 ม.2 ต.บางเตย อ.สามโคก ปทุมธานี 12160
02-3220107
นางสาวธนาภรณ นิลศรี
88/704 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
090-9744562
นายอานนท อุดมเลิศสกุล
147 ถ.ทรงวาด อ.สัมพันธวงศ กทม. 10100
02-4517850
นายจาตุรงค ธนพรรังสิมา
2341/40 ถ.พระรามที่4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
087-6476149
นางสาวศิริทิพย สุนทรภัณฑ
51 ม.7 ตรอกอาคารพาณิชย ต.ลําไทร อ.วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 081-5859998
นายพีรวัส ชาญชนะโชติ
242/7 ถ.มิตรพันธ ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
02-2152488
นางมานิตา รุงสกุลลิขิต
63/4/99 ม.8 ซ.รัตนาธิเบศร14 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
083-2593114
นายณัฐพงษ รุงสกุลลิขิต
68 ซ.รามคําแหง52/2 ต.หัวหมาก อ.บางกะป กทม. 10240
02-7327568
นายณัฐพันธุ รุงสกุลลิขิต
68 ซ.รามคําแหง52/2 ต.หัวหมาก อ.บางกะป กทม. 10240
02-7327568
นางสาวรุงอรุณ ทองเล็ก
23/1 ม.2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
0868071157
นางสาวพันทิรา สันทัสนะโชค 39/11 ม.6 ต.ทาจีน อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
087-3729244
นางสาวจันทรรัตน วรรณเขตร 49 ม.6 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสยั หนองคาย 43120
0881858916
นายอุดมทรัพย สุดสวัสดิ์
7/217 ถ.ปอปปูลา ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
02-9112695
นางสาววิชิดา โพธิ์เขียว
339/16 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
0866220025
นางสาวกัลยา สุนกําเหนิด
30/1 ม.2 ซ.วัดไกเตี้ย ถ.บรมราชชนนี 33 ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170 02 - 8809323
นางสาวณัชชา เรืองจาบ
201 ม.18 ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 36160
081-6867946
นางสาวกฤติญาณี คงเมือง
11 ม.2 ต.คําตากลา อ.คําตากลา สกลนคร 47250
089 - 6840197
นายวสุวัฒน ฐานอริยมานนท
8 ซ.พุทธบูชา 6/1 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
02 - 4281280
นายเกตสกาจ กลาสงคราม
249 ซ.เพชรเกษม 15 แยก 9 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600 02 - 4580126
นายนรเศรษฐ แยมศรีประทุม 996/3 ซ.ริมคลองบางกอกใหญ ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600 086-3604641
นางสาวพัชรประภา ออนตา
76ห.306 ตรอกเทวีวรญาติ ต.วัดเทพศิรินทร อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100 02-6215273

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
เจ้าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิธีพธีพระราชทานปริ
ระราชทานปริญญาบัตตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาพระยา

--7981 ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS

รหัส

ชื่อ – สกุล

โทรศัพท

5324414145
5324414148
5324414155
5324414156
5324414160
5324414178
5324414179
5324416002
5324416003
5324416010
5324416013
5324416034
5331412002
5331414001
5421267001
5421411001
5421411004
5421411007
5421411016
5421411018
5421411020
5421411021
5421411033
5421412001
5421412003
5421412005
5421412009
5421412010
5421412013
5421412017
5421412018
5421412020
5421412021
5421412022
5421412023
5421412024
5421412025
5421412027
5421412028
5421412031
5421412037
5421412038
5421412039

นางสาววาสนา ไชยสิทธิส์ รอย 305 ม.8 ถ.สรางคอม - เพ็ญ ต.บานโคก อ.สรางคอม อุดรธานี 41260
08-7236-5786
นายพิชยั ยุทธ หอกระโทก
165 ม.9 ถ.คชวิถี ต.แจหม อ.แจหม ลําปาง 52120
08-7128-1774
นายพินิจ ทับเปรม
830/8 ถ.นิคมมักกะสัน ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี กทม. 10400
02-6527759
นายธีรภพ โกศลธนากุล
11/32 ซ.พหลโยธิน32 ต.เสนานิคม อ.จตุจักร กทม. 10900
0806784966
นายจุมพล พินิจกิตติคุณ
17/198 ตรอกการเคหะหลังที่17 ต.คลองจั่น อ.บางกะป กทม. 10240
083-9203192
นายศรายุทธ ฉายสุวรรณ
122/1 ซ.บานครัว ต.เพชรบุรี อ.ราชเทวี กทม. 10400
086-0466619
นางสาวยุพาวดี สืบวงค
109/56 ม.1 ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
0909698531
นางสาวอัจฉรา โงงบุดสี
103/3 หมูที่ 5 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
0876194144
นางสาวนุชนภา แมนพยัคฆ
10/343 ซ.เพชรเกษม 110 หนองคางพลู หนองแขม กทม. 10160
02 - 8964369
นางสาวดาริน อินทยุง
50 ม.15 ต.บักได อ.พนมดงรัก สุรินทร 32140
0807706673
นางสาวสุวรรณา คําวงคปน
27 ซ.1 ถ.เกาะกลาง ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม 50000
0811666990
นางสาวศิษฎีแข ประภารักษ
24 ซ.ออนนุช73 ต.ประเวศ อ.ประเวศ กทม. 10250
02-3287821
นางสาวนภวรรณ ดาวศรประศาสน 65 ช. ม.2 ซ.เอกชัย33 อ.จอมทอง กทม. 10150
0941590756
นายอรรถพล แกวจันทร
28 ม.3 ต.สรางมิ่ง อ.เลิงนกทา ยโสธร 35120
085-0161130
นายเผดิมชัย ทับสี
53/68 ม.1 ซ.ศุภวรรณ 4 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
02-4216255
นางสาวบุศรา เพ็ชรชุม
149 ม.2 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130
082-4247725
นางสาวจิรชญา บุญสาหราย
83/5 ม.3 ต.ทายหาด อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวเพชรา นาเมืองรักษ
8 ม.5 ต.ระบํา อ.ลานสัก อุทัยธานี 61160
086-0784734
นางสาวหัสวดี สิทธิโสม
366/25 ม.2 ประชาอุทิศ90 พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
0839722785
นางสาวอภิญญา ราศี
225/51 ซ.กํานันแมน13 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
088-6961997
นางสาวพรรณราย เกิดเจริญ
124 ม.5 ต.ดอนยอ อ.เมือง นครนายก 26000
097-1320903
นางสาวบุญผกา พอครวงค
101/505 ม.4 ต.บางกราง อ.เมือง นนทบุรี 11000
นางสาวระวีนุช ชานนท
425 /10
ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
02-4668422
นางสาวเสาวลักษณ คงนะ
35 ม.1 ต.หวยกระเจา อ.หวยกระเจา กาญจนบุรี 71170
099-0132524
นางสาวเมริตา เรืองหอม
11/1 ม.7 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทรบุรี สิงหบรุ ี 16110
0958857388
นางสาวผกาแกว แสงรอด
72/4 ม.7 ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
092-4293775
นางสาววันนิภา อินคชสาร
340/24 ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
02-7531375
นายวสันต เกตุกลม
60/810 ม.11 ซ.เปรมฤทัย1 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
085-5647260
นางสาวอรอนงค พวงพันธ
23 ม.10 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120
087-6499681
นางสาวสุมิตรา สะแกคราม
20/25 ม.10 อ.บางบอน กทม. 10150
080 - 4469123
นางสาวกชนารา แปนแกว
68/16 ถ.บางลี-่ หนองวัลยเปรียง ต.สองพี่นอง อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110 035-532073
นางสาวภัทรมน เทศงามถวน
89/31 ซ.วัดสมเกลี้ยง ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
094-4968177
นางสาวมณีรัตน แดงพยนต
20/2 ม.8 ต.โรงเข อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
082-361856
นางสาวกันทิมา กาลวิทย
156/585 ม.5 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
0875696539
นางสาวสาวิตรี คุยเสงี่ยม
38/2 ม.2 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
087-6730402
นางสาวศุภวรรณ ดอกพุฒ
52/1 ม.2 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
082-7802823
นางสาววีนัส เย็นนภา
5 ม.7 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
085-4057809
นางสาวพรประดับ ผลนอย
78 อ.พระนคร กทม. 10200
0917514706
นายเกรียงศักดิ์ มักศิลา
73 ม.3 ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 71260
0809365871
นางสาวอารยา สังฆะมณี
193 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140 0894475746
นางสาววิลาวัลย สรรพานิช
77/10 ม.1 ซ.ตูเย็น ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
085-2999059
นางสาวทัศนีย ดุสิตา
004 ม.7 ต.ศรีแกว อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240
0873286453
นางสาววราพร สนธยานานนท 57/1 ม.4 ต.บางชาง อ.สามพราน นครปฐม 73110
090-9673849

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต
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เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5421412040
5421412041
5421412044
5421412047
5421412048
5421412049
5421412053
5421412069
5421412070
5421412071
5421412072
5421412073
5421412081
5421412083
5421412094
5421412097
5421412102
5421412104
5421412107
5421412108
5421412109
5421412121
5421412126
5421412135
5421412151
5421412153
5421412156
5421412163
5421412164
5421412165
5421412166
5421412170
5421412177
5421412178
5421413002
5421413008
5421413014
5421413017
5421413022
5421413026
5421413028
5421413029
5421413032

นางสาวเพชรรัตน แจมประแดง
นางสาวเบญจวรรณ สุขปาน
นายพีรสิทธิ์ พาลเสือ
นางสาวรติยา นาแซง
นางสาวกุลนิษฐ สุขประเสริฐ
นางสาวธัญพร ลําพูลโชค
นางสาวจุฑาเพชร อิ่มดี
นางสาวชลธิชา พิมพากร
นางสาวชไมพร สะสม
นายดิศรณ นวมนวล
นางสาวอโณทัย จันทรกระจาง
นางสาวประภัสสร ไมสังข
นางสาวเสาวลักษณ เชื้อจีน
นางสาวเพชรรัตน ชาวนาฝาย
นายปริญญา อยูสุข
นางสาวพรรณี พึ่งสุข
นางสาวเปญจณา องอาจ
นายนพชัย ยอดดี
นางสาวพัชรวดี ลิ้มทองคํา
นางสาวรัตนา เสือขํา
นางสาวอารีย ยิ้มแยม
นางสาววิลาวัลย ทากรม
นางสาวอนิษา ภูทิพย
นายบวร เยี่ยมฉวี
นางสาวสุพรรณี หนูตอ
นายชัยอนันท แสงทอง
นายพุทธพล ชะนะสถิตย
นางสาวอภิดา พงษสมบัติ
นางสาวเกศฎา คํามานิตย
นางสาววรินธร วงศพิทักษ
นางสาวตรีนรินทร อินทรแหยม
นางสาวทัศนีย เหลาไชย
นางสาวศุภลักษณ จันโทศรี
นางสาวสุภัทรา คงโพธิ์
นางสาวธัญญลักษณ วรรณะ
นางสาวนันทนภัส เนาแสง
นางสาวพรทิพย พฤกษาโคตร
นายสุวิทย จิตตรุงเรืองชัย
นางสาววิภาพร ประสานรัตน
นางสาวลัดดาวัลย รัตนไตร
นางสาวเนตรชนก ทองคํางาม
นางสาวเสาวณีย หลักกําจร
นางสาวนุสรา แยมอุทยั

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

- 82 -80-

ที่อยู

โทรศัพท

108/68 ม.1 ซ.เทียนทะเล 20 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
0859528512
51/81 ม.3 ต.บางน้ําจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
094-6508796
505 ซ.อิสรภาพ 29 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
175/176 ม. 1 ม.บานเจริญทรัพย ต.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 0817532687
24/8 ม.7 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
082-0765872
196 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
080-4242004
67/527 ม.17 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
082-7089994
101/99 ม.12 ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
0819950259
123 ม.10 ต.พรมสวรรค อ.โพนทอง รอยเอ็ด 45110
083-9772061
7/2 ม.9 ต.บางกระเจา อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
082 - 6446114
165 ถ.ถวาย ต.ทาฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
086 - 5566235
348 /34 ถ.ถวาย ต.ทาฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
090-9794362
167/14 ม.4 ต.บานเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
0900074675
220/1382 ม.4 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
094-5587443
236/27 ม.1 ซ.โรงอวน ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
032661773
129 ม.14 ต.หนองใหญ อ.ปราสาท สุรินทร 32140
088-7047727
122/1 ม.4 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120
080-9395846
49/451 ม.7 ถ.รัตนาธิเบศร ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
0890434475
17/269 ม.ที่4 ซ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
0864003190
64/5 ม.1 ต.บานเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
094-7837878
133/4 ม.8 ต.หนองโรง อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71140
0832202596
97 ม.7 ต.หนองกุง อ.นาเชือก มหาสารคาม 44170
084-5677454
59/1 ซ.อุดมสุข41 ถ.สุขุมวิท 103 ต.บางจาก อ.พระโขนง กทม. 10260
082 - 0132064
385/21 ถ.เจริญกรุง (ฝงซาย) ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120 090-6402665
36 ม.9 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง หนองคาย 43220
089-7096485
9 ม.1 ซ.เคเบิ้ล ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 0801797267
47/7 ม.8 ถ.บางไผ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
02-560874
40 ม.2 ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
085-3024733
88 ม.5 ต.นาดวง อ.นาดวง เลย 42210
090-1416341
4/2 ม.2 ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
0888579814
107 ม.10 ถ.ปากน้ําสายเกา ต.ทายาง อ.เมือง ชุมพร 86000
0923120920
272 ม.11 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120
086-2243940
75 ม.6 ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง อุดรธานี 41190
0883170529
49 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
088-6503382
116 ม.7 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน พัทลุง 93150
098-3428968
19 ม.15 ต.บานโคก อ.สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 39270
088-3360199
9/342 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไรขงิ อ.สามพราน นครปฐม 73210
082-9875075
2 ซ.จันทน 43 แยก 14 ต.บางโคล อ.บางคอแหลม กทม. 10120
022116837
5 ม.7 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา สระแกว 27180
090-1788652
213 ม.11 ต.โนนหอม อ.เมือง สกลนคร 47000
087 - 6428290
115/9 ม.4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
083-5945279
223/32 ม.1 ถ.วัดโพธิ-์ บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000 087-4742606
7 ม.5 ต.เกาะไร อ.บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
085-3232374

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิ ทยาลั
จเจจาเจ้พระยา

- 83 -81รหัส

ชื่อ – สกุล

5421413057
5421413061
5421413066
5421413067
5421413078
5421413080
5421413083
5421413084
5421413085
5421413088
5421413089
5421413090
5421413095
5421413096
5421413098
5421413104
5421413108
5421413113
5421413114
5421413116
5421413117
5421413123
5421413124
5421413132
5421413136
5421413148
5421413149
5421413201
5421413213
5421413225
5421413229
5421413232
5421413233
5421413236
5421413237
5421414002
5421414005
5421414009
5421414012
5421414016
5421414017
5421414026
5421414040

นางสาวสาวิณี นาปา
นายศุภชัย เจริญรุจิโรจน
นางสาวผกายทิพย อุย สกุล
นางสาวจันทิมา เพ็งจันทร
นายอดิศร ภูมกิ ระจาง
นางสาวอารดา ดวงแกว
นายจิระพงศ ตั้งจิตธนกุล
นายเจนณรงค ตั้งจิตธนกุล
นางสาวอนุวรรณ สละภัย
นางสาวชมนารถ กล่ําทวี
นายณัฐกานต วีระจิตร
นายจักรพรรดิ์ คงอยู
นางสาวกัลยาณี ประทุมมาศ
นายประทีป แพทยานนท
นายปางศิลป ศรีพร
นายสุธี เดชานําวงศ
นางสาวดวงเนตร แจมดวง
นายอภิชาติ จันทรหอม
นางสาวชฎาพร วรรณเกษม
นายพิชิตพล บาลนคร
นางสาวปยะรัตน พรมวงค
นางสาวภัทรา ตติยธรรมาภรณ
นางสาวมณีทิพย จิตตธีรภาพ
นางสาวโสภีพร สายแขก
นายประชาทร ปราโมทย
นางสาวธนาพร ชางสินคา
นางสาวอรพรรณ สําเภาทอง
นางสาวสมฤทัย สิงหนิยม
นางสาวพิรุณรัตน จันทรแสง
นางสาวสุพัตรา อินทรประดิษฐ
นางสาวศศินันท ลอมกัน
นายศรัญ จุไรทอง
นายพงศกร แซแต
นางสาวธัญดา กาใจทราย
นางสาวสายสุนีย คํามูล
นางสาวพรปวีณ บุญเหลือ
นางสาวอัญชลี สือ่ เฉย
นางสาวสุจินดา เรียงพิมาย
นายวิโรตน ปุริเวคิน
นายกฤตขจร สุวรรณเนตร
นางสาวนุชจรินทร ลาศรี
นางสาวชลลดา นกสังข
นายภานุพงศ รุงหงสสุวรรณ

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

19/1 ม.8 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย นครราชสีมา 30180
157/30 ม.1 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120
1780/122 ซ.มะลิ ถ.ทาโพธิ์ ต.ทาวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
62/19 ม.2 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
210 ซ.เพชรเกษม 48 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
890/3 ม.8 ต.อาวนอย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77210
556/12 ซ.สะพานยาวบานใหม ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
556/12 ซ.สะพานยาวบานใหม ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
77 ม.4 ต.ยางหยอง อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
36/1 ม.2 ต.หนองไผแบน อ.เมือง อุทยั ธานี 61000
174 ซ.จรัญสนิทวงศ64 ถ.จรัญสนิทวงศ64 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
288/2 ถ.วุฒากาส ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. 10600
13/21 ถ.สมเด็จพระปนเกลา ต.อรุณอัมรินทร อ.บางกอกนอย กทม. 10700
207 ซ.สันติภาพ ต.สี่พระยา อ.บางรัก กทม. 10500
260 ซ.เพชรเกษม 94 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
860/13 ซ.จรัญสนิทวงศ 3 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
132/1 ถ.ริมคลองดาน ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
38 ม.11 ต.คลองสิบสอง อ.หนองจอก กทม. 10530
433/2 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 15 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
81/1 ม.1 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง สุพรรณบุรี 72180
47 ม.16 ต.หนองแสง อ.วาปปทุม มหาสารคาม 44120
45/593 ม.1 ซ.เพชรเกษม81 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
998/370 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
36/17 ม.7 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
112 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 3 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
37 ม.7 ต.บางคนที อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120
108/89 ถ.ดับคดี ต.เขานิเวศน อ.เมือง ระนอง 85000
304/1141 ม.3 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ กทม. 10210
87 ม.4 ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง มุกดาหาร 49160
172/1 ม.3 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
15/3 ม.13 ต.ไมดัด อ.บางระจัน สิงหบุรี 16130
21/1 ม.6 ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
14 ม.5 ต.ปากน้ํา อ.เมือง ระนอง 85000
95 ม.5 ซ.4 ต.สันทราย อ.แมจัน เชียงราย 57110
64/27 ซ.ประชาอุทิศ 33 แยก 6 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
73/37 ซ.เพชรเกษม81/2 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
103/5 ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
36/61 ซ.เพชรเกษม 68 แยก 25 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
1/22 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
121 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล ยโสธร 35170
130 ม.3 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี รอยเอ็ด 45250
507/2 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต ต.ทุงมหาเมฆ อ.สาทร กทม. 10120
31/25 ซ.พระยามนธาตุฯ แยก12 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150

0926065363
032621750
088-8616009
0873656130
08-3832-6278
085-2648814
02-2923238
02-292-3238
0839842590
0861056625
0830072554
090 402 3692
086-4078199
0809767014
02-8060556
083-8812764
082-0902890
0802898171
089-7646937
080-6036586
081-1795783
090-4154421
02-4636974
088-6429931
02-4556014
082-0938117
0812726938
0860251885
086-7853187
0871632220
089-6763651
084-1209402
0876070211
0947953883
02-4271391
090-6295991
028481337
089-4963857
034-840484
087-7047893
083-1976326
094-6820066
083-31331407

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5421414049
5421414054
5421414072
5421414081
5421414083
5421414086
5421414087
5421414088
5421414101
5421414129
5421414132
5421414133
5421414134
5421414143
5421414147
5421414148
5421414149
5421414150
5421414151
5421414173
5421414177
5421414179
5421414185
5421414204
5421414206
5421414224
5421414226
5421414261
5421414278
5421414288
5421414292
5421414305
5421414306
5421414324
5421414330
5421414331
5421414332
5421414333
5421416052
5424413033
5424413096
5424413103
5424414079

นางสาวธันยาภรณ สระทองขาว
นายสะอาด แซหยี่
นายณัฐวัส สุนทรวิภาต
นางสาวอารยา หินออน
วาที่รอยตรีวงศกร ราษฎรนอก
นางสาวรัชฎาวัลย สีดาพันธ
นายอดุลย โงวซุนเฮง
นางสาวจิตติมา สาสนัส
นางสาวธัญวรัตน คุณุปการ
นางสาวอมรรัตน กันอําพล
นางสาวพรพิมล พุทธชาติ
นางสาวมุกดา เจริญรัตนาภิรมย
นางสาวอนุสรา ชมโลก
นายวรรธนะ นัว้ ตูแกว
นางสาววฤนดา ปญจภัทรสุข
นายธนิตชัย วงศกิตติไพศาล
นายไกรภัทร พรหมมุสิก
นายสราวุธ เซ็นติยนนท
นายดิลก แซตัน
นางสาววรรณนิสา ทิพยนุช
นางสาวไพรนรินทร เกื้อกูล
นางสาวชนกพร เจริญผล
นางสาวแพรวดี นนทเปารยะ
นางสาวชิดชนก มนตะเสวี
นางสาวเมธินี กะปนนะ
นางสาวลลิตา ปนเจริญ
นายสุทธิพันธ อินทพรโสภิต
นางสาวกฤษณา จันทรกระจาง
นางสาวปวีณา คงขํา
นายบุญประกฤต บุญจันทร
นางสาววราภรณ แสนสรอย
นางสาวฉันทนา เคนมา
นางสาวทับทิม ชีพนุรัตน
นางสาวสุนิสา ภูเอีย่ ม
นางสาวนิภาพร บุญกาญจน
นางสาวจุรีรัตน บุญจํานงค
นางสาววราภรณ คนไว
นางสาวนิริญญา บุระคํา
นายธนภัทร โพธิ์สวาง
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ฝุนทอง
นางสาวนันทญา แซฉิ่น
นางสาวนุจรี ฤทธิทิศ
นายรณชิต ชูเมือง

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

- 84 -82-

ที่อยู
23 ม.2 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน นครปฐม 73180
197 ม.4 ซ.สีซอหัวแมคํา ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง เชียงราย 57110
63/96 ม.8 ซ.นรราชอุทิศ14 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
43 ม.6 ต.โพธิ์ใหญ อ.พนมไพร รอยเอ็ด 45140
33/1 ซ.จรัญสนิทวงศ83 ต.บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
64/758 ม.3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
อ.ธนบุรี กทม.
47/1 ม.1 ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน สุราษฎรธานี 84130
747/79 ซ.วัดจันทรใน ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
57/37 ซ.มาเจริญ 3 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
19/44 ถ.บางแค ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
455/5 อ.พระนคร กทม. 10200
1346 ต.บางรัก อ.บางรัก กทม. 10500
24/131 ม.3 ถ.สหกรณ ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
441 ซ.จรัญสนิทวงศ44 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700

โทรศัพท

082-3624837
086-0515689
077-658149
0877048029
084 - 2966160
081 - 9891107
089 - 6648307
084 - 9009530
82-7274011
02-8081075
0840256323
082-4798981
0890616071
091-5526067
0804124300
0815462131
38 ซ.บรมราชชนนี 76 ถ.บรมราชชนนี อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
083-4432102
182 ซ.เทอดไท 11 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
086-789-5272
70 ซ.เทอดไท19 บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
081-6845054
238 ซ.เพชรเกษม 62/4 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160 086-8042404
31 ม.4 ต.โพธิ์ใหญ อ.วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190
085 - 3045881
23 ซ.ประชาอุทิศ 54 แยก 4-1 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140 083-0362522
72 ม.11 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
083-9020428
2ห.60 ถ.อิสรภาพ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
085-3142425
998/1268 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
080-6933022
1300/198 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
088-8676266
14/14 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
083-6115484
6 ม.5 ต.ทุงพึ่ง อ.หนองขาหยาง อุทัยธานี 61130
084-4952469
17 ซ.ศาลธนบุรี 19 แยก3 ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
0804461124
91/2 ม.5 ต.สวนสม อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
034-858335
80 ม.7 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก นครพนม 48160
095-5696768
449/1 ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72210
093-0308300
37/1 ม.1 ต.ศาลาขาว อ.เมือง สุพรรณบุรี 72210
086-0663061
129 ม.6 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ําเย็น สระแกว 27210
085-1546338
14/51 ซ.1 ถ.ประชาราษฎร ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
089-2008035
9/1
ม.9 ต.สะพลี อ.ปะทิว ชุมพร 86230
091-5276290
68 ม.3 ซ.สุขาภิบาล9 ต.วังไผ อ.เมือง ชุมพร 86000
083-5965068
407/16 ม.8 ซ.เกียรติดี ถ.ปากน้าํ ต.ปากน้ํา อ.เมือง ชุมพร 86120
088-8243912
19/10 ม.13 ซ.โรงนุน ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
083-122-8089
188 ม.2 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
089-4953926
1/50 ม.3 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
0898268763
39 ม.4 ต.นาเลิง อ.มวงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
0944082255
34/51 ม.5 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
084-9772596

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

- 85 -83-

รหัส

ชื่อ – สกุล

5424414081
5424414083
5424414089
5424414090
5424414109
5424414132
5424414140
5424414145

นายพิชยั อินทรทองมอญ
นายประยงค ราชวงษ
นายธีรยุทธ สามโกไสย
นายนพพล โถทอง
นางพรทิพย เข็มทอง
นายมานิตย จงสมชัย
นายศรัณย ศรีเมธารมย
นายสุรศักดิ์ ขําเกตุ

รหัส

ชื่อ – สกุล

5121501100
5124501052
5221501025
5221501055
5221501094
5221501117
5221501120
5221501151
5221501167
5224412060
5224501002
5224501003
5224501006
5224501008
5224501009
5224501012
5224501018
5224501019
5224501022
5224501023
5224501031
5224501032
5224501039
5224501047
5224501048
5224501049
5224501053
5224501056
5224501065
5224501066
5224501068
5224501073

นางสาวกิจยานี ศรีวิชัย
นางสาวรัจนา บุญญาพิชิตชัย
นางสาวปณิชา นิลกลัด
นายวัชรินทร กลับทับลังค
นางสาววิลาศินี วิชยั ดิษฐ
นางสาววีณา บริสุทธิ์
นายธนพล จินดานุกูล
นางสาวนลินนิภา นนตานอก
นางสาวนิตยา แสงโพ
นางสาวชลลดา ราชพันแสน
นางสาวกัญญาณัฐ บํารุงราษฎร
นางสาวอติกานต ดวงสิน
นางสาวดวงนภา สีมวง
นางสาวรัญจวญ เกิดแสง
นายทรงวุฒิ กรมวัง
นางสาวจารุดา เริงสมัย
นางสาววราภรณ ปาปะขํา
นางสาวภาวิดา ไชยปญญา
นางสาวกรกนก เชียงพฤกษ
นางสาวปญญาพร บุญเกาะ
นายภาณุพันธ ประดิษฐกนก
นางสาวทิพมาศ ภัควันต
นางสาววาสนา สนหวยไพร
นางสาวสุจันทรา บุปผเวช
นางสาวอุไรพร คุมครอง
นายกัลยากร ดวงเขียว
นางสาวศศิธร ศรีคําภา
นางสาวสุพรรณี พาลึก
นางสาวสุภารี ศิริพรณ
นางสาวสุธาทิพย ศรีสังวาลย
นางสาวสุปราณี เปรินทร
นายพิทกั ษ ศรีนาคหฤทัย

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

118 ม.7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
50 ม.8 ต.หวยรวม อ.หนองบัว นครสวรรค 60110
402 ม.1 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด ตาก 63110
320/19 ถ.อินทรพิทักษ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
53 ม.3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
49 ม.6 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย กาฬสินธุ 46130
50 ซ.เพชรเกษม 39/5 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
92 ซ.กรุงธนบุรี 2 ถ.กรุงธนบุรี ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600

บัญชีบัณฑิต
ที่อยู

086-7782186
029034609
085-3717774
0818672804
0892212496
081-057-0659
088-2278903
086-5477473

โทรศัพท

5/11 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง นาน 55000
75/1 ม.13 อ.คลองลาน กําแพงเพชร 62180
126/2 ม.3 อ.ทายาง เพชรบุรี 76140
45/1182 ม.1 ซ.29 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
76 ม.2 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170
255/44 ม.6 ซ.เศรษฐกิจ 39 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
77/278 ม.5 ซ.วัดพันทาย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
67 ม.11 ต.หนองมวง อ.โคกสูง สระแกว 27180
81/38 ม.2 ซ.ครูเจือ ถ.เทอดไท ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
924ก. ซ.เอกชัย13 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
99/1316 ม.6 ซ.ที่ดินทอง 4 ถ.เทพารักษ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
178/39 ซ.เทอดไท ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กทม. 10160
41 ม.11 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ สระแกว 27000
259 ม.13 ต.เหลาหลวง อ.เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 45150
181 ม.4 ต.หวยแก อ.ชนบท ขอนแกน 40180
178 ม.5 ต.บานเหลา อ.เพ็ญ อุดรธานี 41150
91 ม.ที่15 ต.สะอาดสมบูรณ อ.เมือง รอยเอ็ด 45000
26 ม.7 ต.ศรีแกว อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240
136 ม.7 อ.เมือง รอยเอ็ด 45000
106/6 ม.7 ซ.วัดกําแพง ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
42/19 ถ.มิตรพันธ ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
69 ม.ที่ 8 ต.ทาไห อ.เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
9/59 วอยนาคนิวาส ถ.ลาดพราว 71 อ.ลาดพราว กทม. 10230
246/1 อิสรภาพ 38 วัดอรุณ วังเดิม วัดอรุณ บางกอกใหญ กทม. 10600
81 ม.2 ต.โพธิว์ งศ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
325 ม.13 ต.แมสาว อ.แมอาย เชียงใหม 50280
499/41 ซ.อิสรภาพ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
4 ม.7 ต.บางทรายนอย อ.หวานใหญ มุกดาหาร 49150
23 ม.5 ต.โนนรัง อ.เมือง รอยเอ็ด 45000
210/8 ตรอกวดใหญศรีสุพรรณ ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
46 ม.6 เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 10120
894/5 ต.เพชรบุรี อ.ราชเทวี กทม. 10400

054-757464
084-9770861
091-4082170
02 - 8122632
090-1094515
02-4213626
034 - 813522
0982604602
0924432288
092-3380088
0865055514
028691818
0871460857
02 - 4651432
085-0100593
087-3464013
092-2719312
089-1572518
085-0012923
081 - 2503521
081-6481881
085-1419798
085-3455216
095-951-3439
083-1988305
02-4722434
087-6190772
089-8189499
08-3750-2204
02 - 8901278
086-4013668
086-5670083

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา

- 86 -84-

รหัส

ชื่อ – สกุล

5224501074
5224501086
5224501087
5224501091
5224501097
5224501105
5224501117
5224501139
5224501142
5224501151
5224501161
5321207031
5321340016
5321501018
5321501027
5321501038
5321501046
5321501047
5321501057
5321501064
5321501068
5321501081
5321501087
5321501092
5321501095
5321501098
5321501101
5321501108
5321501109
5321501123
5321501125
5321501131
5321501141
5321501142
5321501144
5321501147
5321501148
5321501150
5321501151
5321501152
5321501153
5321501154
5321501167

นางสาวสิริพร อัญชลี
48 ม.11 ต.โคกกลาง อ.ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 37000
นางสาวธัญภา ธาราอัครกุล
277 ม.18 ต.ดงใหญ อ.พิมาย นครราชสีมา 30110
นางสาววิจันตา ตุนทรัพย
6 ม.5 ต.เนินกุม อ.บางกระทุม พิษณุโลก 65210
นางสาวอริสา กิจพอคา
190/4 ถ.ถวาย ต.ทาฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวอุมาพร เผื่อนผัน
243 ม.6 ต.ทายหาด อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวรุงนภา ฉิมขัณฑ
88 ม.4 ถ.เทพกาญจนาภิเษก ต.แคราย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นางสาวริสา อาจเอีย่ ม
141/15 ม.1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางฐิติรัตน อนันตสุคนธ
อ.เมือง สมุทรสาคร
นางสาวณัฐธิดา สัตตวัตรกุล
อ.เมือง สมุทรสาคร
นางสาวสุรัสวดี มหาวิเชียร
นางสาวพรรณี อินทสร
นายแสงสุเมธ ถาวร
108/64 ม.1 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวกัญญาณัฐ กันตา
4 ม.4 ต.บานโปง อ.งาว ลําปาง 52110
นางสาววณิชา พัฒนชัยวิทย
22/24 ซ.ไชยภรณ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยนาท 17000
นางสาวลลิตา ปานสงา
14/24 ม.ที่ 12 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวสุภาภรณ สุวรรณทัต
604/449 ม.1 ซ.เพชรเกษม อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวสิริรัตน ชะนา
528/7 ม.7 ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ ตราด 23110
นางสาวอรวรรณ เรืองไทย
54 ม.1 ซ.1 ถ.เทศบาล 4 ต.ดอนไกดี อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นางสาวพรทิพย วรรณรัตน
4/47 ม.7 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวบัว แซหวอง
116/28 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
นายกีรติ ภักดีวิไลเกียรติ
40/2 ม.ที่2 ซ.จอมทอง3 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวนิภาพร พลอยมีคา
15 ซ.นครลุง2 ถ.นครลุง ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาววัลยา โฉมศรี
28/1 ม.5 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน อุทัยธานี 61120
นางสาวอรพรรณ อุนหลวง
8 ม.2 ต.กุดคาว อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
นางสาววิลยั รัตน พิชยั
60 ม.7 ต.นาอุดม อ.โพนทอง รอยเอ็ด 45110
นางสาวปรารถนา แซชิ้ง
8/2 ม.4 ถ.เทศบาล 37 ต.บางดี อ.หวยยอด ตรัง 92210
นายอานุภาพ คนฉลาด
40 ซ.อินทามระ 47 ต.ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
นายศุภโชค เตชะบวรสกุล
81/54 ม.2 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
นางสาวเบญจมาศ สุริยะ
2 ม.9 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง พิจิตร 66130
นางสาวสุภาวดี ไกรศรี
22 ซ.สามเสน 3 ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร กทม. 10200
นางสาวกัญญาลักษณ เทียมพรสวรรค 225 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวทศพร จักรวรรณพร
6 ม.11 ต.คอวัง อ.คอวัง ยโสธร 35160
นางสาวปาวีณา นอยพลับ
47/7 ม.7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
นางสาวสิริวรรณ ทิพเนตร
128/38 ตรอกวัดดงมูลเหล็ก ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวมาลิกา ประโยชนโยธิน 57 ม.3 ต.โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 31130
นางสาวนวลจันทร ฉกรรจ
38 ม.3 ต.สะโน อ.สําโรงทาบ สุรินทร 32170
นางสาวอัญชรี เยินสูงเนิน
17 ม.13 ต.แกมอน อ.จอมบึง ราชบุรี 70150
นายชนินทร แจงวิถาน
305 ซ.พระราม3/17 ถ.พระราม3 ต.บางโคล อ.บางคอแหลม กทม. 10120
นางสาวขนิษฐา สวางพลกรัง
99/903 ม.7 ซ.ทาขาม28 ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวพิชญสินี ฐิติพงศพิทักษ 23 ซ.เชียงใหม 1 ถ.เชียงใหม ต.คลองสาน อ.คลองสาน กทม. 10600
นางสาวแพรลิน สีวัฒนา
199/220 ม.8 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวนฤมล วรอาจ
457/70 ซ.จรัญสนิทวงศ 37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวอารักษ อันสอน
27 ซ.ตนโพธิ์ ถ.ประชาราษฎร1 ต.บางซือ่ อ.บางซื่อ กทม. 10800

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
08-1692-0664
034-816441-6
08-1842-0399
0868061772
08-5171-9406
08-6515-1792
0867695561
08-2281-8875
0863051018
084-0143228
082 - 1913523
088-1449979
095-497-5215
090-8373997
088-6221244
034 - 473442
0834402918
082-0152120
024-685501
086-0564665
0970923204
0816473272
092-0139202
0926697349
087-0827929
0-26821515
095-9508848
08-3412-1202
093-9255388
080-4429885
087-5479395
089-7859149
088-3720317
083-2232841
0910108596
083-2530631
082-5860049
0945491838
080-944-4840
086-3996940
02-5875514

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

--8587 -

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321501181
5324412128
5324501009
5324501050
5324501060
5324501071
5324501073
5324501074
5324501075
5324501078
5324501088
5324501097
5324501107
5324501118
5324501126
5324501128
5381112068
5421501003
5421501008
5421501009
5421501010
5421501012
5421501016
5421501017
5421501021
5421501022
5421501023
5421501024
5421501026
5421501027
5421501028
5421501029
5421501031
5421501034
5421501035
5421501036
5421501037
5421501038
5421501039
5421501043
5421501045
5421501046
5421501047

นายโอปอ พองเสียง
นางสาววัลวิภา กลมเกลียว
นางสาวธัญญารัตน ขําสา
นางสาววีณา ศุขเจริญ
นายอนุรักษ นําปติสขุ
นางสาววิไลวรรณ ชรารัตน
นางชิตชญา เซงสมหวัง
นางสาวนันทิยา บุรีแสง
นางสาวจันทนา ผมงาม
นางสาวพิชชาภรณ ฟุงรัชตนันท
นางสาวอุไรวรรณ ยามสุข
นางสาวปุณณาสา สาสนะกูล
นางสาวสุธิรา สากลวารี
นางศรีนวล หิรัญวัฒน
นางสาวปภาภรณ จรุงธรรม
นางสาววิไลรัตน นวมนิ่ม
นางสาวปภัสรา ชิดสนิท
นางสาววันวิสา แตงโม
นายสิทธิพงค จุลบุตร
นางสาวสุธาสินี เคาหัน
นายกฤติน เมฆวงศฟา
นางสาวนริศรา สุทธิพิบูลย
นางสาวนันทพร แสงสุวรรณ
นายประพณศักดิ์ ทํานองนาค
นายพรชัย สุขเอี่ยม
นางสาวอรุณี สกุลเตีย
นางสาวจันทิมา ลิ้มจี่จง
นางสาวจินตนา อาจชนะปาน
นางสาวบุญยะรัตน เกิดนอย
นางสาวเบญจพร ดีเวียง
นางสาวสุรีรัตน รัตนะวัน
นางสาวสายฝน ฉิมเพชร
นางสาวนัยนา บุนนาค
นางสาววรินภรณ หาวงษ
นายวัฒนา แซอึ้ง
นายศิริพรเทพ โชควิเศษชัยสิทธิ์
นางสาวกมนวรัชญ ฐิติกาญจนกุล
นางสาววรดา บัณฑิต
นางสาวปยดา จําวัน
นางสาววรรณิสสร นอยศรี
นางสาวศันสนีย ปกกาสัง
นางสาวศิริรัตน เผยกลาง
นางสาวเจนจิรา เทียบแกว

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

166/4 ซ.สารสิน ถ.วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน กทม. 10330
181/30 ม.3 ซ.สุขาประชาสรรค 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
135/1 ม.6 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
89 ม.3 ต.หูชาง อ.บานไร อุทัยธานี 61180
49 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน 42 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี กทม. 10600
228 ม.3 ต.บานเขือง อ.เชียงขวัญ รอยเอ็ด 45000
20 ม.4 ต.สกาด อ.ปว นาน 55120
480 ม.12 ต.ขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 47220
165/281 ม.4 ต.บานเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
57/2 ม.9 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน กําแพงเพชร 62180
61/4 ม.3 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
22/2 ม.7 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
26 ซ.25 ถ.ประชาอุทิศ 52 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
9/2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
295/27 ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.สี่แยกมหานาค อ.ดุสิต กทม. 10300
25/2 ม.2 ต.หวยของ อ.บานลาด เพชรบุรี 76150
60 ม.5 ต.บางกะเจา อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
36/1 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
28/74 ม.4 ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
79 ม.7 ต.โบสถ อ.พิมาย นครราชสีมา 30110
286/18 ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
115 ม.9 ต.คลองเขิน อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
48/92 ม.4 ถ.เทพกษัตริย ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
89/341 ม.3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี 11000
62/6 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ นราธิวาส 96150
35/3 ม.3 ต.แหลมใหญ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
44/3 ม.3 ต.แหลมใหญ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
203/4 ม.5 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
80/7 ม.2 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
8 ม.6 ต.ศรีณรงค อ.ชุมพลบุรี สุรินทร 32190
22 ม.10 ต.ไผ อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
2/1 ม.6 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
53 ม.6 ซ.เพชรหึงษ 23 ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
367 ม.2 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
488/1 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน 27 ถ.ตากสิน ต.สําเหร อ.ธนบุรี กทม. 10600
219/663 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
66 ม.11 ต.บางระกํา อ.บางเลน นครปฐม 73130
44 ม.2 ถ.ศาลายา - บางภาษี ต.นราภิรมย อ.บางเลน นครปฐม 73130
94 ม.10 ต.โนนทัน อ.เมือง หนองบัวลําภู 39000
11/4 ม.2 ต.มหาสอน อ.บานหมี่ ลพบุรี 15110
117 ม.5 ต.แกงเหนือ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
83/5 ม.5 อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
218/27 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม กทม. 10120

085 - 1148172
081-1455457
092-5716491
082 - 1687635
089-0134514
0823012066
034-497019
0814679579
0877568634
0949959116
084-8749825
084-9391660
08-0247-4468
02-4345160
089-1037406
085-1911603
02 - 8150138
091-0109788
0915277412
0895789380
094-3428982
085-8241146
083-1038085
024474627
082-8318254
085-5088776
091-4017410
085-3788838
081-7517523
086-8763251
082-2496833
098-4266653
083-2992603
0865770209
085-3389906
028128260
034989046
034963015
095-4743223
080-9250518
084-1010301
091-4029605

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิ ทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5421501049
5421501050
5421501052
5421501053
5421501054
5421501061
5421501062
5421501063
5421501065
5421501066
5421501068
5421501071
5421501072
5421501073
5421501077
5421501086
5421501087
5421501088
5421501089
5421501090
5421501097
5421501098
5421501099
5421501100
5421501106
5421501107
5421501110
5421501111
5421501112
5421501118
5421501119
5421501120
5421501123
5421501124
5421501125
5421501132
5421501134
5421501137
5421501140
5421501141
5421501144
5421501145
5421501146

นางสาวสุณิสา ขุนทอง
265 ซ.เจริญนคร 30/2 ถ.เจริญนคร ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
นางสาวรัตนาภรณ มูลดับ
419/178 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายณัฐพล เรือนเปง
512/412 ม.ที่6 ซ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นายสันติ ชัยประสิทธิ์
512/121 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์38 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาววราภรณ นาคสุวรรณ 116/1 ม.4 ถ.ตราด-คลองใหญ ต.ทาพริก อ.เมือง ตราด 23000
นางสาวประกายแกว บุญกันหา 21 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แยก 6 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวเตือนใจ จันทะใหม
162 ม.6 ต.บานเหลา อ.เพ็ญ อุดรธานี 41150
นางสาวดวงชีวรรณ ประจันตะเสน 68 ม.5 ต.บานไทย อ.เขื่องใน อุบลราชธานี 34320
นางสาววิชุดา ฉิมพาลี
27/5 ม.3 ต.คลองเขิน อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวชลธิชา ชัยชาญพันธ
97/98 ม.7 ซ.มาลี ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
นางสาวสุทธิษา ไพภิบาล
143/5 ม.8 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25240
นางสาวกลอยใจ ไชยโคตร
21 ม.7 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120
นางสาวกรณิการ ดอกพยอม
7/103 ม.2 ถ.เพชรเกษม 110 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
นางสาวพรพนา เกิดเกียรติสุดา 70/1 ม.10 ซ.43 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวศศิธร ศิริวัฒน
10 ม.5 ต.บานหนุน อ.สอง แพร 54120
นางสาวสุภาวดี เปลีย่ นอราม
15/1 ม.3 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140
นางสาววาสนา จันทะมาตย
3 ม.7 ต.กุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร 35140
นางสาวกิ่งเพ็ชร ชัยนาม
185/2 ม.2 ต.บานแหลม อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 72150
นางสาวจันทรจิรา ปลาบภิรมย 402/8 ม.2 ต.ปากน้ํา อ.เมือง ชุมพร 86120
นายเอกพงษ ศักดาฤทธิเดช
182/2 ม 6 ต โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
นางสาวเมทาวี จาดศรี
125/7 ม.3 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวปยาภรณ นาวัน
39/5 ม.6 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวปาจรีย สุขมากผล
16/2 ม.6 ต.บางสน อ.ปะทิว ชุมพร 86160
นางสาววีรยา สุรวิ รรณ
51/3076 ม.10 ต.สวนหลวง อ.กระทุม แบน สมุทรสาคร 74110
นางสาวจริยา ประทุมวัน
46 ม.14 ต.งิ้ว อ.หวยแถลง นครราชสีมา 30240
นางสาวจีรนุช ดิษฐาน
70 ม.4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
นางสาวศรานีย จันทรเรืองชัย 4/4 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน อ.เมือง ระนอง 85000
นางสาวยุภา สังขทอง
58/2 ม.4 ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน ประจวบคีรขี ันธ 77140
นางสาวยอดขวัญ อยูศิริ
4/1 ม.7 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวรุงทิวา ธงชัย
36 ม.6 ต.จะกง อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
นางสาวสรัญญา อุดร
103 ม.6 ต.จะกง อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
นางสาวประไพ พนมเขตต
150 ม.8 ต.ศาลาลําดวน อ.เมืองสระแกว สระแกว 27000
นางสาวชุติมา สังขทอง
80/54 ม.1 ซ.วัดบางกระดี่ แสมดํา บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวจิรวดี จงจอหอ
21/5 ม.2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวพิรุณรัตน วารีขันธ
107/1 ม.1 ต.คุมเกา อ.เขาวง กาฬสินธุ 46160
นางสาวอุไรรัตน กลิ่นหอม
173 ม.4 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140
นางสาวธนาภรณ ถานผดุง
35 ม.2 ต.คําพอุง อ.โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 45230
นางสาวสมหญิง มหาสวัสดิ์
189/11 ม.3 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี ระนอง 85110
นางสาวพิมชนก หอมชุม
102 ซ.บางแวก138 ถ.บางแวก ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวสุพิณ กอนนาค
10/2 ซ.ประชาอุทิศ 84/2 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายอานนท นิลตะโก
72 ม.1 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 62000
นายเปรมศักดิ์ กิตติกาญจนกุล 113 ม.8 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวจิรานุช เวียงอินทร
141 ม.13 ต.หนองแวง อ.เมือง รอยเอ็ด 45000

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
085-9904152
082-9625798
089-0669922
08-0411-1715
08-9042-1019
088-1899410
083-2849292
061-6413249
092-0920453
087-5422243
080-0940758
0922697250
0918839003
093-9735154
092-8984568
087-5058364
095-0677356
092-2712340
084-1885737
024662810
024530929
02-4160203
080-7708817
0909825351
084-8350131
082-2817609
082 - 8077460
080-6083914
084-1567731
089-0240176
083-7323166
089-0266314
0-28961556
092-2572535
0625348280
0833116771
085-2180828
0901526947
085-8257043
080-5960838
092-6378771
093-3071797
0954719370

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5421501155
5421501158
5421501159
5421501166
5421501181
5424501025
5424501039
5424501040
5424501042
5424501059
5424501071
5424501072
5424501081
5424501104

นางสาวศิริสุข บุญยังสุข
นางสาวชนัญชิดา แสนคําหมื่น
นางสาวเพ็ญผกา ชัยขันต
นายวรัญู บอบางแกว
นางสาวสุภาวดี โชคคุณ
นางสาวจารุวรรณ แยมสิงห
นางสาวณัฐกฤตา นพกร
นางสาวมานิตา นิจสุนกิจ
นางสาวนวพรรษ ขอเจริญ
นางพันธวิรา จารุพัฒนโภคิน
นางบุบผา เลาะเด
นางสาวขวัญนภา พุมชะโก
นางสาวนภัทร ดีที่สุด
นางสาวคนึงนิตย ทวนกลาง

รหัส

ชื่อ – สกุล

4821207205
4921207016
4921207041
4921207043
4921207071
4921207105
4921207148
4921207176
4921209001
4921225019
4921236010
4921236012
4921236015
4921236019
4921236030
4921236039
4921236040
4921236044
4921236045
4921237003
4921237058
4921237063
4921237067
4921237086
4921238005
4921238039

นายชัยสิทธิ์ ศรีสัมฤทธิพ์ ร
นายเฉลิมเกียรติ มุละสิวะ
นายวรวัฒน ชื่นตา
นายฉัตรกฤษณ โตสมภาพ
นางสาววัลนิภา สุจารี
นางสาวจิราพร บรรดาศักดิ์
นายศิวา คําวอน
นายณัฐวุธ กันนุฬา
นางสาวขวัญจิต เขตเสนา
นายปริวรรต นาควิจิตร
นายศิริชัย ศรีหิรัญพัลลภ
นายนพรัตน มกราภิรมย
นายศุภชัย พงษปลัด
นายธีรยุทธ วัฒนศิริ
นายธนากร โพธิก์ รวม
นางสาวจีราภรณ นอยวงษ
นายศุภรัตน รัตนานนท
นายฐาปนพงศ ทองประสานคุณ
นางสาวมริสา หลวงพล
นางสาวมนัสพร วรสุข
นางสาวธัญทัศพร ดวงแกว
นายบัณฑูรเกียรติ ผูพึ่งธรรมคุณ
นายอรรถพล ตันติถาวร
นางสาววรรธิดา คุณพงศไพศาล
นายชวลิต แตงโสภา
นายธเนศ วงศอินทรอยู

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

13/11 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
0824488382
501/89 ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
0876222202
167 ม.8 ต.บานแกง อ.เมืองสระแกว สระแกว 27000
086-9097468
97/668 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
02-8722125
171 ม.17 ต.บานหัน อ.เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120
0892822570
31/1 ม.17 ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
083-8247594
81/21 ซ.ลาดพราว 15 ต.จอมพล อ.จตุจักร กทม. 10900
085-8365653
451/180 ม.10 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 081-8102080
189/142 ม.7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 0865561112
61 ซ.จรัญสนิทวงศ 46 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700 081-9124347
998/1150 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
23 ต.บางสน อ.ปะทิว ชุมพร 86160
08-7700-5607
54 ม.1 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ต.ทวีวฒ
ั นา อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
089-2576670
153/2 ม.5 ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา บุรีรัมย 31220
02-8715926

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่อยู

โทรศัพท

26/147 ม.6 ซ.ริมน้ํา ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
0805861668
18 ม.7 ต.หนองหิน อ.เมือง ยโสธร 35000
0835419705
21 ม.3 ต.หนองหิน อ.เมือง ยโสธร 35000
06-0158296
50/1 ม.1 ต.วังดาล อ.กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110
081-7236566
37/1 ม.4 ต.หนองไผ อ.หนองขาหยาง อุทัยธานี 61130
02-454-8791
บานหนองกระทุง 52 ซ.10 อ.กําแพงแสน นครปฐม 73140
09-9935077
108/62 ซ.วัดราชสทธาราม ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
22/2 ม.1 สุรินทร 32110
085-5074923
107 ม.2 ต.ลําชี อ.ฆองชัย กาฬสินธุ 46130
0824981439
64/5 ม.10 ซ.ชูจิตร ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
084-0852759
22 ซ.อรามดวง สาธุประดิษฐ 30 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
30 ม.2 ต.บานมาง อ.เชียงมวน พะเยา 56160
06-7815112
273 ม.16 ซ.16 ต.หนองหวา อ.เขาฉกรรจ สระแกว 27000
07-1475528
1036/21 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
0815307639
203/3 ม.6 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
0846757761
33/108 ซ.10 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 028131514
104/1272 ซ.3 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
028904271
49/829 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
22 ม.6 ถ.อุดร-เลย ต.เทพคีรี อ.นาวัง หนองบัวลําภู 39170
0811480662
110/2 ซ.17 ถ.สุขุมวิท ต.นายายอาม อ.นายายอาม จันทบุรี 22160
07-0027515
อ.ธนบุรี กทม.
0868122218
อ.บางกอกนอย กทม.
028833977
720 ซ.เทอดไท22 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. 10600
02-8913577
อ.คลองสาน กทม.
02-8632793
77 ม.1 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
01-9036780
53/23 ม.1 ต.โพแตง อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290
0879736959
เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิ ทยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

4921238040
4921238057
4921238061
4921238068
4921238074
4921238076
4921238082
4921238083
4921238089
4921239003
4921239005
4921239017
4921245051
4921245075
4921245077
4921245132
4921408376
4924207007
4924207016
4924207017
4924207020
4924207021
4924207023
4924207028
4924207032
4924207034
4924211004
4924228003
4924228006
4924228011
4924228016
4924241015
4924244002
4924245003
4924245011
4924245012
4924245020
4934207016
4934213005
5021207009
5021207035
5021207045
5021207070

นายศรัณย พิทกั ษเขตกาญจนา 21/33 ม.4 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
04-0962348
นางสาวจินดาพร แซเอ็ง
41 เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ 8 หนองแขม กทม. 10160
0830510550
นางสาวพรรณพิมล บางยี่ขัน
927 ซ.จรัญสนิทวงศ 40 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
นายสันติชัย วิริยพงคเจริญ
170 ซ.ตากสิน 34 ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี กทม. 10600
02-4688962
นางสาวธันยชนก อมรชาติ
104/668 ม.3 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
083-7130713
นายสราวุธ ปอมปน
68/199 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
081-959-5594
นายณัฐพล จารุวรรณไพศาล
221 ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
0808046853
นางสาวอัจฉราพร อัปมระกา
41/11 ม.11 ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
043-202527
นายธนกร พุมเรือง
29/58 ม.2 ต.บางหญาแพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
091-758-0024
นางสาวพรพันธุ ปานเอม
867/37 ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต กทม. 11000
02-9665071
นายนฤพล หมื่นพหล
50/2 ม.11 วังบูรพา ต.วังสมบูรณ อ.วังสมบูรณ สระแกว 27250
037-516136
นางสาวชัชชญา ชื่นรอด
283 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมือง กาญจนบุรี 71190
081-7639943
นายบุญญฤทธิ์ มาลีแยม
31/2 ซ.เชื่อเพลิง (อมร) ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
02-6728946
นายฐิติกร ยิ่งยวด
271/65 ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
034-426198
นายอาทิตย ศรีเมืองบุญ
95 ซ.จรัญสนิทวงศ 2 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
0830906737
นายอทิพันธ ถาวรศิริกมล
479/56 ซ.ชองนนทรี ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
02-2947878
นายเอกรัตน อัศวเลิศปญญากุล 114/4 ม.16 ซ.กงทอง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
0-2817-3150
นายวรวิทย อารยะปราการ
8/1 ม.15 อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
02-4642131
นายกฤช นิธกิ ิจพุทธโธ
1523 ถ.ชุมนุมพานิช ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายณัฐพัชร ธเนตรธันยธาํ รง
179/716 ม.7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
02-4197000ตอ6083
นายยอดรัก สอนสี
72/2 ม.6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น แพร 54160
0818169245
นายธนัตถ ปวีณานุวัต
49 ถ.พณิชยการธนบุรี ข.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
024180683
นายพงศสกุล ภรณพันธุโชติ
104 ม.10 ต.ลําเหย อ.ดอนตูม นครปฐม 73150
0922451985
นางสาวพจนีย ศรีสวัสดิ์
34ข ถ.ชมสินธุ ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110
0908949246
นายชาญกิรติชัย บูรณะภักดี
115/21 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์68 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
028170753
นางสาวเพ็ญศรี ประคอง
2 ม.1 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
06-3784496
นางทิพวรรณ แซตั้ง
55 ม.10 ต.บางบุตร อ.บานคาย ระยอง 21120
071037426
นายสุรเชฎฐ อนุวัฒนนันท
135/64 ม.7 ตงพิมลราช ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
02-9234854
นายชาญ พลอยชาง
38/10 ม.3 ถ.ครุใน ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
028735174
นายนิพนธ นรินทรางกูร ณ อยุธยา 164 ม.1 ซ.สุขสวัสดิ์19 อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
098187678
นายมนตรี วานิชกิตติพร
148/7 ม.1 ถ.ออนนุช ต.ประเวศ อ.ประเวศ กทม. 10250
069816991
นายสมปอง แสงแดง
91 ม.4 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม อุบลราชธานี 34220
089--1403543
นายกิจเทพ ภุมรินทร
23/16 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา อ.หนองแขม กทม. 10160
028690163
นายธันวา ชาญฉลาด
70/23 ม.9 ถ.บางแวก ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
02-4104013
นางสาวรุงทิพย หลักสุข
196 ม.4 ต.พราน อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
นายณุเจต บุตรแสน
67/68 ม.9 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
02-7592376
นายธีระยุทธ สรอยจีบ
311/111 ม.5 ซ.ประชาอุทิศ90 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
017148004
นางสาวพจนา ใจนอย
185 ม.6 ต.หนองเปด อ.เมือง ยโสธร 35000
089-1248275
นางสาววิไลวรรณ ดีสมัย
163/3 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
086-1125921
นางสาวปภัสสร สีลาสม
6/275 ซ.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
02-594-7105
นายชานนท ณัฐวุฒวิ ิบูลย
79 ม.9 ต.ทาตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110
034220354
นางสาวชนัดดา ศิลาชาติ
132 ซ.15 นครสวรรค 60150
084-0668257
นายสรพงศ วัฒนากร
18/1 ซ.ชัยวัฒน ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
เจ้าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิธีพธีพระราชทานปริ
ระราชทานปริญ
ญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5021207073
5021207074
5021207101
5021207108
5021208011
5021208025
5021211011
5021216005
5021225005
5021225009
5021225017
5021236005
5021236006
5021236009
5021236010
5021236013
5021236019
5021236042
5021237005
5021237021
5021237025
5021245006
5021245011
5021245032
5021245056
5021245079
5021245095
5021245099
5021245108
5021245109
5021245114
5021245125
5021246023
5021250016
5024207001
5024207003
5024207016
5024230004
5024236005
5024237001
5024246002
5034207002
5121207016

นางสาวกฤษมนต ศาลายุทธ
นายณัฐปวิชญ พิสิฐเจษฎากร
นางสาวภรณทิพย อุระพา
นายอิทธิกร ตอศรีเจริญ
นายรุงเรือง รักวงษไทย
นายชาตรี ปนทองหลาง
นางสาวอภิญญา พลสุด
นางสาวสุภกั ร แกวงาม
นางสาวสุชัญญญา นาคโสดา
นางสาวจารุนัน ดวงภักดี
นางสาวศิริพรรณ ดีมาก
นายอนุพงศ โลกิม
นายสิทธิวัฒน วงษแหวน
นายศิรเมศร ภควงศโชติหิรัญ
นายอรรถพล สุวรรณนาคินทร
นางสาวนัฏฐิกา วัณณะพันธุ
นายอภิวัฒน สุราษฎร
นางสาวพรสวรรค ไมอักรี
นายวีระชัย โกกนท
นายวีรยุทธ อรามเรือง
นายกองพล สุนทรหงส
นายจามีกร ชูกลิ่น
นายขนิษฐ อารีรอบ
นายธีรยุทธ ทิศไธสง
นายนิธิ วีรวินันทนกุล
นายเจษฎา แซโคว
นางสาวพิชชานันท ฉิมสุข
นายชูศักดิ์ ชูสมานศิริ
นายศุภกร เอกเชี่ยวชาญ
นายทศพล บรรเทา
นายจรุงกิจ ศรีสุข
นายวัชรพล เต็งทอง
นายนันทวัฒน เพ็ชรพันธงาม
นางสาวกรรณิการ ทองสุย
นายสุริยา แทนกลาง
นายฉัตรชัย ตั้งมั่นสุจริตกุล
จาเอกรัฐวุฒิ สงพะโยม
นายวุฒวิ ัฒน เนียมศิริ
นายภาคภูมิ เขียวชะอุม
นายภัทรภพ ณ ระนอง
นายพิระพงษ ปดภัย
นายประเมศฐ ศตประสิทธิ์ชัย
นางสาวอังคณา พลสุด

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

6 ซ.ทาขาม 20 แยก 6-1-2-2 แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150 0880008456
57/3 ม.11 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
20 ม.3 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย กาฬสินธุ 46130
0877436555
39/269 ม.หมู 6 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
086-5519984
193 ม.1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร สระแกว 27160
0805545040
ม.กุดโบสถ 62 ม.กุดโบสถ 62 ซ.1 ต.กุดโบสถ อ.เสิงสาง นครราชสีมา 30330 044-447005
407/2 ม.7 ต.หมูมน อ.เมือง อุดรธานี 41000
087-2275650
319 ม.4 สระแกว 27000
037518253
11/30 ม.12 ซ.บุญแจม อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
027566068
244/34 ม.15 ต.ควนมะพราว อ.เมือง พัทลุง 93000
135 ม.1 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
0896701619
15/3 ม.13 ซ.บัวผึ้งพัฒนา7 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 028196034
10/12 ม.2 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงใต อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 085-337-0910
88/2235 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
0873323984
93/710 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
02-8928931
883 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
02-4666822
95/3 ม.6 ต.ควนทอง อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 80210
085-350-7592
397 ม.6 ซ.4 ถ.สุขสวัสดิ์ 50 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
090-1076452
117/2 ม.2 อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
028154431
65 อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 0831218731
135/2 ม.3 ต.นาสัก อ.สวี ชุมพร 86130
086-5939585
55 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ถ.อิสรถาพ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700 087-676-8072
147 ม.3 ต.แชรออ อ.วัฒนานคร สระแกว 27160
087-6117909
88 ม.14 ต.ทาเกวียน อ.วัฒนานคร สระแกว 27160
090-9836857
406/103 ม.4 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
02-428-6150
66/2 ซ.สองพระ ถ.สี่พระยา ข.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก กทม. 10500
022338509
127 ม.11 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ ลําปาง 52220
0924197319
56/2 ม.2 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
089-796-6215
38/120 ม.6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน นครปฐม 73210
024454609
49 ม.4 ถ.มิตรภาพ-ไทยลาว อ.เมือง หนองคาย 43000
042-467665
63/2 ระยอง 21130
038801062
98/10 ม.9 ซ.สุขสันต ถ.สุขาภิบาล1 อ.บางแค กทม. 10160
02-802-3231
40/532 ซ.34 ถ.พระราม2 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
02-4520995
15/3 ซ.2 ต.กะเปอร อ.กะเปอร ระนอง 85120
0857298961
83 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย3 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
0869870685
12/27 ซ.วุฒากาศ43 ถ.วุฒากาศ ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
0896825323
18 ซ.ศาลธนบุรี 17 แยก 18 ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
024556041
370/32 ซ.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
0614347173
19/3 ม.3 ต.ทาทราย อ.เมือง นครนายก 26000
0894081121
152/45 ม.1 ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
083-8273979
46/1 ซ.เจริญนิวาส ต.วังใหม อ.ปทุมวัน กทม. 10330
086-0518114
198 ถ.อินทรพิทักษ ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
0852452927
407/2 ม.7 อ.เมือง อุดรธานี 41000
0856088030

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5121207039
5121207049
5121207054
5121208012
5121208016
5121211007
5121211011
5121211013
5121215003
5121215004
5121215005
5121225004
5121225006
5121225008
5121225009
5121225013
5121225023
5121225031
5121225035
5121225040
5121225042
5121225048
5121230001
5121237001
5121237007
5121237008
5121237021
5121237022
5121237027
5121237029
5121238008
5121238024
5121238027
5121245004
5121245007
5121245020
5121245025
5121245031
5121245052
5121245072
5121245073
5121245074
5121245089

นางสาวภัชรีญา มีทา
นายวิชชา สุขรัตน
นางสาวอสมา พรมเจริญ
นายวุฒิชยั อิศราประทีปรัตน
นายณฐภัทร ทิมแกว
นางสาวจุฑารัตน คงโนนกอก
นางสาวสุวดี คําสุข
นางสาวอุไรวรรณ วรพงศธิติธาดา
นายรังสรรค แกวบรรดิษฐ
นายธนภพ เยี่ยมสวัสดิ์
นายพิชยั ซัวเกษม
นายธวัฒนชัย โพธิ์ทอง
นายบุญฤทธิ์ เอกอรุณรุงฤทธิ์
นายณัทณพงศ พันธะมา
นายนภดล อริยศิลปน
นายอลงกรณ กันบัว
นายปชาภัทร ยิ้มอยู
นายวสันต รุงเรือง
นายกฤษดา มะปะโม
นายสุรศักดิ์ พาสี
นายอรรถพล ไทรทอง
นายวัตสุพล จาดสี
นายรณรงค นิธีศิริภิวัฒน
นางสาวปวีณา ใจแสง
นายยศพัทธ สุขนุม
นางสาวสุพัตรา มากแพทย
นางสาวสุลิษา สกุลจิตประเสริฐ
นายศิวาวุธ ชวนะรัมย
นางสาวมธุรส หวังสนิทธรรม
นางสาวสุภาวดี ศรีขาว
นางสาวสุณิสา ภัทรภาณีนาท
นายณัฐวัฒน หวังวัฒนากูล
นายวิทยา ทิพยศรีนิมิต
นายบุรินทร แสงอรุณ
นายอภิชาติ วงศรัตนพิทักษ
นายรอยชัย พวงเพ็ชร
นายนัฐตรัตน โตกุล
นางสาวยมนา สายคํา
นางสาวเสาวลักษณ ลิขสิทธิพันธุ
นางสาวศรัญญา ภูระยา
นางสาวหนึ่งฤทัย จันอิ
นางสาวนวินดา ฉัตรทอง
นางสาวศิริลักษณ อนันโถ

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู
59/129 ม.ที่ 7 อ.เมือง ภูเก็ต 83000
12/5 ม.5 อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
81/52 ม.2 ซ.ครูเจือ ถ.เทอดไท ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
154/286 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
57/8 ม.ที่9 อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
463 ซ.สวนพลู ต.ทุงมหาเมฆ อ.สาทร กทม. 10120
284 ม.ที่8 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป อุดรธานี 41370
22/3 ม.ที่3 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
28/1 ม.3 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
36 ม.6 ต.ทาเสา อ.กระทุม แบน สมุทรสาคร 74110
66/1 ม.2 ประชาอุทิศ 76 แยก 9 บานคลองสวน สมุทรปราการ 10290
39/16 ซ.พูนบําเพ็ญ ถ.สายบางแวก ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
389 ซ.ตากสิน 18 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
19/47 ม.ที่ 12 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
21/29 ซ.เอกชัย35 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
39/51 ม.ที่ 2 ซ.จอททอง3/3 อ.จอมทอง กทม. 10150
1 หม ุที่ 21 อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
116/1 ม.ที่ 6 อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
22/1 มูที่ 9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง นครราชสีมา 30360
174/19 ถ.วุฒากาส ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. 10600
106/3 ซ.นางนอง 2 ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
118/99 ถ.จอมทอง ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
82 ม.8 อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
33 ม.8 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
159/2 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
123/9 ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
4/2 ม.ที่2 อ.บานสราง ปราจีนบุรี 25150
30/44 ม.ที่11 อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
87 ม.2 ต.ปากน้าํ อ.เมือง ชุมพร 86120
188 ม.ที่1 ต.โนนสมบูรณ อ.บึงกาฬ หนองคาย 43140
16/11 ม.7 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
101/5 ม.9 ต.สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
676 จรัญสนิทวงศ89 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
64/1 ม.8 ต.บางหมาก อ.เมือง ชุมพร 86000
136/74 ม.7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
45/153 ม.14 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
161/418 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
119/126 ม.1 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย สระบุรี 18260
310/3 ม.ที่4 ซ.เศรษฐกิจ22/7 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
11/2 ม.ที่6 ต.ทาจีน อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
7/104 ซ.1 ถ.นิพัทธสงเคราะห 1 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ สงขลา 90110
17/206 ม.4 ซ.เอกชัย 34 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
2/3 ม.ที่5 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท
0898937684
0832208992
0802454487
028137221
0833043706
0922757584
04-2121080
085-8627661
085-1583699
083-9184022
089-6845863
024102894
024659811
0614955751
028931661
024770347
0890596800
0898857327
028652924
087-4373436
0845540866
02-4687265
0860570266
0880005987
024642251
086-5305097
082-4545284
02-4181414
077511014
02-8740898
099-218-6398
02-8853451
0866907550
085-833-0090
024555663
022668064
0861290073
02-8081687
034-822136
02-8930457
081-6398856

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5121245091
5121245100
5121245112
5121245114
5121245120
5121245124
5121245125
5121408248
5121701003
5121701012
5121701032
5121701036
5121701037
5121701040
5121701050
5121701051
5121701052
5121701058
5121701060
5121701066
5124208007
5124216003
5124216006
5124241002
5124245005
5124245007
5124247003
5124247004
5124247006
5124247007
5134218096
5221203001
5221203004
5221203006
5221203012
5221203024
5221203033
5221203034
5221203041
5221203042
5221203043
5221203048
5221207006

นายนนทชา นิรินธนชาติ
นางสาวนพมณี ลออุทัย
นายพลวัฒน หัตถะศิลปกุล
นายปญญา เสือเหลือง
นายภูริต งามดวงใจ
นายเจษฎา หันทะนันท
นายนิธิ อารี
นายชาญชัย ธุระวณิชย
นางสาวจิราวดี เรืองจันทร
นางสาวเพ็ญนภา จอดนอก
นางสาวพัชรินทร ศรีเพ็ชร
นางสาวพรวิไล หมูหัวนา
นางสาวชุติภรณ จันทรศิริ
นางสาวกนิษฐา แกวประเสริฐ
นายนฤพนธ หินไชยศรี
นางสาวกริยาภรณ ทนพุดซา
นางสาวจินตนา ปะนัดสุดจา
นางสาววันทิพย กลาหาญ
นางสาวกิตติยา จันทฤทธิ์
นายวรวิทย โมผา
นางสาวสุกัญญา หามทอง
นายมงคล นวลทอง
นางนิจีพรรณ สุวรรณภัฏ
นายสุริยันต หนูเข็ม
นายบูรพา เรืองทรัพยเดช
นายโฆษิต เล็กเครือสุวรรณ
นางธนภร วัชระมานนท
นางสาวสุพัตรา สรอยทอง
นางวริศรา พรมสุข
นางเดือนเพ็ญ เล็กมาก
นายณัฐกิตติ์ วันทอง
นางสาวศิริขวัญ อินทรนเรศ
นางสาวสุภาภรณ นาควัชระ
นางสาวรัถยา นอยศรี
นางสาวพรระวี ศรีทองคํา
นางสาวลิตา เทพทัศน
นางสาววันนิสา สัจจโน
นางสาวชวันรัตน ไทยขํา
นายภิรายุ เลิศวรกิจ
นายชานน นางหรอก
นางสาวกมลชนก ชางวิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ กามสันเทียะ
นายธนารักษ โนนทอง

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

120/117 ม.ที่9 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
02-9251951
2302 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800
02-9139985
507 ถ.อรุณอมรินทร ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
026760460
540/1 มูที่ 1 อ.หนองปรือ กาญจนบุรี 71220
034645233
649 ถ.พระดวงหทัยนิรมล ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 024632594
1463 ถ.พระยาพายัพพิรยิ ะกิจ ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 024643668
17 ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง ยโสธร 35000
045724076
51/57 ม.9 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
02-4103491
28 ม.1 ต.ทาเรือ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
0896473838
90 ม.18 ต.กุดโบสถ อ.เสิงสาง นครราชสีมา 30330
0810621750
328 ม.2 ต.นิคมกระเสียว อ.ดานชาง สุพรรณบุรี 72180
081-0193164
43 ม.12 ต.บานแกง อ.แกงครอ ชัยภูมิ 36150
0844771832
8 ม.9 ต.พอแดง อ.หลังสวน ชุมพร 86110
0836459224
35/3 ม.ที่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง สุราษฎรธานี 84100
084-2442138
80 ม.2 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมพิ ิสัย มหาสารคาม 44110
043790746
29 ม.2 ต.สีสุก อ.จักราช นครราชสีมา 30230
087-2525460
40 ม.2 ต.ตูมใหญ อ.คูเมือง บุรรี ัมย 31190
0870041992
21/65 ม.3 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
028667147
24/3 ม.2 ถ.บานนา-ทุงเตา ต.นาใต อ.บานนาเดิม สุราษฎรธานี 84240
077252337
27 ม.1 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน รอยเอ็ด 45190
0874657985
31 ม.ที่ 4 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส บุรีรัมย 31240
02-41978324
61/632 ม.ที่5 ต.ลานตากฟา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
02-4197000
190 ม.3 ซ.พรทวี ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
02-4197000 ตอ6310
114 ม.ที่11 ต.ทุงแก อ.เจริญศิลป สกลนคร 47290
085-9458329
33 ซ.อินทามระ21 แยก1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย อ.พญาไท กทม. 10400
02-6733021
419/27 ม.ที่1 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
084-914-0976
164/601 ม.1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 1111002-4499191 02-4197000 ตอ 63
66 ม.ที่16 ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน นครปฐม 73140
02-4196345
174/524 ม.ที่2 ต.สวนใหญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
089-0171414
136/202 ม.7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
087-0359967
10 ม.10 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก หนองคาย 43130
0850489370
28/1 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
086-7672108
13/12 ม.3 ซ.สวัสดีการ ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
02 - 4214912
630 ม.20 ต.รับรอ อ.ทาแซะ ชุมพร 86190
084-3854508
19/2 ม.2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน นครปฐม 73110
034 - 393615
98/13 ม.1 ต.กะเปอร อ.กะเปอร ระนอง 85120
0822821846
657 ซ.เพชรเกษม 4 ถ.เพชรเกษม ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600 02 - 4664653
581 ซ.พระรามที่ 2 43 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
0944866126
11 ซ.จันทน 33 ถ.จันทน ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
02 - 2121281
150/26 ม.13 ซเพชรเกษม 93 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 02 - 8138975
14 ซ.เจริญนคคร 39 ถ.เจริญกรุง ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600 087-3421131
1/12 ม.3 ต.หนองเสือชาง อ.หนองใหญ ชลบุรี 20190
02 - 8112171
47 ม.2 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 39270
081-0597900

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5221207011
5221207029
5221207032
5221207035
5221207042
5221207047
5221207058
5221207061
5221207069
5221207074
5221207078
5221207080
5221207081
5221207083
5221207096
5221207097
5221207109
5221208017
5221210009
5221210013
5221211002
5221211005
5221211008
5221211011
5221211012
5221211015
5221211018
5221211027
5221211028
5221216002
5221216005
5221216008
5221216015
5221222003
5221225006
5221225008
5221225015
5221225020
5221225029
5221230003
5221236005
5221236009
5221236011

นายวานิช ถนอมวงษ
นางสาววราภรณ สารพล
นางสาวนาถยา ประสมสุข
นางสาวพรพรรณ ไชยวงคษา
นายพงศพันธ เขมะศิริเวทิน
นายวุฒิชยั ยินดีชัย
นางสาวนันทวดี ศรีหนา
นางสาวญาณิชพัฒน สุขศิลากุญช
นางสาวละมุล วงละคร
นายวชิรพงษ ลอยฟาขจร
นายสถาพร กระจางรัตน
นายอนิรุทธ สวัสดิ์เอื้อ
นายศุภรัตน กิมโสม
นายนพพร เมฆพัฒน
นางสาวเกสรา ผจญกลา
นายณัฐิวุฒิ งามสงา
นางสาวสาลินี สุดประเสริฐ
นางสาววรรณรัตน นิยมเสถียร
นายชิษณุพล ตูทอง
นายณัฐพงษ จันทรทอง
นางสาวสุนิสา นาคสวัสดิ์
นางสาวศิริพร พึ่งละออ
นายธีรพล แกวมณี
นางสาวภัทรวดี คงคามี
นางสาวธนาภรณ เทาศิริ
นายคณกิจ ขันติวสกุล
นางสาววริษฐา ตรีรัตน
นางสาวธีรดา แสงเพชร
นางสาวนรินทร รุงแสง
นางสาววรรณนิศา ขาวชํานาญ
นางสาวอาทิตยา ชมโฉม
นางสาวณฐมล มวงอินทร
นางสาววรางคณา โสภาคะยัง
นายสุเมธ ตระการจันทร
นายบุญญศักดิ์ เชื้อนาขา
นายนฤดล บุญมา
นายณัฐวุฒิ ศรีจันทราพร
นายกษิดิศ โพธิรัชต
นายวรภัทร ธนวัฒนายิ่งยง
นายณัฐพล บุตรเอื้อ
นางสาวจารุพรรณ เขียวชัยภูมิ
นายบุญฤทธิ์ ชูสวุ รรณ
นายมงคล กมลชุลาวัฒน

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

- 94 -92-

ที่อยู

โทรศัพท

143/8 ม.1 ถ.ยายมอม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ ตราด 23120
0838832530
978/6 ซ.สนามบิน ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
045 - 644347
99 ม.3 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
084-6050958
12/1 ม.3 ต.ยางน้ํากลัดใต อ.หนองหญาปลอง เพชรบุรี 76160
0822448163
550/4 ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
02 - 4668452
430/16 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
531/7 ม.4 ซอ ซ.เพชรเกษม84 หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
02 - 8044218
173/1 ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก ชุมพร 86220
077-652264
14/6 ม.3 ต.เมืองนอย อ.กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130
080 - 1527136
1110-1112 ม.6 ถ.พระราม 4 ต.ทุง มหาเมฆ อ.สาทร กทม. 10120
084 - 0083119
202/39 ถ.มหาราช ต.พระบรมมหาราชวัง อ.พระนคร กทม. 10200
02-6235773
93 ม.6 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ รอยเอ็ด 45170
087-113581
120/99 ตรอกบานชางหลอ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700 02 - 4127727
41/3 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000
47/56 ม.4 ซ.สุขขจร ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
0875680408
670/191 ซ.สิทธิพร ต.ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
02-641-7420
22/3 ม.ที่ 6 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 084-6399599
1/12 ม.2 ต.ทาเสา อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
0806869198
33/14 ม.4 ถ.บานเกิ้ง ต.บานไผ อ.บานไผ ขอนแกน 40110
043-374325
125/2 ม.11 ต.หวยทราย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
084 - 1854909
302/9 ม.2 ซ.แฟลตตํารวจ ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000
0859488905
18 ม.3 ต.ดอนกํา อ.สรรคบุรี ชัยนาท 17140
0618733129
35 ม.1 ถ.นางรอง-บุรัรัมย ต.หัก อ.นางรอง บุรีรัมย 31110
044 - 624244
67/186 ม.11 ซ.7 ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง สิงหบุรี 16000
036- 530130
01 ม.15 ต.ปรือใหญ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
085-6102075
405/3
ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
02 - 4663485
22 ซ.เพชรเกษม 20 แยก 9 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160 0896710103
86/1 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ อ.เมือง กาฬสินธุ 46000
080-3205903
20 ม.ที่ 6 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จันทบุรี 22180
083-8806913
163/1 ม.6 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว ชุมพร 86160
080-7009963
61 ม.ที่ 6 ตํานาหูกวาง ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130
084-94118544
162 ซ.ติวานนท45 ถ.ติวานนท ต.ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
087-5472274
105 ม.7 ต.หนองหาง อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
098-373-5485
1073/6 ซ.จันทน 28 ถ.จันทร ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
085-1142187
27/15 ม.4 ซ.อนามัยงามเจริญ ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
086 - 6656263
19/87 ม.17 ซ.ไมตรีจิตร บางหญาแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 02-7542002
541/31 ซ.จรัญฯ 37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
02 - 8645667
191 ม.4 .ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180
032-688488
234/50 ม.6 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
08-63734224
423 ม.6 ตําบลเขาฉกรรจ ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ สระแกว 27000
084 - 3255741
116 ม.1 ต.หวยหิน อ.หนองหงส บุรีรมั ย 31240
083-7401178
117/110 ม.6 ซ.เอกชัย64/4 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150 092-2731537
18 ซ.หิรัญ 2 ถ.วรจักร บานบาตร อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
089-171-5582

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5221236014
5221237025
5221238002
5221238008
5221238010
5221238019
5221238026
5221238030
5221238041
5221238046
5221240002
5221241004
5221241005
5221245005
5221245011
5221245012
5221245015
5221245016
5221245025
5221245040
5221245046
5221245058
5221245059
5221245079
5221245080
5221245090
5221245092
5221245108
5221245119
5221246002
5221246007
5221246017
5221246036
5221250040
5221251007
5221251020
5221251024
5221260002
5221260009
5221260010
5221414311
5221701018
5221701020

นายเกียรติภูมิ รุงวิวัฒศิลป
นายศุภชัย คงภักดี
นางสาวอิสรีย เชื้อถิระพงษ
นายประเสริฐพงษ แสนวงษ
นายธนกิจ แซลิ้ม
นายชวพล เกรียงไกรยศ
นายสราวุธ ศรีเอี่ยมกุล
นายนัทธวัฒน กิตติพ์ ิมลสิน
นายจักษร จันทรพนอรักษ
นายอาณัติ เจิมศิริศักดิ์พงษ
นางสาววรรณณิษา ยอมคํา
นายประวัติ เที่ยงแท
นายอาทิตย เคารพวุฒิกุล
นายโมไนย นาควงศวาลย
นายเอกณัฏฐ จงกลจตุร
นายศรัญยู บอทรัพย
นางสาวประภาพรรณ สืบวงษรุง
นายนิกร งามโขนง
นางสาววิลาสิณี หวังชม
นายนฤชา กังวาลย
นายนาวิก กลิ่นชะเอม
นางสาวกนกวรรณ สุขงาม
นางสาวภาณุมาศ กรานแกว
นายเอกสิทธิ์ นามแสงผา
นายอัชชา ยิ่งยศนิพนธกุล
นายอดิศร งามเชื้อชิต
นายณัฐวุธ รักกูชยั
นางสาวสุภสินี ภูมณี
นายกนกสิงห ชมศรี
นายธรรมศักดิ์ เอีย่ มเรืองพร
นายศนิรุต อยูศิริ
นายฉัตรชัย ดาฉาว
นายศุภลักษณ เพชรดี
นายอธิวัฒน เจริญชัย
นายอัสราฟ อิสเหาะ
นางสาววิรยิ าภรณ เวียงวีระ
นางสาวสุดารัตน สุกุณรีย
นางสาวพิมพิไล ตาพาลี
นางสาวกาญจนา ไตรวงศ
นายอานนท นนทเกียรติกุล
นายวิษณุ ยันตะพันธ
นางสาวกนกวรรณ จันทรแจม
นางสาวรัชนี แสนเสนา

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

5/2 ถ.บางขุนนนท อ.บางกอกนอย กทม. 10700
02-8860481
122 ซ.เทอดไท 90 ถ.พัฒนาการ ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
02-4133595
236/74 ม.4 ซ.หมอบาง ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 02-8195353
517/151 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
02 - 8711590
85 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 51 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
02-4278947
119 ตรอกวัดราชวรินทร 1 สมเด็จเจาพระตากสิน 21 สําเหร ธนบุรี กทม. 10600 089-6887076
969 ถ.เพชรเกษม อ.บางแค กทม. 10160
086-0642742
4/223 ม.9 ซ.ทวีวัฒนา 1 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
0935811554
126 ซ.รัชมงคลประสาธน 10 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160 02 - 4572447
242/21 ซ.อยูดี 16 ถ.จันทน ต.บางโคล อ.บางคอแหลม กทม. 10120
02-2127290
143/1 ม.8 ต.โนนทอน อ.เมือง ขอนแกน 40000
083 - 5701510
571 ซ.เจริญนคร 55 ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
084-140-4905
28/417 ซ.ประชาอุทิศ 54 แยก 4-2) ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
02 - 4262465
109 ซ.2 ขางโบสถคริสต ต.ประจวบคีรีขันธ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000 032 - 603884
43/1 ซ.วุฒากาศ 53 ถ.วุฒากาศ ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
02 - 4682772
40/11 ซ.อาทิตย ถ.รัชดา - ทาพระ ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
02 - 8789765
73/1 ม.4 ต.หนองคันทรง อ.เมือง ตราด 23000
082-4820582
336 ม.16 ถ.ปากคาด - พรเจริญ อ.โซพิสัย หนองคาย 43170
02 - 7422242
40/2 ม.1 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 02 - 9776095
81/ ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง ตราด 23150
081-1573029
245 ซ.มัสยิบางหลวง ถ.เทศบาลสาย 1 ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600 02 - 8901610
120/5 ม.3 ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
02 - 8188872
439/4 อยจรัญฯ 37 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
02 - 8645135
99/2 ม.4 ถ.นครชัยศรี -ศาลายา ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
59/2 ม.10 ซ.บางน้ําผึ้งใน ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 081-1078320
32. ม.1 ถ.ธรรมคุณากร ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
034 - 840634
101 ซ.จรัญสนิทวงศ 75 แยก 6/1 ต.บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
02-8803502
302/14 ซ.วัดเลียบราษฎรบาํ รุง ถ.วงษสวาง ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800 02 - 5859927
8 ซ.เพชรเกษม 15 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง นครปฐม 73000
034257141
335 ตรอกมานะวิทยา ซ.กรุงธนบุรี ต.คลองตนไทร อ.คลองสาน กทม. 10600 089-134-8226
168/43 ม.6 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
034 - 816638
63 ม.5 ต.สวนปาน อ.เมือง นครปฐม 73000
082-5638181
60/1 ม.5 ต.ตองปด อ.น้ําเกลีย้ ง ศรีสะเกษ 33130
082-1335292
94 ม.4 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000
087-5420054
136/12 ถ.เจริ อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
086-9555941
36 ม.12 ต.ตระแสง อ.เมือง สุรินทร 32000
044 - 712882
112 ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม แมฮองสอน 58140
083-9825496
38/3 ม.3 ต.หัวปลวก อ.เสาไห สระบุรี 18160
089-7403397
13/3 ม.5 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 0909722413
72/3 ม.11 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
02 - 9036473
629/262 ถ.สาธุประดิษฐ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
080-9281085
55 ม.ที่14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมพิ ิสัย มหาสารคาม 44110
043-790075
40 ม.7 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110
087-7211799

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5221701054
5224250001
5224250006
5224250011
5224250012
5224250013
5224250014
5224250015
5224312037
5224414009
5231246029
5234218004
5234218063
5234246020
5234246024
5321203003
5321203005
5321203007
5321203008
5321203012
5321203017
5321203018
5321203019
5321203023
5321203025
5321203028
5321203029
5321203031
5321203035
5321203040
5321203041
5321203042
5321203046
5321203047
5321203050
5321203051
5321203052
5321203057
5321203069
5321203077
5321203082
5321203093
5321203096

นายยุวนันท แซเลา
นางสาวอัลชลี อํานาจ
นางนันทนัช เมืองโคตร
นายณัฐพัชร ปรางทอง
นางสงกรานต วงควิชัย
นางสาวกนกกาญจน ไชยมงคล
นางสาวชุติมา แสนหลา
นายศุภกร ตายแยม
นายภานุวัฒน พลองกลาง
นางสาวคชาภรณ พยุ
นายพงษศักดิ์ โตบางพรม
นายวุฒินันท เชื่อมชิต
นายปยพร พลับลับโพธิ์
นายสายยุทธ ประทีป
นายวุฒิไกร สะพันธ
นายธนวุฒิ ขําเปรื่องเดช
นางสาวปทมวรรณ ฐานะวัฒนา
นางสาวสุพัตรา กําไมล
นายชโลธร เชยรัมย
นางสาวพชรธรณ คงพูนผลนันท
นายศักดิ์สิทธิ์ กุฎีพานทอง
นายพงศกฤษณ จีนะศิริ
นายชัยวัฒน ทองปน
นางสาวแววตา ปานอุนเรือน
นายจารุชา เทพขุนทอง
นางสาวฐิตาภา เตียวกุล
นางสาวลีลาวดี ดานขุนทด
นางสาวณัฐสรัญ ภูระหงษ
นางสาววันทนีย เมนโกศล
นางสาวเรวดี จรทะผา
นางสาวรุงตะวัน ราชวงษ
นายวีระพงษ แกลวกลา
นางสาวธนาภรณ สุขนิตย
นางสาวนฤมล ชูแข
นายธราดลย ศิริเวิน
นางสาวสุนิสา หกประเสริฐ
นายณรงคฤทธิ์ รักขคีรีรัตน
นายอิงครัต ศรีวิเชียร
นายยงยุทธ บุญมานุช
นายอะตอม ฉิมผลเฉลิม
นายเชษฐา จําปแกว
นางสาวชุติมน บุญออน
นางสาวจุฑารัตน ดีอาษา

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
เร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จาของบั
ณฑิตณฑิต

- 96 -94-

ที่อยู
85/48 ม.4 ถ.จาเราะซูซู ต.ธารน้ําทิพย อ.เบตง ยะลา 95110
6 ม.ที่ 9 ต.หนองยอง อ.ปากคาด หนองคาย 43190
98/148 ซ หทัยราษฎร 8 ต.บางชัน อ.คลองสามวา กทม. 10510
20/1 ม.5 ต.เขาดิน อ.เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230
9/72 ม.2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
104 ม.3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคําใต พะเยา 56120
421/56 ม.1 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
95/39 ม.7 ซ.พระยามนธาตุ ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
345/1 ม.8 ซ.ประชาอุทิศ9 ถ.ประชาอุทิศ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
80 ม.3 ซ.พัฒนารวมใจ คลองใหม ต.คลองใหม อ.สามพราน นครปฐม 73110
269/2 ม.1 ต บานแพว อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
20/9 ม.9 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
4 ม.10 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ สุรินทร 32130
11/271 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
61/8 ถ.เพชรเกษม วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
17 ถ.พระราม2 อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
52 ม.7 ต.หนองเตา อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
118/1 ม.6 ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
62/102 ม.ที่ 7 ซ.7 ถ.พระราม 5 อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
148/3 ม.5 ต.อางทอง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130
15/1 ม.1 ถ.ตราด-แหลมศอก อ.เมือง ตราด 23000
33/2 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 อ.บางแค กทม. 10160
10/18 หมูที่ 2 ซ.เพชรเกษม 69 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
501/355 ถ.ลิ้นจี้ ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
24 ม 14 ต แมงอน อ.ฝาง เชียงใหม 50110
23 หมูที่ 11 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
35 ซ.ประชาอุทิศ19 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
109/21 ต คหาสวรรค อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
233/74 ม.13 ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
224/144 ม.2 ต.ดอนไกดี อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
108/1 ม.2 ขว.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
89 ม.8 ต.เขาโร อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
145/3 ม.3 ต.กะปาง อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80310
46 ม.8 ต.สงเปลือย อ.เขาวง กาฬสินธุ 46160
90/105 ม.4 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
747/97 ตรอกวัดจันทรใน ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
60/65 ม.1 ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
215 ม.4 ต.จรเขสามพัน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 71170
615/4 ซ.ประดู1 อ.บางคอแหลม กทม. 10120
85/2 ม.3 ซ.กํานันแมน ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
99/16 ม.3 อ.สามโคก ปทุมธานี 12160
14 หมูที่6 ต.หนองกบ อ.หนองแซง สระบุรี 18170

โทรศัพท
084-5125605
083-9092503
089-5292889
086-8493405
089-01155991
081-7559735
087-8082955
089-8983381
0837809783
080-6032809
0907595507
089-0271996
085 - 8200422
0912131891
081-4450758
0846643223
087-8255725
0943249555
088-6186774
082-7879846
089962832
086-5766744
0867856580
0904693352
080*7251552
0902312731
085-1371791
0926813574
089-6076083
085-1334286
080 - 6961578
085-7987754
085-8070055
0852322500
02-2949895
090-9847162
087-7588779
083-3015394
02-4153823
025984878
090-9847162

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา

--9597 รหัส

ชื่อ – สกุล

5321207003
5321207004
5321207009
5321207022
5321207024
5321207025
5321207027
5321207030
5321207032
5321207033
5321207046
5321207049
5321207061
5321207068
5321207077
5321208001
5321208004
5321208006
5321208007
5321208008
5321208009
5321208013
5321208017
5321208021
5321208024
5321208025
5321210001
5321210002
5321210003
5321210005
5321210006
5321210008
5321210010
5321210011
5321210012
5321210014
5321211002
5321211005
5321211007
5321211008
5321211010
5321211011
5321211013

นางสาวชัชฎาภัณฑ กําเนิดคํา
นายศุภกร สังขรุง
นางสาวเมธินี พงศตระกูลนนท
นายเอกชัย ผิวพลอยงาม
นายสมชาย เดชมหันต
นายพงศกร เติมทิพยทวีกุล
นายณัฐกานต ศรีจันทร
นางสาวกัลยา แกวสุข
นายพงศกร ศิริมนตรี
นายยศวัจน ลืออัครชัยกุล
นายสุรนิตย แสนบุดดา
นางสาวอนงนุชนาช จิรวัฒน
นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ
นายธนภัทร ศิริสูตร
นายนิธกิ ร แสนปญญา
นายกิตติพงษ ลี้สธนกุล
นางสาวสายทิพย เปนมั่นคง
นางสาวทักษิณา อัคเส
นายปติวงศ ฉันทลักษณวงศ
นายณัฐนนท เสนอุบล
นายลิขิต บุญมา
นางสาวปรารถนา แดงเรือง
นางสาวสาวิตรี สีสุด
นายอภิรัฐวุฒิ แสนเวียงจันทร
นางสาวศิวาพร ปนะเก
นายโอมพิศุทธิ์ อุนใจชน
นางสาววรกาญจน นวมนาคะ
นางสาวศิริวรรณ ศิริบุญ
นางสาวอรวรรณ นันบุญมา
นางสาววริศรา ศรีสุขโข
นายกลาณรงค ดาวประกาย
นางสาวจันทรจิรา กลิ่นถนอม
นางสาวกุลพัชยา วรรณปง
นางสาวพัชราภรณ ศรีสมบัติ
นางสาวจิรภิญญา ทาระ
นางสาวปวีรัตน ขันธศักดิ์
นายกฤษฎา งามวรรณกุล
นายวิษณุ ธรรมบุตร
นางสาวนิตยา พรมทาว
นางสาววนิดา โกฎิหอม
นายธนิน บุญจันทร
นายพลวัฒน ไหตะคุ
นายวัชรพล ฟุงเฟองวงศ

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

42/735 ซ.เลียบฯ ฝงเหนือ 8/1 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10150
0918708354
50/3 ม.4 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140
0863603871
10/5 ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
02-4359092
656 ซ.เพชรเกษม81 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
085-3261668
50 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.ทาไม อ.กระทุม แบน สมุทรสาคร 74110
02-8100965
119 ซ.ออนนุช44 ถ.สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง กทม. 10250
0876177700
39 ม.12 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230
0854400149
613 ม.19 ต.รับรอ อ.ทาแซะ ชุมพร 86190
080 - 0411910
10 ม.12 ต.ประทาย อ.ประทาย นครราชสีมา 30180
0917419972
107 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
08-1450-1320
26 ซ.สุขุมวิท 50 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย กทม. 10110
02 - 7215006
35 ม2 ต.คลองบานโพธิ์ อ.บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
089-0708488
158/1 ม.32 ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
087-8171524
9/176 หมุที่ 5 ซ.หมูบา นหนองแขม 2 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160 0873453397
39/110 ม.3 ซ.เกศริน ถ.เอกชัย119 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
02-8922688
93 ม.4 ต.หนองสองหอง อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
083-6974323
671ก ม.6 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
0957185368
62 ม.8 ต.เกางิ้ว อ.พล ขอนแกน 40120
084-787591
1625 ซ.เทอดไท ตลาดพลู ถ.เทอดไท อ.ธนบุรี กทม. 10600
087-6855340
3 ซ จันทร18/7 แยก 15 ต ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
08-0275-6438
112/55 ม.10 ซ.516 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
02 - 9250408
28/1 ม.5 ต.บางน้ําจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
348 ม.ที่ 12 ต.สะตอน อ.สอยดาว จันทบุรี 22180
0860363283
278 ม.2 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา สระแกว 27180
0852363151
15 ม.8 ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด ขอนแกน 40110
0868577253
109/65 ซ.วัดประชาระบือธรรม ต.นครไชยศรี อ.ดุสิต กทม. 10300
02-6692309
15 ม.15 ต.ทาขาม อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
086-2702636
36/1 ม.6 ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ ขอนแกน 40210
087-6347219
148 ม.10 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ ขอนแกน 40210
086-8643980
208 ม.2 ต.พงสวาย อ.เมือง ราชบุรี 70000
080-2111347
163/3 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000
087-5856893
19 ม.11 ต.บางชาง อ.สามพราน นครปฐม 73110
034 - 327540
43 ม.8 อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 11110
086-5994647
91/21 ม.6 ซ.จามจุรี ถ.สุขุมวิท 81 อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
086-8386659
37/4 ม.4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
080-9747952
257 ถ.เทศบาล22 ต.ปากชอง อ.ปากชอง นครราชสีมา 30130
0827503900
4/107 ซ.พระราม2 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
0886118375
776 ม.4 ต.ในเมือง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
086-8857894
38 ม.1 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี รอยเอ็ด 45140
089-5163652
6 ม.6 ต.โพนโก อ.สนม สุรินทร 32160
0827518547
432/5 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 0-24618568
110 ม.15 ถ.ชัยภูม-ิ สีคิ้ว ต.ละหาน อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
0837414783
220/259 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 02-8156626

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321211016
5321211018
5321211020
5321211021
5321211022
5321211023
5321211024
5321211025
5321211030
5321211032
5321211033
5321215005
5321216001
5321216009
5321216013
5321216015
5321216016
5321216017
5321229001
5321229004
5321229005
5321230003
5321230006
5321230007
5321230009
5321230018
5321234001
5321234002
5321234004
5321234006
5321235002
5321235003
5321235005
5321236005
5321237009
5321238002
5321238003
5321238004
5321238005
5321238014
5321238016
5321238021
5321238027

นางสาวปราณี บัวชุม
นางสาวทิพยไกรสอน เพ็งชัย
นางสาวประภัสสร ศรีพรมมาศ
นางสาวดาราวดี นรมาตร
นางสาวนัยนา อัศววงศอารยะ
นางสาวกมลพรรณ แกวเกร็ด
นางสาวสุภาวรรณ เสาสอน
นางสาววราภรณ ธิวาพัฒน
นายปยะพงษ เพ็งปาน
นางสาวศุภาวรรณ คําฮอม
นางสาวนรีนาถ สืบแสน
นายฉัตรชัย แกวศรี
นางสาววิสุดา เพ็งแจม
นายบุรัสกร ภิรมยไกรภักดิ์
นางสาวสุมินตรา พวงสุวรรณ
นางสาวนันทนา สมบูรณดี
นางสาวขนิษฐา ทาเรือนาค
นางสาวอธิพร เสมียนชัย
นายสรศักดิ์ ขุนพรหม
นายนาวิน เอีย่ มสะอาด
นายสุริยะ ชาวเวียง
นางสาวกมลรัตน สุธาชีวะ
นายมนัสวี ประภาวกุล
นายณัฐพงศ ชมทรัพย
นายจีรวัฒน ไรทับทิม
นายนพรัตน สลาปน
นางสาวรุงนภา สุขโสภา
นางสาวแสงระวี จําปางาม
นางสาวศิริพร แกวจันทร
นางสาวสุณัฏฐา บุญกู
นางสาวสุภาพร ยิ้มใย
นางสาวศศิพิมพ สมบูรณมี
นางสาวเบญจวรรณ ศรีมนตรี
นายนรภัทร รุงพงษ
นางสาววันวิสา บุญสง
นายวิทวัช สีทอง
นางสาวณภัทร โพธิโรจน
นายธีรชัย ลิบลับ
นายฐานันดร ฤทธิ์สุข
นายชนินทร วัฒนประดิษฐ
นายภาณุเดช พุฒิพิบูล
นายวงศกร พูลเพิ่ม
นางสาวปาริชาติ นาคบุตร

เสนทางสู
อนาคตและความสํ
เร็จของบั
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จาของบั
ณฑิตณฑิต

- 98 -96-

ที่อยู
105 หมูท่ี 11 ต.ไฮหยอง อ.พังโคน สกลนคร 47160
51 ม.6 ต.แข อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
8/506 ซ.อาจณรงค1 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
52 ซ.ประชาอุทิศ 37 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
684 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
169 ม.3 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120
137 ม.2 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
822 ซ.เจริญนคร14 อ.คลองสาน กทม. 10600
43 ม.ที่ 2 ต.ดอนไกดี อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
31/2 ม.6 ถ.จุน - เชียงคํา ต.หวยยางขาม อ.จุน พะเยา 56150
31/2 ม.6 ถ.จุน - เชียงคํา ต.หวยยางขาม อ.จุน พะเยา 56150
29/2 ม.2 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
39 ม.6 ต.ทุงไชย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
247/1 ม.9 อ.เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120
18 หมูที่ 1 ต.นาคู อ.ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13280
150 ม.ที่ 7 อ.คลองลาน กําแพงเพชร 10600
2/239 หมูที่ 13 ซ.4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
260/1 ต.ลาดใหญ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
48/ ม.5 ต.ปาเว อ.ไชยา สุราษฎรธานี 84110
80 /205 ม.ที่ 6 ซ.2 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
108/179 ม.1 อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
53/22 ม.4 ซ.เข็มทอง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
54 ซ.เพชรเกษม102/1 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
2/3 ม.7 ต.ทาไม อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
59/21 ม.6 ซ.สมบูรณสุข ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
58/281 ม.2 ซ.เอกชัย24 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
142/1 ม.8 ต.ศิลาลอย อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180
220 ม.6 ต.ไรใหม อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180
49 ม.16 ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค 60140
17 ม.17 อ.ภูสิงห ศรีสะเกษ 33150
162/1 ม.ที่2 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
237 ม.6 ต.บานเจียง อ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260
126 ม.13 ต.ลิ้นฟา อ.ยางชุมนอย ศรีสะเกษ 33190
6/80 ม.7 ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
77 ม.7 ต.คลองสมบูรณ อ.คลองขลุง กําแพงเพชร 62120
157/4 ม.3 ต.ชางซาย อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
67/4 ม.2 ต.นาสาร อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
165/36 ม.7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
49/3 ม.5 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
226/2 ถ.ชักพระ อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
2 ม.6 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130
284/40 ซ.สุคนธวิท24 อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
38/2 ม5. ขว.หลักสาม อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120

โทรศัพท
0899289181
0847685453
085-1861714
084-3590605
083-2495530
034-326405
085-1382302
0846826962
087-4158477
088 - 4293976
082-6176246
087-3573894
082-3793815
087-6536118
0822305302
02-4764799
085-0887502
0951493948
080-7181504
083-1557152
08-3598-3193
082-5270034
085-9627198
087-4159203
087-367310
02-8931750
083-9903467
08-2245-2875
099-3689644
080-5561445
0959594787
082-1573295
087-9334092
08-7112-1408
086-1781988
0806115656
084-2939739
088-6375701
084-0098113
0802221652
083-9006487
034-473526
087-3552557

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

- 99 -97-

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321238029
5321238030
5321238039
5321240002
5321241003
5321241006
5321241024
5321242002
5321245001
5321245004
5321245007
5321245012
5321245013
5321245017
5321245018
5321245019
5321245020
5321245021
5321245023
5321245028
5321245029
5321245034
5321245035
5321245041
5321245042
5321245045
5321245052
5321245054
5321245055
5321245061
5321245062
5321245064
5321245068
5321245069
5321245070
5321245074
5321245078
5321245083
5321245086
5321245087
5321245095
5321245097
5321245099

นางสาวเสาวลักษณ แกลวทนงค
นายธนชัย วิมลวรวิทย
นายภาณุเดช เพชรนอย
นายปฐมพร เครืออยู
นายพัฒนพงศ สุนทรประสิทธิ์
นายประกาศิต ชมภู
นายธน คัณทักษ
นายสุขสันต บุญเรือง
นายปณณทัต สุขแกว
นางสาวรัชฎา คงจักร
นายอนุวัฒน บัวคลี่
นายธัชชัย ทรัพยประเสริฐ
นางสาวนิชนันท ชํานิ
นางสาวพิราวรรณ เซี่ยงหย็อง
นางสาวดวงธิดา พรหมโคตร
นายศุภชาติ ศรีโหมด
นายธนพล บุพพัณหสมัย
นายปณณวิชญ ภูมีทอง
นางสาวอภิญญา สังขฆะ
นางสาวธมนวรรณ จันทรขวัญ
นายธรรมศักดิ์ สุขใจธรรม
นายหิรัญ นอยพิทักษ
นายทวีศักดิ์ ศักดิ์อํานวย
นายฉัตรชัย จันเรืองศรี
นายสันทกร ประทุมสรานุสรณ
นายอธิคม เลิศวงศจรีกุล
นางสาวสุพัตรา วัฒนสุนทร
นายเตชะทัต รัตนวัตรกิจ
นายนนทุกร เกตุพิบูลย
นางสาวภัคสุภางค สุขประเสริฐ
นายภูมิ วรภู
นางสาวแพรวพรรณ พึ่งน้ํา
นายมารุต วิโรจนนกุ ูลกิตติ
นายชานน วรศักตยานันต
นายประทีป คําศรี
นายศุภสัณห แพรธํารงกุล
นายทศพร แตงไทย
นายอภิรักษ ตายบุญ
นายประวิทย สังวาลเพ็ชร
นางสาวชลธร ภูศรี
นายขัตติยา อันประสิทธิ์
นายอนุพงษ ออนสิงห
นายจิราธิป ยงสกุลจินดา

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

205 ม.1 อ.ระโนด สงขลา 90140
118 ม.1 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150

081-8958200
080-9566408

218 ม.9 ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
0851776118
14 ซ.เจริญนคร9 ต.คลองตนไทร อ.คลองสาน กทม. 10600
087-6761210
67/135 ม.17 ซ.4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140 085-5153092
229 ซ.สาทร 19 ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
085-3295322
169/3 ม.6 ถ.พะเยา - ปาแดด ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว พะเยา 56000
0840476786
412/1 ซ.สีน้ําเงิน ถ.ประชาราษฎร อ.บางซื่อ กทม. 10800
086-841-9802
131/1 ม.6 ต.ปาซาง อ.แมจัน เชียงราย 57110
08-3133-8266
134 ม.8 อ.เมือง นครปฐม 73000
0935799962
135/673 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
084-7295637
440 ม.3 อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
0917392913
38 ม.5 ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180
032688371
101 ม.4 ถ.โพธิ์กลาง ต.โพธิก์ ลาง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
0858440459
71/152 ม.5 ซ.กันตนา ต.บางใหญ อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
0-2985-8418
45/1783 ม.7 ซ.16 ถ.พระราม 2 บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
083-1375217
151/87 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000
0824893737
411 ถ.ตากสิน ต.สําเหร อ.ธนบุรี กทม. 10600
02-3922608
64/65 ม.1 ซ.เฟองฟา ถ.ราชพฤกษ ต.ออมเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 029279090
23 ซ.เจริญนคร66 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
02-8779121
9/14 ม.1 ต.ทาขาม อ.สามพราน นครปฐม 73110
088-248-7907
192/20 ต.ทาขาม อ.พุนพิน สุราษฎรธานี 84130
081-47654596
79 ม 1 ต หินกอง อ.สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130
098-5960615
50/14 ซ.บางจะเกร็ง2 ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
0845444338
747/180 ซ.ประดู1 ตรอกวัดจันทรใน ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120 022944300
166 ม.2 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130
089-1055048
152 ซ.ทาดินแดง 18 ถ.ทาดินแดง ต.คลองสาน อ.คลองสาน กทม. 10600 080-2568224
90 ม.15 ต.ดวนใหญ อ.วังหิน ศรีสะเกษ 33270
082-8637953
95/445 ม.1 ต.บานใหม อ.สามพราน นครปฐม 73110
0919970685
515 ม.2 ถ.รอบเวียง อ.เชียงแสน เชียงราย 57150
0869167805
47/9 ม.2 ต.วันยาว อ.ขลุง จันทบุรี 22110
0806450361
8/2 ซ.ตนโพธิ์ ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม กทม. 10120
087-78015281
264/1 ม.7 ต.แวง อ.แวง นราธิวาส 96160
073-659124
307/93 ซ.จรัญฯ31 ข.บางขุนศรี ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700 0879937004
231/6 ม.4 ต.สามงาม อ.ดอนตูม นครปฐม 73150
024389097
23/73 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
0836939286
93/12 ม.ที่ 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
02-9200712
287/158 ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 082-972-3222
48 ซ.เทอดไทย23 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
083-4438742
22/2 ม.5 ต.สะพลี อ.ปะทิว ชุมพร 86230
0866890603
380 ซ.ประชาอุทิศ 59 ยก 5 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
08-3785-1534
14/34 ม.8 ซ.วัดกําแพง ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
024104213

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

--98100 -

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321245101
5321245102
5321245104
5321245107
5321245112
5321245113
5321245115
5321245121
5321246003
5321246006
5321246007
5321246008
5321246009
5321246014
5321246015
5321246017
5321246026
5321250004
5321250008
5321250009
5321250010
5321250012
5321250014
5321250015
5321250021
5321250022
5321250023
5321250024
5321250029
5321250030
5321250032
5321250034
5321250038
5321250041
5321250043
5321250046
5321250047
5321250048
5321250051
5321251001
5321251002
5321251004
5321251005

นายภูวดล ใจชุม
122 ซ.เพชรเกษม 69 แยก 6-1-1 หนองคางพลู หนองแขม กทม. 10160
นายสุวรรณณะ สมานคติวัฒน 26-93-94 ซ.จรัญ6 ถ.จรัญสนิทวงค ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายสรายุทธ ฐิติโสตถิกุล
370 ม.12 ต.บานใหม อ.เมือง นครราชสีมา 30000
นายกุศะพงศ ล้ําสกุลวงศ
100/92 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
นายศุภสิทธิ์ จิรพัฒนสุขวงศ
3/3 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายรังสฤษฎ เพศยนาวิน
28 ซ.เจริญราษฎร ถ.เจริญกรุง อ.สาทร กทม. 10120
นางสาวสิรดา อังสุโรจน
76/134 ม.9 ถ.เทพารักษ ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
นายภูเบศร วัชรวงษวรกุล
89/203 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ต.ทุง มหาเมฆ อ.สาทร กทม. 10120
นางสาวดวงฤดี พรมวิเศษ
164/1 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000
นายวิโรจน พึ่งเสือ
419/811 ม.10 อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายอมรสิทธิ์ กินนะวงศ
299/110 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายกิตติพจน แสงจันทร
101 ม.8 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
นายวรวุฒิ กาวี
122 ม.4 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นายอรรถพล คําเงิน
53/3 ม.5 ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน สุราษฎรธานี 84130
นายวุฒิพงศ หลักเพชร
48 ม.ที่ 1 ต.อูทอง อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
นายปพนพัชร สาครมณีแสงชัย 58/1 ม..4 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายพงศธร แกวพินิจ
130/154 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
นางสาวอมรรัตน พลศรีพิมพ
44/103 ซ.วัดดีดวด อ.บางกอกใหญ กทม. 44110
นางสาวชยาภรณ หนูสะพลี
269 ม.7 ต.สลุย อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
นางสาวสุพัฒตา ชอบดี
44/2 ม.ที่ 3 ต.บางกระบือ อ.สามโคก ปทุมธานี 12160
นางสาวสุนิษา ชาลีวัน
233/2 ม.8 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ สงขลา 90180
นายสมพล ศรีชัย
59 ซ.ชุมชนวัดคลอยเตยใน 1 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
นางสาวชลินณา เฉิดไธสง
127 ม.9 ต.หายโศก อ.พุทไธสง บุรีรัมย 31120
นางสาวจารุวรรณ ชํานาญกุล 39 ม.ที่ 13 อ.กุมภวาป อุดรธานี 41110
นางสาวจารุณี เนตะวัน
2/3 ซ 7 ต คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
นางสาวสุดารัตน สงวน
107/2 ม.ที่4 ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา ระยอง 21110
นางสาวแสงระวี เนียมชื่น
26/34 ซ.วิ่งวัว ถ.เทอดไท ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
นางสาวนิภาวรรณ คําแสน
20 ม.ที่5 ต.ยม อ.ทาวังผา นาน 55140
นางสาวกุลธิดา เอ็มประโคน
141 ม 5 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย 31170
นางสาวสัพพัญู สองวิหค
137/10 ม.4 อ.อาวลึก กระบี่ 81110
นางสาวสาลินี คุณพระรักษา
99/53 ม.ที่ 5 ต.บานสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
นางสาวมุกระวี มุงงาม
270 ถ.ประชาทร ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง กทม. 10520
นางสาวอริษา แสงชุมภู
901 ถ.พหลโยธิน อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
นางสาวลลนา แซลี้
679 ถ.ริมทางรถไฟ ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวบุษบา อินตะ
55 หมู 5 ม.บาน ดอนมูล 55 5 ถ.บัว- น้ํายวง ต.ศิลาเพชร อ.ปว นาน 55120
นายชยานันต แซลี
197 ม.6 ต.ผาทอง อ.ทาวังผา นาน 55140
นางสาวบรรณฑวรรณ อิทธิสุนทรกุล 63/3 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดปอง อ.เมือง เลย 42000
นางสาววิลาสินี แสวงศรี
153 ม.2 ต.สวาง อ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี 34190
นายรณฤทธิ์ แกวรากมุข
184 ม.ที่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.จันจวา อ.แมจัน เชียงราย 57270
นางสาวปฏิมาภรณ ประชันกลาง 58/37 ม.8 ซ.1 ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71190
นางสาวบุษยา ปสนานนท
38 ม.2 ซ.ธนกร ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวสกุณี ลิ่มซุน
ทุงคา 124 ม.8 ต.ละหาร อ.ยี่งอ นราธิวาส 96180
นางสาวชญานิศ บุญชวย
69 ซ.รามฯ80 ต.หัวหมาก อ.บางกะป กทม. 10240

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
028075199
083-8933973
02-8976108
0950539536
024632970
027507335
0865303501
0811597018
082-9668576
0940201136
0841614097
082-4894017
0846416402
0860249871
085-4090426
0832636285
087-3580717
0824802160
083-8405213
083-5345271
026712270
0858068471
082-4575896
082-0782667
087-1688482
089-0508074
0898271283
0982607183
08-0820-6216
085-3860739
082-6431671
0845206331
082-4478560
0896728077
0806034560
0981236836
0844235054
083-4746369
084-7305300
085-2252334
073-640733
02-3763685

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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BSRU

CONGRATULATIONS

รหัส

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

โทรศัพท

5321251008
5321251011
5321251012
5321251014
5321251017
5321253009
5321260001
5321260002
5321260003
5321260004
5321260006
5321260011
5321264002
5321312056
5321317020
5321414244
5321501137
5321701020
5321701054
5321701058
5321701071
5321701083
5321701084
5321903014
5324208006
5324414051
5381136054
5421212001
5421212002
5421245002
5421245003
5421245006
5421245029
5421245031
5421245032
5421245034
5421245036
5421245037
5421245041
5421245062
5421245067
5421245071
5421245075

นางสาววีรญา ทัศนสุวรรณ
125/2 ซ.บางจะเกร็ง2 ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวรติกร ลาภธนชัย
139/13 ม.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
นางสาวจินตวรรณ พรมสี
25 ม.10 ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี ขอนแกน 40160
นางสาวปยะดา ดวงมาลา
87/2 ม.4 ต.สรางป อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
นางสาวกนกพร สุขสานติ์
149 ต.ตุยง อ.หนองจิก ปตตานี 94170
นายมาณพ จันทรมล
9/3 ม.3 ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายเรวัต ยิ้มวิไล
10/41 ม.3 ซ.จันทรทองเอี่ยม อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
นางสาวสราลี สื่อกลาง
236 ม.6 ต.ทองหลาง อ.จักราช นครราชสีมา 30230
นายสุพัฒน พึ่งพันธ
104/298 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
นายสมศักดิ์ จันทรคง
8 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
นางสาววรรณวิภา สุภัคสรรค
178 ม.6 ถ.บัวงาม ต.บัวงาม อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70210
นายวิชา สารพัฒน
46 ม.13 ต.โคกสูง อ.โพนทอง รอยเอ็ด 45110
นายชมมวัต บุญพลอยเลิศ
48 ซ.เจริญนคร 17 ถ.เจริญนคร ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
นางสาวสาวินี สุภาผล
40 ซ.กํานันแมน3 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวกิตติยา จุฑานฤนาท
79 ม.1 ต.สํานักขาม อ.สะเดา สงขลา 90320
นางสาวอุษณีย หลิว่ พงศสวัสดิ์ 37/338 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
นางสาววนิดา จันทรสวยดี
212/114 ถ.เพชรเกษม ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นางสาวดลยา ภักดี
165/3 ม.12 ต.หนองฉิม อ.เนินสงา ชัยภูมิ 36130
นางสาวสุทาธาร มหัทธนวิบูล 59 ม.5 ต.หนองจะบก อ.เมือง นครราชสีมา 30000
นายเอกชัย คําฝน
142 ม.2 ต.มวงยาย อ.เวียงแกน เชียงราย 57310
นายชิดณรงค พลศรี
213 ม.ที่ 2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน รอยเอ็ด 45190
นายศุภโชค เศรษฐากา
113 ม.1 ต.ไผ อ.เมือง กาฬสินธุ 46000
นายสุเมที ยี่ทอง
56 ม.6 ต.บานสิงห อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
นางสาวศรัญรัตน วงศสุทธินันท 125/197 ม.ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
นายธีระ กันภัย
2/4 ม.15 ซ.สุขสวัสดิ์ 66 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายนาวี กุลรอด
341 ม.10 ซ.เพชรเกษม 81 หนองแขม กทม. 10160
นางสาวปาริตา กาญจนการี
55 ม.7 ต.คลองใหม อ.สามพราน นครปฐม 73110
นางสาววนิดา ทาทอง
260 ม.12 ต.ตาเกา อ.น้ําขุน อุบลราชธานี 34260
นางสาวสมฤทัย พุกพบสุข
81/2 ม.1 ต.โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
นายศิปปกร บัวขํา
222 ม.9 ซ.บางบอน16 ถ.บางบอน 1 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวพิมพผกา ปงเจริญวัฒนากิจ 58/4 ม.4 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวธนัญญา เฮงสุขสันต
83 ซ.ทาขาม 28 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวพรชนก ชีพเหล็ก
151/6 ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
นางสาวกัลยฉัตร พรอมพิริยะกุล 5/147 ม.8 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นายสิริวุฒิ คงกระจง
1271/13 ซ.กาญจนาภิเษก 008 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นายศุภชัย วัฒนธร
74 ซ.จันทน 28 ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
นางสาวกันตกนิษฐ โชติชัยนันท 111/385 ม.5 ซ.กานดา 19 ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวปวีณา ตั้งธนัง
633-634 ถ.แปะกง ต.ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นางสาวปภัสพร พูลโภชน
105/21 ม.2 ต.บานสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
นายสันติสุข พึ่งสุภา
181 ซ.ประชาอุทิศ 33 แยก 7 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
นางสาวปภัสรา หนองแคน
74 ม.1 ต.นิคมคําสรอย อ.นิคมคําสรอย มุกดาหาร 49130
นายธรรมรัตน สรอยสุข
23/51 ถ.เลียบทางดวน ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นางสาวทิชากร ฤกษทวี
89/539 ม.3 ถ.ทาน้ํานนท-วัดโบสถ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี 11000

080-9088813
02-4467594
0831393036
084-4310814
085-8969685
0985912172
0891661819
087-7794021
086-5754661
0897357915
0835524748
087-8543216
024391768
085-9729696
089-7336652
0824773368
081-6286102
080-7287024
0922618556
087-5436571
0847422605
080-4140263
0904451420
02-7405750
02 - 8170786
02-8121805
085-5509772
088-0805349
086-7130960
082-987-5254
024279533
02-9724465
087-6027229
089 - 1422897
02-8022793
02-2125086
080-3001319
0827197008
024723515
095-9608012
0804331762
082 - 5413127
0818371704

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5481110705
5481110706
5481110708
5481110710
5481110711
5481110713
5481110721

นางสาวธนพรรณ ปกษากนก
นายชวิน วงษสอาด
นางสาวนันทภัสสร แหวนเพชร
นายธีรวัฒน พุมพันธุ
นางสาววิจิตรา แตงงาม
นางสาวแสงระวี แกววงษา
นางสาวสมหญิง เนียมสด

- 102 -100-

ที่อยู
12 ม.2 ต.หวยมวง อ.กําแพงแสน นครปฐม 73180
332 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
7 ม.4 ต.สระยายโสม อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
17 ม.4 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72250
231 ม.3 ต.จรเขสามพัน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 71170
24 ม.4 ต.พลับพลาไชย อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
472 ม.3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72250

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัส

ชื่อ – สกุล

5121319009
5121601003
5121601004
5121601005
5121601008
5121601011
5121601012
5121601016
5121601018
5121601020
5124225008
5124601002
5124601004
5221601003
5221602005
5221602006
5221602007
5221602008
5221602011
5221602020
5221602027
5221602032
5221602036
5221602051
5224601002
5224602012
5224602019
5321601007
5321601011
5321601016
5321602005
5321602009
5321602012

นายสินธนา เทียนศรี
56/411 ซ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
นางสาววรรณวิไล มวงประเสริฐ 337/2 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายอนุวัตร ภารสมบูรณ
135/120 ตรอกอาคาร1 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
นายประภาส ภูศรี
53/17 ม.6 ซ.เพชรหึงษ23/1 ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวกรรณสรวง จันทรแจมแจง 287 ซ.เทอดไทย23 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
นายวีรพล ดอนมอญ
5/20 ซ.7 ถ.สุขสวัสดิ์76 ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวสาวิตรี พัดชีวาเย็น
107/3 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายณรงฤทธิ์ สุมมาตย
214 ม.7 ต.หนองพอก อ.หนองพอก รอยเอ็ด 45210
นายนนทนันท สิงหโตเผือก
8/59 ถ.ทวีวฒ
ั นา ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
นายวิโรจน เจริญเอม
3 ม.ที่3 ต.บางกราง อ.เมือง นนทบุรี 11000
นายพิษณุ โพธิ์เอี่ยม
27 ม.ที่5 ต.บึงบูรพ อ.บึงบูรพ ศรีสะเกษ 33220
นางสาวญาดา เกลี้ยงอักษร
61 ม.ที่16 อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
นายอุเทน แตงไทย
421/7 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นายภัคพล สุววิ ัฒนาพรรณดี
466/34 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
นายนิภาส นิลโนรี
39/1 ม.3 ซ.ทรัพยมหาโชค ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายวราพงษ เสือหัวยาน
45/74 ม.7 ซ.วัดทอง ถ.เศรษฐกิจ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายรัชพล ชัยแกวขวัญ
123/10 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู อ.เมือง ระยอง 21000
นายบริพัตร ชาวโพงพาง
115/9 ม.4 ซ.บางปลา ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.บานเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายบัณฑิต เเซโงว
117/1 ซ.ปรีดี 2 ถ.สุขุมวิท 71 อ.วัฒนา กทม. 10110
นายวิรยิ ะ อูสมบูรณ
83/100 ม.3 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายสมศักดิ์ สลับศรี
211 ซ.ประชาธิปก 2 ถ.ประชาธิปก ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600
นายทินกร ศรีบุญเรือง
64 ม.4 ต.ทาวัด อ.แวงนอย ขอนแกน 40230
นายปยะนัฐ ชาสินธุ
61/261 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ทาตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110
นายฉัตรชัย พุทธิดีพาวณิช
3/18 ม.10 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
นายวชิระ ไกรทอง
1102 ถ.ไชยพร ต.แมกลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
จาเอกธีระพล ปะโปตินัง
171 ม.1 ซ.บานหนอนขอนกวาง ต.หมากแขง อ.เมือง อุดรธานี 41000
นายวีระพล กุลทวีสุข
อ.บางรัก กทม.
นายสมชาย มะโนแจม
1/2510 ซ.โรงเรียนบพิธวิทยา ต.บางจาก อ.พระโขนง กทม. 10260
นายจิรวัฒน โชคเธียรอนันต
15/1 ม.1 ต.ลาดใหญ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นายณัฐวุฒิ อุปนันท
213 ม.2 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายธาริน กองสุข
126 ซ.พระราม 2 69 แยก 3 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายจรัส ทิมแท
67 ม 6 ต ทุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
นายกีรติ ปติพิพัฒน
204/1 ซ 9 เกาะหลัก ต ประจวบฯ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
0927819750
085 - 1852361
0890765025
0822972642

โทรศัพท
0876782045
02-457-7893
022401261
024613365
024722734
0892358541
0834464588
080-744-6527
028891906
086-027-0436
098-4679488
085-3470920
02-8664608
02 - 4763733
082-0028924
034 - 826228
038 - 611066
089 - 8874788
086-6297358
034 - 426429
087 - 4984658
080-1883675
034 - 326002
080 - 5858330
081 - 4901532
087-3200201
0829645964
034-715901
0896820146
02-892-6774
087-0070297
0800564407

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

- 103 -101รหัส

ชื่อ – สกุล

5321602037

นายวิวรรธน สุจริต

รหัส

ชื่อ – สกุล

4721321350
4722308016
4821306115
4821321214
4821338067
4821340003
4824321032
4921306045
4921306081
4921306199
4921308005
4921310226
4921317110
4921317160
4921319084
4921319159
4921319282
4921319326
4921319385
4921321098
4921321177
4921338016
4921405119
4924310004
5021245050
5021306003
5021306033
5021306099
5021306107
5021306108
5021306116
5021306124
5021306128
5021306139
5021306146
5021306188
5021310027
5021310059
5021310093

นางสาวอลิศา ลัภยเมธา
นางสาวธนพร ผึ่งผาย
นายภูวดล ศรีหะรัญ
นายปยะพงษ ศิริตระกูล
นายอดุลย เนตรแสงสี
นางสาวบุญวาสนา สุดประเสริฐ
นายศราวุธ ตุรงควัฒนา
นายศิรปรัชญ คุปตะวาทิน
นายเอกวัฒน คลองพิทักษ
นางสาวสโรชา เบาไธสง
นางสาวจารวี เทียนสมจิตร
นายวาที วสุวัต
นายชญานิน อนันตพรนิทัศน
นายผดุงสิน อินทรเทวา
นางสาวประภาพร หนไธสง
นายประธาน แชมชอย
นายคณิน วุฒิพงศวีรศักดิ์
นายจักรีวุธ ฉายปรีชา
นางสาวดุษฎี โรจนรุง
นายปญฑรณ บุญกลิ่น
นายจักรพล พูลสวัสดิ์
นายทันตธนัท วงษซอง
นางสาวนภาวรรณ ทองวิเศษ
นายทนงศักดิ์ บรรจงนึก
นายวิจิตร จันทรแปลง
นายองอาจ จิตรผอง
นายสิทธิชยั กัณหาวารี
นายจิระ รตาภรณ
นายมุนินทร ฤกษวรัญู
นายวสุธร เรืองรวมวงศ
นายศิวฤกษ ตรังคธนสิน
นายพัชรพงษ ศิลปวงษา
นายพงษพันธุ ศิริพรอมาตย
นายชัยพัฒน ศรีจันทร
นายเทมสนที ขันคํา
นายณัฐาพงศ ยอดระบํา
นายประพันธ ทองเพ็ง
นายศิริศักดิ์ ดวงมั่ง
นายโคแนน ภูมิพันธุ

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

225 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่อยู

02-4267043

โทรศัพท

177 ซ.เจริญนคร20 ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
1/25 ม.13 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
125/46 บานชางหลอ บางกอกนอย กทม. 10700
275/9 ซ.โรงน้ําแข็ง ถ.สาทรใต ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
117 ม.5 ถ.สระบุร-ี หลมสัก ต.วังชมภู อ.เมือง เพชรบูรณ 67210
93/4 ม.7 ต.ทาจีน อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

02-8602249
02-8741679#4
0-21968885
0804491919
056568260
0855093712

22/8 ซ.พอขุนทะเล ฯ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
96/113 ม.4 ถ.พระราม 2 อ.จอมทอง กทม. 10150
14/3 ม.11 ถ.รอยเอ็ด -กาฬสินธุ ต.ปาฝา อ.จังหาร รอยเอ็ด 45000
26/10 ซ.เทศบาล8 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
101 ซ.วัดราชสิงขร ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
45/580 ซ.พงษศิริชัย 4 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
566/1 ถ.อรุณอมรินทร ต.ศิริราช อ.บางกอกนอย กทม. 10700
25/108 ม.13 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
59/1 ม.5 ซ.สายลา ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
19/83 ม.5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
209 ซ.วัดกัลยาณ ถ.เทศบาลสาย1 ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600
29/5 ม.4 ต.ทาทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
29/3 ม.11 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
12/81 ซ.4 อัสสัมชัญ13 อ.บางแค กทม. 10160
28/66 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
130/2 ซ.ชนไก ถ.พาหุรัด อ.พระนคร กทม. 10200
6 ม.1 ซ.รวมพิบูลย ถ.บางแวก ต.คลองขวาง อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
87/117 ซ.7/13 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
280 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20130
14/137 ม.3 ซ.สุขสวัวดิ์ 10 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
4/321 ม.5 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรบุรี ต.บางใหญ อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
128 ถ.ศรีธรรมไตรปฎก ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
105/3 ม.1 ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
52/1 ม.1 ถ.น้ําพุดใต 1 ต.นาตาลวง อ.เมือง ตรัง 92000
462/10 ซ.จรัญสนิทวงศ ต.ศิริราช อ.บางกอกนอย กทม. 10700
61/1 ซ.9 อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
702 ถ.จรัญสนิทวงศ อ.บางพลัด กทม. 10700
12/1 ม.1 ต.พิหารแดง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
1023/22 ถ.ยมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
149/39 ถ.พระราม3 อ.ยานนาวา กทม. 10120
63 ม.2 อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
124/1 ม.4 ต.สามรอยยอด อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77120

077-405342
02-4278004
0866402757
0818808656
02-2916875
0836126834
09-4947269
02-4250865
02-8152105
0846446259
07-0775912
040189824
02-8655512
085-6600087
01-2858186
02-2248809
02865-0948
028844561
038-391116
089-206-0976
087-325-5353
02-8923506
086-0095880
075230382
089-223-9377
02-8192065
024249209
035-543687
0872755597
084-012-8551
034848179
0811108524

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5021310103
5021310122
5021310169
5021317088
5021317172
5021317187
5021317188
5021317200
5021317203
5021317225
5021317296
5021317306
5021317330
5021317340
5021317342
5021317343
5021317347
5021317352
5021317355
5021318008
5021319160
5021319183
5021319191
5021319281
5021319363
5021319409
5021319417
5021321007
5021321110
5021321120
5021321172
5021337030
5021337034
5021338149
5021350010
5021408213
5024310018
5024310227
5024310256
5024317040
5024321027
5024337002
5121207060

นายจักรกฤษณ ตรีอินทอง
42/95 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นายศรายุทธ ลือดารา
5 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130
นายโชติรัฏฐ ศิริอัฐ
3/101 หมู 1 ม.บานเยาวพรรณ 3/101 1 ต.บางกราง อ.เมือง นนทบุรี 11000
นายสมศักดิ์ ออนคํา
อ.ปทุมวัน กทม.
นายธนกฤต วรนาถธนิสร
29/31 ม.6 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
นายจีรนันท พานทองแทง
131/12 ม.2 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นายวรรณชัย บัวอาจิบ
30/3 ม.2 ซ.วัดใหญ ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวมัณฑิรา ใจสอง
195 ถ.วรจักร อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
นายพีรดนย พลสามารถ
54 ม.5 ซ.8 ถเพชรหึงษ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายฉัตรชัย นอยสมมิตร
6 ม.8 ซ.วัดกองแกว ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายอิศเรศ ศิริสวัสดิ์
15 ม.12 ถ.บางนาตราด อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
นายภูรภิ ัทร กลิ่นขจร
764 ถ.บานแช ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายนรัช วงศวิทยเวทย
อ.จอมทอง กทม.
นายธนวัฒน ฉันทนิมิ
140/100 ม.9 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวมาตา ยงเจริญกิจกุล
77/578 ม.8 ซ.กํานันแมน 13 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นายณรงคธรรม สุทธิประเสริฐกุล 782/5 ซ.เพชรเกษม 3 บางกอกใหญ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นายศิวพล จงเจริญ
1731 ถ.ทรงเมือง ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายศุภกฤษณ จําปาทอง
20/2 ม.5 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายวสันต ศิลประเสริฐ
อ.ภาษีเจริญ กทม.
นางสาวศิวาวรรณ พุมพวง
428 ม.3 ต.บานคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาววัชรา แสนหลา
421/56 ม.1 อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายนิวัติ โหยหวล
20/1 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ ปทุมธานี 12170
นายศรัณย ฉันทวีรโยธิน
266 ซ.เจริญราษฎร ถ.เจริญกรุง ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
นางสาวกวินธิดา เสนีวงค ณ อยุธยา 400/170 ม.9 ถ.ภูเก็ต อ.สูงเมน แพร 54000
นายอุกฤษฏ สุคนธนิยม
13 ม.8 ซ.วัดกองแกว ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวชารีนนฒ แซตั้ง
166 ถ.ตานี ต.ตลาดยอด อ.พระนคร กทม. 10200
นายสมพร หรั่งอารีย
35 ม.18 ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นายธนรัฐ สุบงกฎ
147 ซ.เพชรเกษม19 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นางสาวสุมาลี นนทา
128 ม.6 นครสวรรค
นางสาววรัญญา เลิศพงษศิริไพศาล 8/113 ม.2 ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นางสาวจันทรเพ็ญ สีเขียว
107/2 ม.4 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70210
นายพลวัต กมลแมน
42/419 ม.บานเยาวพรรณ 42/419 บางกรวย นนทบุรี 11130
นางสาวนิพาภรณ ภักดี
62/33 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม อ.ภาษีเจริญ กทม.
นางสาววรวรรณ พจชนิกูล
35/26 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
นายปกรณ ทุสาวุธ
21 ซ.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายอนุพงษ ธนกรเรืองโรจน
291/4 มัสยิดบานเด็จ6 ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวกมลรัตน กันหาโนน
1 ม.1 อ.ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 45000
สิบตํารวจเอกภานุวัฒน สิทธิ
166 ม 12 ต.ฝงแดง อ.นากลาง หนองบัวลําภู 39170
นางสาวดวงนภา ชัยเวชการ
42 ม.1 ต.หนองฝาย อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
นางสาวพิชฎา พรหมเสนะ
85/1 ตรอกวัดใหญศรีสุพรรณ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวบุษราภรณ จันทรมา
34/2 ม.9 ต สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นางสาวศิรินทิพย เมืองนอย
8/10 ม.10 ถ.ดีแดงกรุป อ.สามพราน นครปฐม 73110
นายสมชัย ชาญสุทธิกุล
60/132 ม.ที่4 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
087-258-7441
086-8009079
02-4473449
02-2191923
090-9749668
087-6758226
081-2085205
0865009186
02-4613073
081-3195832
027402839
0-28164750
0806252555
086-3589237
083-0069135
081-825-4392
0-28185994
087-68100851
085-043-1462
081 - 7700405
025463239
022122055
0809697012
028150170
0990643737
02-8656245
028690352
0830641567
0875090688
083-6117354
0859678842

02-8484145
02-890-2361
086-0243729
0833334286
02-4668185
02-8101073
0965103446
02-8668175

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
-103- 105 -

รหัส

ชื่อ – สกุล

5121306018
5121306044
5121306051
5121306072
5121306078
5121306102
5121306141
5121306149
5121306205
5121306208
5121306211
5121306229
5121307074
5121310046
5121310050
5121310060
5121310063
5121310069
5121310070
5121310078
5121310111
5121310128
5121312020
5121312052
5121312081
5121312083
5121312099
5121312113
5121312114
5121312173
5121316035
5121316049
5121316072
5121317006
5121317017
5121317029
5121317048
5121317169
5121317186
5121317209
5121318009
5121318019
5121319013

นายพีร ศิริกุลพันธ
นายอภินันท เหลื่อมแกว
นายธนัญชัย ไกรเทพ
นางสาวดวงหทัย ดอกชะเอม
นายศุภกิจ เสาสูง
นายคุณานนต จินะราช
นายเจนณรงค นบนอบ
นายกิตติลักษณ โรหิตาจล
นายมานพ กลิ่นจงกล
นายพิริยะ ทรงเพียรทรัพย
นายฮามีร ออนทอง
นายวรรณลิขิต เอียดมะโน
นางสาวจามลี ปฏิสจั จ
นายรัชฐชา หรมนิสยั
นายบุญญฤทธิ์ ยังถิน
นายโสภณ พรมนาค
นายธนันท ยิ้มนวม
นายสันติสุข สุขศิลป
นายกฤษฎา พรหมมาลี
นายอนุสรณ บาโด
นายสุมนัฐ นอยสงวน
นายอนุทัต ศรีจันทรเจริญ
นายวรพงศ สุขสงวนศักดิ์
นายวีรพัฒน บุบผาทอง
นายกิตติสัณห ตั้งสมบูรณ
นายชานนทร อดทน
นายตะวัน วันหวัง
นางสาววัชราภรณ อันทะนัย
นายธนกร จันพลี
นายชลทิศ ทองสี
นางสาวจันทรจิรา โฉมสวย
นายกําชัย เศรษฐพิพัฒน
นางสาวอารยา ทิพผล
นายอนุชิต ชัยชูนาวี
นางสาวจิตราภรณ พรมั่น
นางสาวพัชรี โยธี
นายชิษณุ จิตรศรีสมบัติ
นายคณิศร ทองดี
นายพิฉัตร คัมภิรานนท
นางสาวมนัสชญา ปานแกว
นายทศทิศ บุญยัง
นางสาวเวธกา ลีลาสมฤกษ
นางสาวโสภา ตุย พิมพ

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

123 ม.1 ถ.เถินบุรี อ.เถิน ลําปาง 52160
369/2 ม.7 ต.กลาย อ.ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160
60 ม.4 ต.น้ําผุด อ.เมือง ตรัง 92000
313 ม.12 ต.บานคาย อ.เมือง ชัยภูมิ 36240
252/23 ซ.ออนนุช2 ถ.สุขุมวิท77 อ.วัฒนา กทม. 10110
261/1 ม.4 ต.หยวน อ.เชียงคํา พะเยา 56110
83/206 ม.6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
1056/11 ถ.พรานนก อ.บางกอกนอย กทม. 10700
15/8 ซ.พัฒนาเหนือ ถ.จอมทอง-ดาวคนอง อ.จอมทอง กทม. 10150
326 ม.11 อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
45 หมู 1 ม.บาน บานยาง 45 1 อ.เมือง สุราษฎรธานี 84180
129 ม.1 ต.เกษตรพัฒนา อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
16 ม.ที่6 อ.เนินสงา ชัยภูมิ 36130
086-1409523
390 ซ.ประชาอุทิศ 61 ถ.ประชาอุทิศ อ.ทุงครุ กทม. 10140
178 ม.1 ต.สรรพยา อ.สรรพยา ชัยนาท 17150
73 ม.3 ต.ศรีสําราญ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
28/1 ม.1 ต.ทาทอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
66 ม.2 ต.โคกลาม อ.ลําปลายมาศ บุรรี ัมย 31130
194 ม.11 ต.เกาะชาง อ.แมสาย เชียงราย 57130
38 ม.3 ต.จะแนะ อ.จะแนะ นราธิวาส 96220
65/1 ม.2 ต.อําแพง อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
13 ซ.2 ถ.แกรนดวิลลา3 ต.เบตง อ.เบตง ยะลา 95110
173 ซ.เพชรเกษม15 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
2 ซ.เพชรเกษม 11 ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข อ.เมือง นครปฐม 73000
36/41 ม.7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
117/21 ถ.เอกชัย อ.บางบอน กทม. 10150
39/11 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ อ.ทุงครุ กทม. 10140
73 ม.19 ต.โนนแดง อ.บรบือ มหาสารคาม 44130
195/23 ถ.พิษณุโลก ต.สวนจิตรลดา อ.ดุสิต กทม. 10300
2 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคํา อ.เมือง หนองคาย 43000
6 ม.10 ต.ศรีสําราญ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
130/29 ตรอกวัดบางสะแกนอก ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. 10600
23/42 ม.2 ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
124 ม.12 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
145/164 ซ.ตากสิน22 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
83 ม.ที่10 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
68/175 ม.ที่ 8 อ.บางบอน กทม. 10150
511/151 ถ.จัญฯ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย กทม. 10700
313 ม.. ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
52/35 ม.7 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
36/87 ม.13 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
2669/4 ถ.พระรามที่4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย กทม. 10110
7 ม.8 ต.สันสลี อ.เวียงปาเปา เชียงราย 57170

084-8055022
0865594256
0824542836
0831384470
089-9904637
054415801
02-9037580
0832248337
0909909109
087-4053245
083-1060470
0874026981
086-7219164
085-9161021
086-6218272
087-6946621

0884222420
034-858554
0807087916
0891605012
087-768-4127
02-8175352
089-1561880
0823328452
086-584-4134
085-220-7574
086-2332436
096-87699016
024727392
028687597
0829504981
089-9897809
0955785587
0834265258
0922739829
028097553
0826544591
028167103
0802164858
0839110569

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธีพระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาเจ้
พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5121319034
5121319043
5121319052
5121319090
5121319135
5121319143
5121319195
5121319291
5121319298
5121321084
5121321121
5121321166
5121321167
5121321183
5121335006
5121335011
5121335016
5121335027
5121339021
5121341008
5121341011
5121341013
5121341030
5121341031
5121345012
5124142004
5124310012
5124310013
5124310027
5124310040
5124310048
5124310095
5124310109
5124310115
5124310152
5124310172
5124310174
5124310187
5124310201
5124310223
5124310227
5124310233
5124310236

นายธีระพงษ กะลินตา
นายวรุตน รังสิมาวิศรุต
นายวิรยิ ะ เจริญศิริ
นายกฤติน ศรีธร
นายมนตรี ธนานนทวีระสกุล
นายเฉลิมพล ชินตระการ
นางสาวอารีวรรณ จันทรนุม
นางสาวพิมพนลิน นุมประสิทธ
นายธีรพล ทั่งทอง
นางสาวมินทมันตา ฐิตธิ นศิริฤกษ
นางสาวกุสาวดี สังขนัครา
นางสาวนภสร สมโภชน
นายศุภสิทธิ์ รักษกําเนิด
นางสาวศิริวรรณ บุญชวย
นางสาวนันทนธนษร กรุดสุข
นายบูรพา รุงเรือง
นายสําคัญ สงวนคํา
นายวิทวัส สุขประเสริฐ
นายพรอมภัทรินทร ไกรจัตุรัส
นายดุษฎี มนตไตรเวศย
นางสาวสุนิสา แกวสด
นางสาวสุริษา เนตรจุย
นายพนธกร สงวนพงศพันธุ
นายพัชรัช เทพกัณฑ
นายภิญโญ กุลวัฒนวงศ
นายณัฐพงศ กิจตรงตอกาล
นางสาวสุกานดา ปาเปนหลัก
นางสาววรรณิศา เปยงตา
นายวัชระ ไทรยอย
นายพงษพัฒน ปานดี
นายพิศิษฐ ใบสมุทร
นายฉัตรชัย แงพรหม
นายฉลวย มูลละออง
รอยตํารวจตรีประสิทธิ์ อึงสวัสดิ์
นางสาวอรุณวรรณ ทองเชื้อ
นายนิรุตติ์ จันอินทร
นายศุภโชค อภิชาติวณิชกุล
นางสาวภัคจิรา บัวเรืองสกุล
นายวุฒิชยั บุญเกิด
นางสาวจิรยา แกวบัวดี
นายคณิต จันทรฉวี
นายชัยชาญ ไขศรี
นางสาวพัชรี นิมิตศักดื์ศิริ

เสนทางสู
อนาคตและความสํ
เร็จของบั
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จาของบั
ณฑิณต ฑิต

--104106 -

ที่อยู

โทรศัพท

181/2 ม.15 ถ.ราษฎรบูรณะ ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
0831883790
298/16 ซ.19/1 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
02466397
37/1 ตรอกวัดประดิษฐาราม ต.หิรญ
ั รูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
0867049550
4 ม.ที่8 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
089-4535618
314/293 ม.5 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
02-8159561
629/79 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางขุนนนท อ.บางกอกนอย กทม. 10700
0870272766
49/7 ม.5 ต.บางนมโค อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
083-549-7601
466/14 ม.ที่4 ต.ทายบาน อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
099-1529991
179/164 ซ.23 แยก 7 ถ.รามคําแหง ต.ดอกไม อ.ประเวศ กทม. 10250 02-3374429 ตอ 321
95/77 ถ.คลองบางจาก ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160 0800445722
21/ 3 ม.ที่2 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง ราชบุรี 70170
032363047
214 ซ.จันทร16 แยก 4 ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
0816150431
56/192 ม.11 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
028065031
60 ม.2 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
0928267649
54/201 ม.19 ซ.บรมราชชนนนี101 อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170
0922523169
25/2 ม.5 ต.ทาหลวง อ.ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 18270
0800208494
154/231 ม.6 ถ.เพชรเกษม91 อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
0876676172
4/169 ม.3 เพชรเกษม 69 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
086-712-4289
24/4 ม.2 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36220
083-4927597
บรมราชชนี77 4/65 ม.9 ถ.ปนเกลา อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
02-4486624
52 ม.2 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
080-620-2665
66 ม2 อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
08-7563-7023
359/47 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
02-4313485
60 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
02-4486276
9/57 ม.ที่ 7 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
02-4201895
อ.บางบอน กทม.
0867060577
360 ถ.เทอดไท อ.ธนบุรี กทม. 10600
087-9295707
10 ม.1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสอด ตาก 63110
085-7314196
4/18 ม.7 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
13/1 ม.5 อ.ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 62130
0840154091
253/2ข ถ.เดมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
034-836960
560 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
02-8155867
48 ม.4 ต.สระยายโสม อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
035426118
7 ม.15 ซ.สุขสวัสดิ์66 อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
02-4637355
149/14 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่นอ ง สุพรรณบุรี 72110
18/23 ซ.แมนรําลึก2 ต.หนาเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000
0806542125
15/186 ซ 10 ถ สุขุมวิท ต สําโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
027593764
61/225 ม.6 ถ.ลําลูกกา ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
39/8 ม.15 อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10130
02-4641956
130 ม.12 ต.ดอนมะเกลือ อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
0890779408
148/1 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
8 ม.4 ต.ทายาง อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
083-2238335
482 ม.14 ต.พลับพลาไชย อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
0899150973

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

- 107 -105รหัส

ชื่อ – สกุล

5124310238
5124310246
5124310260
5124312002
5124312014
5124312021
5124317009
5124319033
5221245049
5221245100
5221306002
5221306025
5221306026
5221306034
5221306041
5221306067
5221306090
5221306103
5221306112
5221306156
5221306158
5221306166
5221306174
5221306178
5221306194
5221306206
5221306210
5221306215
5221306258
5221306272
5221306312
5221306316
5221307063
5221307088
5221307101
5221310018
5221310069
5221310129
5221310135
5221310137
5221310146
5221310155
5221310161

นางสาวชุติมา เหลืองพิทักษ
นางสาวมนัสนันท ธนชัยทวีโชติ
นางภัทราพรรณ จันทรฉวี
นายเฉลิมชัย ศิริพงษ
นายวิเชียร กาญจนธิรัตน
นางสาวศิริมา สุวรรณพรม
นายอํานาจ ชมทรัพย
นายธนเทพ สุเตชะ
นายอรุณ จันผลา
นายชัยณรงค ทรัพยอราม
นายภูมพิ ัฒน วาสนจิตต
นางสาวปยอ าภา ภูษิตสวัสดิ์
นายอภิญญา ขจรบุญ
นายณัฐพล สมุหเสนีโต
นายอิทธิพล มุกดา
นายศิรกันตธร คําแชม
นายรัฐจักร เนื่องปยา
นายภูวนาถ คุณาวิริยะสิริ
นายอนุวัฒน มงคลแสงจันทร
นายณัฐธร เมนาคม
นายธวัชชัย เกิดบุญมา
นายอาทิตย คงเพชราทิพย
นางสาวพัฒนธรณ ขอบเงิน
นายจตุพร ตรีทศ
นายชุติเดช บัวลบัติทอง
นายวงศกร ธีรภัทรวรกุล
นายนิติธร เกิดพิทักษ
นายวัฒนา วชิระศรีสุนทรี
นางสาวนาถนภา ชอชั้น
นายธนัญ วงศสุธารส
นายปองภพ หาญพิทกั ษวงศ
นายวิทวัส ศรีสระแสง
นางสาวนฤมล กระเทศ
นายปยะพงษ ลีลาสวยสุด
นายฉัตรอรุณ ฉุยฉาย
นายกรกช สุขสวัสดิ์
นางสาวหิรัณยธร ปลอดสุวรรณ
นายฉัตรชัย วุฒยิ าสาร
นายภาคภูมิ ทองประจักษ
นายชาตรี วิบูลยชาติ
นายอดิศร เจะมะอะ
นายสวัสดิ์ สาและบู
นายจิรพงศ แตงงาม

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

347 ม.2 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
12/4 ม.1 ต.หวยทาชาง อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
148/1 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
156/81 จรัญสนิทวงค ม.บานฐิฆัมพรณ 156/81 อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
ม.บานวิเศษสุขนคร 998/1202 ซ.ประชชาอุทิศ79 อ.ทุงครุ กทม. 10140
351 ซ.จรัญ13 อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
8/8 ม.7 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
80/29-30 ม.ที่ 4 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
115/53 ม.4 ซ.โอมาประชาสุข บางพึง่ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
10 ม.9 ต บางยอ ถ.เพชรหึงษ ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
86/4 ถ.คลองบางจาก ต.คูหาสวรรค อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
30 ม.5 ซ.บางบอน3 12 ถ.บางบอน3 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
80/156 ม.5 ซ.นวมินทร 7 ถ.นวมินทร อ.บึงกุม กทม. 10240
23 ม.10 ต.ทาแค อ.เมือง พัทลุง 93000
68/236 ซ.พหลโยธิน 1 (ลือชา) ต.สามเสนใน อ.พญาไท กทม. 10400
37 ซ.มะลิวัลย ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค 60140
555/49 ซ.15 ถ.ประชาราษฎร 1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800
795 ซ.ราษฎรบูรณะ 1 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
398/18 ตรอก.สวนหลวง บางคอแหลม อ.บางคอแหลม กทม. 10120
69 ถ.จันทรคามพิทกั ษ ต.สนามจันทร อ.เมือง นครปฐม 73000
94 ซ.ราชพฤกษ 4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
100/576 ม.14 ซ.24 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
173 ม.3 ต.ทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190
40/2 ถ.ดํารงคราษฎรวถิ ี ต.ในเมือง อ.เมือง รอยเอ็ด 45000
80 ม.ที่ 5 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.เมือง อ.เมือง เลย 42000
29 ซ.จันทน 43 ถ.จันทน ต.บางโคล อ.บางคอแหลม กทม. 10120
29/214 ม.2 ต.บานสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000
169 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน 40 อ.ธนบุรี กทม. 10120
290/4 ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
66 ม.3 ถ.รัตนธิเบศร ต.ไทรมา อ.เมือง นนทบุรี 11000
33/77 ซ.คูบอน 30 ถ.รามอินทา อ.คลองสามวา กทม. 10510
39 ซ.อารียสัมพันธ 7 ถ.พระราม 6 ต.สามเสนใน อ.พญาไท กทม. 10400
7 ม.5 ต.หนองขาหยาง อ.หนองขาหยาง อุทัยธานี 61130
460 ซ.คลองถม ถ.มหาจักร ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ กทม. 10100
109 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
136 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
193/88 ม.1 ต.วังใหม อ.เมือง ชุมพร 86190
30 ม.6 สุรินทร 32110
40 ม.13 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
3 ม.8 ต.หินมูล อ.บางเลน นครปฐม 73190
102/5 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ตรัง 92110
57 ม.4 อ.โคกโพธิ์ ปตตานี 94120
3/1 ม.3 ต.ดอนกํา อ.สรรคบุรี ชัยนาท 17140

0837661658
083-0285687
091-409-5742
0875103606
02-4126653
0830128665
02-4130159
02 - 4637309
0948657770
02-8685757
02-8066463
02-3791713
087-2865905
080-2754265
056-262440
02 - 5878872
02 - 9863016
084-1282827
034-250091
0875103025
081-552-4292
0821715466
043 - 511102
042 - 811963
02 - 2120710
038 - 795766
0865481756
082-8012160
081-4062216
02 - 7434953
02 - 2798363
056 - 571023
02 - 6226058
085-9121614
083-6429954
086-5180516
0873760514
084-8931264
086-7010280
087-7012167
080-7037990
083-4987592

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธีพระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ระราชทานปริญญญาบัตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาเจ้
พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5221310191
5221312014
5221312040
5221312047
5221312049
5221312055
5221312077
5221312085
5221312086
5221312088
5221312090
5221312094
5221312099
5221312102
5221312114
5221312124
5221312125
5221312132
5221312137
5221312138
5221312152
5221312170
5221317054
5221319181
5221321001
5221335009
5221335012
5221335013
5221340006
5221340011
5221340016
5221340030
5221340031
5221341031
5221350006
5221357005
5221357020
5221359022
5221359048
5221359049
5221359079
5221359080

นายอรรจน อรรฆยมาศ
นายกุลวัฒน วาดงาม
นายเตชินท กุศลเพิ่มพูล
นายธิตพิ ันธ แชมปรุง
นางสาวอรพรรณ อรรถรุงโรจน
นายธนเศรษฐ อาจประโคน
นางสาวสุภาพรรณ ลิ่มสิริตรังค
นายสราวุธ วรรณศิริกุล
นายโสภณ แซลี้
นายทนงศักดิ์ ผาสุข
นายอัศวิน สินประเสริฐ
นายธวัชชัย ไกรพงษ
นายพงศธร ออนลา
นางสาวไปรยา บุญญาสุรินทร
นายปตินันท เวชานนท
นายวรยุทธ อนุกูลพิทยา
นายธงไชย พูนกวินทิพย
นายสมชิต นันดี
นายรฤกฤษณ เชื้อนิล
นายปวริศร เกตุกอลาภ
นางสาวพรสุดา เมืองมูล
นายสมาบัติ จังสมยา
นายอัครวิชย กาสิงห
นางสาวนิออน โกษฐา
นางสาวธมลวรรณ อาภาพันธ
นายอภิวัฒน นวลศิริ
นายไพทูลย สุขสําอางค
นายเอนก กลิ่นศรี
นางสาวโสรญา ปราบสันเทียะ
นายเบญจพล นุนลอย
นางสาวลัดดาวัลย ผาสุขโอษฐ
นายชานน เลขานุภานนท
นางสาวพิมพภรณ ลิมปนิติกุล
นายทวีศักดิ์ เซงเสง
นางสาวศินีนาถ ดิลกลาภ
นางสาวเบญจวรรณ ใจรักษ
นางสาวภารุจีร พูนเอียด
นางสาวสุพัตรา อินทยุง
นางสาววิมล ศรีทอง
นายสราวุธ มาลาวงศกุล
นายสุรัตน บัวนาค
นางสาวเบญจลักษณ พันธโสภา

เสนทางสู
อนาคตและความสํ
เร็จของบั
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จาของบั
ณฑิณต ฑิต

--106108 -

ที่อยู
172 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง ตรัง 92170
526/4 ซ.ริมคลองบางกอกนอย อ.บางกอกนอย กทม. 10700
67/21 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 3 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
594/810 ซ.ริมคลองชักพระ ต.คลองชักพระ อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
73/165 ม.2 ซ.อุดมปรีชา ถ.พัฒนาการ ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
58/141 ซ.นิมิตใหม 11 ต.ทรายกองดิน อ.คลองสามวา กทม. 10510
1/2 ม.5 ซ.เทศบาล 4 ต.บานแหลม อ.บานแหลม เพชรบุรี 76110
236 ม.1 ถ.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบรู ณะ กทม. 10140
23 ซ.พระนคเรศ ถ.พระราม 4 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก กทม. 10500
17/45 ม.8 วัดทอง ซ.2 ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
89 ม.3 ถ.แมกลอง - บางแพ ต.บางกระบือ อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120
97 ม.12 ต.ผไทรินทร อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 31130
3/21 ซ.ปลูจิตต ถ.พระราม 4 ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน กทม. 10330
709/19 ซ.สุดสาคร ถ.พรานนก ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
29/9 ม.3 ซ.ประชาอุทิศ 76 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
59/37 ม.3 ซ.เพชรเกษม 112 อ.หนองแขม กทม. 10160
14/986 ม.13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
701/144 ซ.สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง กทม. 10260
432/278 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 77 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
21/7 ม.2 ซ.จอมทอง 3 ถ.จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
61/1 ม.4 ต.หนองโพ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
143/20 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
161/143 ม.6 ซ.60 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
19/284 ม.10 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
255/68 ม.1 ต.สําโรงใต อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
165/498 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000
4/4 ม.4 ซ.22/20 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
26/107 ม.4 ซ.จันทรสุข ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
64/1 ม.6 อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
22/2 ม.2 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี ระนอง 85110
6 ม.4 ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั พระนครศรีอยุธยา 13210
473/79 ม.2 บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
266/2 ซ.สามเสน 19 ถ.นครชัยศรีไชยศรี ต.นครไชยศรี อ.ดุสิต กทม. 10300
293/38 ถ.ริมทางรถไฟนอก ต.บอยาง อ.เมือง สงขลา 90000
97 ม.2 อ.บานไผ ขอนแกน 40110
69/1 ม.1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84320
33 ซ.ทางเขาโรงเรียนชูศิลป ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
50 ม.15 ต.บักได อ.พนมดงรัก สุรินทร 32140
28 ม.ที่ 8 ต.แสนสุข อ.พนมไพร รอยเอ็ด 45140
456/163 ม.1 ต.แพรกษาใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
4/86 ม.ที่ 2 ซ.บางแค 4 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
57/104 ม.ที่ 3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ําจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท
0895334025
02 - 8824115
02 - 4282755
085-1153415
02-4541321
082-5232316
086-4159527
02-7542233
0983699948
02 - 8080983
084-412-3503
085-5120456
083-6029869
02 - 8739897
02 - 8107780
0863027330
089-8298278
083-2526053
02 - 4682543
086-6335696
02-4166187
081-7715328
0956261423
084-1465004
081 - 1519874
02 - 8082350
0845262535
0917120875
080-5316140
084-7562821
02 - 4615642
0838130620
083-1399269
087 - 6434346
0918533530
083-5915802
02-4668618
084-6817446
085-0755843
084-9440426
085-5558212

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5221359091
5221359106
5221359119
5221359122
5224310001
5224310006
5224310009
5224310010
5224310012
5224310015
5224310016
5224310020
5224310023
5224310024
5224310034
5224310035
5224310036
5224310038
5224310039
5224310040
5224310047
5224310049
5224310050
5224310051
5224310053
5224310054
5224310059
5224310060
5224310062
5224310063
5224310073
5224310075
5224310078
5224310085
5224310086
5224310088
5224310094
5224310098
5224310104
5224310108
5224310111
5224310114
5224310124

นางสาวธนภรณ เพียรพัฒน
นางสาวอรพรรณ จักรเครือ
นางสาวสุทธิภรณ เจริญสุข
นางสาวสุขุมาล คงประเสริฐ
นายทัพพฐพนธ ธรรมภักดี
นายภานุมาส คําศรี
นางสาวเจนจิรา พิมพเถื่อน
นางสาวเกตุ บุญผม
นางสาวฉันทนา พุทธรักษา
นางสาวกุลธิดา ธรรมโชติ
นางสาวอุไรวรรณ เรืองเกตุ
นางสาวจันทรเที่ยง ประภา
นางสาวผกาวรรณ เทพทิพย
นางสาวแวว ชัยอาคม
นางสาวปนชญพัชร วิญูพันธ
นายชัชประพัตฒ วิญูพันธ
สิบตํารวจตรีสัมฤทธิ์ ทั่งพรม
นางสาวยุพาวดี ชอนรัมย
นายเกรียงไกร สวางเนตร
นายสมบัติ ทั่งพรม
นางสาวเมษยา อาจวิเชียร
นางรุงรัตน หวังประสพกลาง
นางสาวปานทิพย ทองเผือก
สิบตรีนครินทร สงวนรัตน
สิบเอกโกวิท เชื้อพล
นางพิมพ พิณสุวรรณ
นายจิรัฐกิตติ์ ไพศาลสุขเงิน
นายสุนทร ปราบหนองบั่ว
นายวีรศักดิ์ แกวเจริญ
จาสิบเอกอํานาจ ดิษฐบรรจง
นายปฎิพัทธ ถังเงิน
นางปาริชาต เปยมเต็มดี
นางกนิษฐา ภารา
จาสิบตรีเจนวิทย ปลื้มศรี
นายกุศล ลีลานุชภิญโญ
นายศิรวัฒน จาเมืองฮาม
นายกาญจนรัตน ชูเลิศ
นายนที สีอินทร
นางสาวณัฐนรี ศรีเจริญ
นายพิพัฒชัย อัครวัฒนเมธี
นางสาวชัญญา เสมอเหมือน
นางสาวณัชชา สมพรสุขสวัสดิ์
นายคํามี สอนสี

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

22 ม.2 ซ.เพชรเกษม 68 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
5 ม.4 ต.หูทาํ นบ อ.ปะคํา บุรีรัมย 31220
424/20 ถ.ราชวิถี ต.ทุงพญาไท อ.ราชเทวี กทม. 10400
34/3 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
1663/7 ถ.เทอดไทย ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. 10600
36 ม.2 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120
43/1 ม.8 ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ 53230
119 ม.ที่ 8 ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ 53230
6/2 ม.6 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
1775/93 ซ.เกษมสันต ถ.พระราม 6 ต.วังใหม อ.ปทุมวัน กทม. 10330
68 ซ.แกวฟา ถ.มหานคร ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก กทม. 10500
88 ม.4 ต.หนองกง อ.นางรอง บุรีรัมย 31110
291 ม.4 ต.ปว อ.ปว นาน 55120
110 ม 4 ต.หนองไมงาม อ.บานกรวด บุรีรัมย 31180
1 ซ ตากสิน 4 ต บางยีเรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600
หมูบาพิศาล 99/1605 ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
8 ม.3 ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 31130
14/10 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000
99/1605 ม.7 ถ.ทาขาม ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
37 ม.15 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย กาฬสินธุ 46130
502/1 ม.4 ถ.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
502/1 ม.4 ซ.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบรู ณะ กทม. 10140
132 ม.8 อ.เมือง รอยเอ็ด 45000
51/2049 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
83 ม.8 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
50 ม.1 ต.บานแดน อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค 60180
383/28 ถ.เจริญกรุง อ.บางคอแหลม กทม. 10120
13/14 ถ.ริมคลองบางคอ ต.บางคอ อ.จอมทอง กทม. 10150
81/13 ม.3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
7/19 ม.4 ต.สวนกลวย อ.บานโปง ราชบุรี 70110
39 ม.14 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่นอ ง สุพรรณบุรี 72110
187/3 ม.7 ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน นครปฐม 73180
109/3 ม. 3 วัดใหญ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
12/3 ม.36 อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10130
202 ม.10 ต.ยางคํา อ.หนองเรือ ขอนแกน 40240
100 ม.ที่3 ต.บานเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
169/132 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
144 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
357 ม.9 ต.ศรีสําราญ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
173/4 ม.15 ซ.เพชรเกษม48 แยก9 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
34 ม.3 ต.จรเขสามพัน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 71170
6/80 ซ.พระราม 2 25 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150

02 - 4559215
085-0451734
02 - 2025168
0616282030
089-4784007
083-3041245
02-4665215
02-4665215
086-0598853
085-8161033
0871569056
086-0171025
081-9875406
080-554923
0827188255
089-2315161
084-1094568
0991489116
0892056883
082-4897575
087-5900240
081-9154709
084-66759575
083-1343234
08-6807-6922
0873324074
089-9889144
0880898409
083-0240100
0819951548
0890382303
0898364893
0866886588
02-8154226
0898107656
081-8991387
08-9210-5327
0861348259
0844147073
08-7756-2783
0833164330
08-1938-4191

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5224310125
5224310126
5224310127
5224310136
5224310139
5224310140
5224310143
5224310145
5224310147
5224310148
5224310150
5224310152
5224310153
5224310157
5224310159
5224310160
5224310165
5224310168
5224310172
5224310174
5224310175
5224310177
5224310178
5224310180
5224310182
5224310189
5224310190
5224310191
5224310195
5224310197
5224310203
5224310205
5224310206
5224310208
5224310210
5224310212
5224310230
5224310231
5224310237
5224310240
5224310243
5224310246
5224310248

นางสาวลัดดา ครอบครองวงษ 59/4 ม.ที่8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
นางสาวชลธิชา เผาจี๋
271 ม.20 ต.ดอนคา อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
นายนิติกร อาวุธเพชร
229 ม.ที่ 2 ถ.พระแสง ต.ทายาง อ.ทุง ใหญ นครศรีธรรมราช 80240
นายสมบูรณ ทองประเสริฐ
14/4 ม.5 ต.หลักสอง อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
นางสาวอรุณี ซื่อภักดี
146/11ท ขว.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นายรัชชานนท ศรีสุพรรณ
69/1 ม.3 อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
นางเดือนเพ็ญ แสนสุข
222/28 ขว.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
ดาบตํารวจพยุง แยมเกษร
89 ม.ที่10 ต.สวนกลวย อ.บานโปง ราชบุรี 70110
สิบตํารวจเอกหญิงจุฑามาศ สวัสดี
รอยตํารวจตรีณรงค บุญตามทัน
พันตํารวจตรีวิชยั สางาม
26 ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
สตท.หญิงพัชมณ ธนวรรณวิวัฒน 2/112 ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110
สิบเอกพูนศักดิ์ ทิพยานนท
1401/79 ถ.สามพระยา ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
ดาบตํารวจชีพ ชาญประโคน
1281/36 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
รอยตํารวจตรีผดุงศักดิ์ สงคราม 76/120 ถ.ชมนิเวศนิ์ ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
ดาบตํารวจหญิงกนกอร บุญใหญ 114 ม.2 ต.บานลาด อ.บานลาด เพชรบุรี 76150
นายชณิณสณพ สมบัติทวีพูน
199/6 อ.ชะอํา เพชรบุรี 76130
นางสาวนิตยา ศรนุวัตร
55/64 ม.8 อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
นางสาวจันทรธิดา ศรีสุข
79/1 ม.7 ต.คูสลอด อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
นายปราโมทย บุตรรัก
93 ม.6 อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
นายพุทธิภณ สุขไพศาล
101/5 ม.6 อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
นางศิริกร บัวภิบาล
77/7 ม.7 อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
นางสาวกาญจนาวรรณ มัณยานนท93/1 อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
ดาบตํารวจโสภณ แตงขาว
8 ม.3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
นางสาวอรนัส เปรมมณี
3 ม.7 ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
นายอิทธิเนตร หนูสมจิตต
อ.ไทรนอย นนทบุรี
นางชลลดา แกวแกมศรี
127 ม.19 ต.บางหลวง อ.บางเลน นครปฐม 73190
นายจักรภัทรณ ภูชา ง
อ.ไทรนอย นนทบุรี
ดาบตํารวจสานิต นาคเจือทอง 11/6 ม.8 ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
นางสาวสุรีย เพชรพราย
86 ม.14 ต.หัวสะพาน อ.เมือง เพชรบุรี 76000
สิบตํารวจโทกําจรเดช ทานา
988/25 ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
สตอ.หญิงรุงทิวา อนทองสุข
2/112 อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
รอยตํารวจตรีหญิงนุชรา สีหา 114/1 ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นางสาวนารีรัตน ศิริ
1061/8 ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
ดาบตํารวจทวัธชัย พิมพสาร
1277/79 ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นายชัชนันท นิลคง
2/112 ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ 77110
ดาบตํารวจวัชรชัย ขําพวง
1277/80 ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
ดาบตํารวจเบิกฤกษ สายลาม
1277/46 อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 76120
นางวราภรณ อินทรศวร
32 ม.3 ต.หวยทาชาง อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
นายชยพล ดีอุบล
59/1 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
นายภาณุพงศ ทองดี
73 ม.9 ต.บางเกา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
นายธนัช ประกายบุษราคัม
62/1 ม.2 ต.คอรุม อ.พิชัย อุตรดิตถ 53120
นางสาวณัฐกาญจน ทับทิมสี
106 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ทาลอ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71000

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
0810174364
081 - 1975272
086 - 1687529
08-6363-3145
08-1552-3731
08-1458-0376
08-6805-0974
089-5346740

084-414954
094-8941261
086-5566820
084-0765136
081-7449251
085-9376568
081-9940834
087-810482
087-7523236
089-9881604
02-9855482
089-9255911
086-0668850
081-4024565
02-9036259
081-8236528
081-3832760
086-7837254
089-6687637
086-7646476
085- 701 1133
0877570790

089-9759220

032-446573
082-5266514
083-9255105
081-4336335
081-4332334

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5224310249
5224310250
5224310251
5224310252
5224310253
5224310254
5224310255
5224310256
5224310257
5224310259
5224310261
5224310262
5224310263
5224310264
5224310267
5224310270
5224310271
5224310272
5224310274
5224310276
5224310277
5224310280
5224310281
5224310283
5224310285
5224310286
5224310288
5224310290
5224310292
5224310295
5224310298
5224310301
5224310303
5224310306
5224310307
5224310308
5224310309
5224310310
5224310313
5224310315
5224310320
5224310323
5224310324

นางอําไพ กลีบเมฆ
นายเอนก บอพลอย
นายพงศพัศ คํายอด
นายอนุชิด แจงนิล
นายสุภัทร จุลเวช
นายอนุ นะวะเย็น
นายดิเรก ศรีบุญมา
นางสาวเรือนขวัญ แสนสม
นายนพพล แสนสม
นางสาวธัณญาภรณ จังธนสมบัติ
นายพรเทพ คําดี
นางสาวธนพร เหลืองทอง
จาสิบเอกจําเนียร ดอกแกว
สิบเอกสุริยา แผนเจริญ
นายจําลอง อบอุน
นายสุพล อุดมผล
นายสมควร เลี่ยนเครือ
นายไพฑูรย สุขดี
นางสายสวรรค วงษพัฒน
นางสาววิจิตรา จันทรศิริรัตน
นางสาวกรรณิการ สีแดง
นายอรุณ อุนอก
นายสหวัสส เนตริยานนท
สตท.หญิงปรารถนา ผองอําพันธ
สิบตํารวจเอกหญิงนฤมล สารการ
นางสาวรุงฤดี บานแยม
ดาบตํารวจไพโรจน ปนจอย
นางพัชรศศิ สมบัติทวีพูน
นายชาญชัย ผองศรี
จาสิบตํารวจหญิงอุษา หลีกเมฆ
นายชาคริต การุณสถิตยชัย
นายชัยวศุตม พิโรดมภูพสุ
นายอนุชิต ธารา
นายประสาน สงวนพันธ
นายวิศรุช เรประการ
นายธนวินท ตุย สมบัติ
นายปองศักดิ์ ซุนใช
นายอาทิตย ปานมา
นายทวีทรัพย บุณยเดชศักดา
รอยตรีทองใส ใบศรี
นายภาณุวัฒน ใจเฟอย
สตอ.หญิงพรพิมล แสนประดิษฐ
นายวุฒิพงศ ทาบทอง

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS
โทรศัพท

113/2 ม.3 ต.ทาลอ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71000
26/3 ม.1 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
15/2 ม.3 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
1 ม.13 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
1/4 ม.1 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
26/2 ม.1 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
36/2 ม.4 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
45/2 ม.7 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
45/2 ม.7 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
102/375 ม.5 ต.ทาแรง อ.บางเขน กทม. 10220
82/4 ม.13 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
160/92 ต.บานเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
41/3 ม.6 ต.แกงเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
5 ม.2 ต.ถ้ํารงค อ.บานลาด เพชรบุรี 76150
57/3 ม.2 ต.ทาลอ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71000
103 ม.5 ต.ทุงทอง อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
107 ม.1 ต.ทุงทอง อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
54/2 ม.4 ต.ทุงทอง อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
159/2 ม.16 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา กาญจนบุรี 71130
95/1 ม.1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
145 ม.2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
88 ม.3 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
194 ถ.ดอนตูม อ.ดอนตูม นครปฐม 73150

1240/35 ถ.เพชรเกษม(ทรายเหนือ) ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120
59 ม.13 ต.เขาขลุง อ.บานโปง ราชบุรี 70110
124/1 ม.7 อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

45/1 ม.3 ต.สระพัง อ.เขายอย เพชรบุรี 76140
99/9 ม.1 ต.บานเกา อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
9 ม.1 อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
102/1 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
153/4 ม.16 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา กาญจนบุรี 71130
54/1 ม.3 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา กาญจนบุรี 71130
9/1 ม.15 ต.ตะคร้ําเอน อ.ทามะกา กาญจนบุรี 71130
286/532041 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมือง กาญจนบุรี 71190
29/1 ม.1 อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
2/112 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110
132/3 ซ.หวยทรายใต ต.ชะอํา อ.ชะอํา เพชรบุรี 76120

086-7671468
081-5276870
034-2905625
089-5270063
081-3783985
089-8077662
034-699327
089-2553808
087-1643368
0924852968
085-2966117
087-8291935
089-8378224
081-7447028

087-1662205
089-2556420
081-378-2838

081-1910692

0894664336
0860312273
0904347433

0871080350
0- 3279 2152

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5224310328
5224310333
5224310334
5224310335
5224310336
5224310337
5224310338
5224310339
5224310340
5224359024
5224359025
5224359027
5224359030
5224359032
5224359033
5224359034
5224359035
5224359039
5224359043
5224412038
5224412154
5281112015
5321241016
5321306008
5321306011
5321306015
5321306017
5321306021
5321306028
5321306029
5321306033
5321306039
5321306053
5321306057
5321306064
5321306072
5321306075
5321306079
5321306082
5321306083
5321306095
5321306107
5321306124

นางปนัสญา บอพลอย
นายยอดยศ ยอดอาวุธ
นายคมสัน ชงสกุล
นางสาวศิราภรณ หนองคาย
นายสุเทพ บัวเนียม
นางสาวนวลพรรณ หลายชั้น
นางสาวรยาภัทร หลายชั้น
ดาบตํารวจนิติ เหลางาม
นายสิทธิชยั สุขเจริญ
นางสาวอุทยั วรรณ วุฒวิ งศา
นายสุธา เกิดศิริ
นายทรงพล พิทยานุรักษ
นายอินทรเดช อินทสิทธิ์
นางสาวเมลานี มณีเลิศ
นายรณกร สุริยมงคล
นายสุภกิจ ภัทรธีรานนท
นายเริงณรงค แสนรักษ
นายเมธาวิน อินทสิทธิ์
นายกฤตธนัท ใชไหวพริบ
นายเฉลิมรัตน สุพรรณ
นายหมัดฮานาฟ แวหะมะ
นางสาวนีรนุช ค้ําภูเขียว
นายณัฐวุฒิ แกวเรือง
นายนันทวุธ แสงศร
นายกิตติพันธ ไหกระโทก
นายพิชญพงศ ชูกิตติกุล
นายวันชนะ ชูแกว
นายจิรนพ มวงแดง
นายณัฐภาสรณ จันทรสอ ง
นายกรภัทร วุฒิสมบูรณพันธุ
นายวรุตม ศรีศร
นายสมเจตน เอีย่ มกําแพง
นางสาวอรวี แสงทอง
นายสุรสิทธิ์ เทพพิทักษ
นายพีรพงษ เฟอ งฟูลอย
นายสุขสรร แกวสถิตย
นายณัฐชนน เรืองสุทธิ
นายภาณุเดช วิไลวงษ
นางสาวไวโอลิน จันทะโสม
นายจิรพงษ อัญชลิสังกาศ
นายกรชวัล เลิศธรรมขจร
นางสาวปยนุช กอแกว
นายภานุภัทร ชะโรจนบวร

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต
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ที่อยู

โทรศัพท

82/1 ม.13 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
1/86 ซ.พหลโยธิน 24แยก 2-3 ต.จอมพล อ.จตุจกั ร กทม. 10900
6/2 ม.10 ต.อุทัยเกา อ.หนองฉาง อุทยั ธานี 61110
0810123008
032-520508
0871701296

20/10 ม.4 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
3 ม.18 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กทม. 10800
1209/14 ซ.ลาดพราว94 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง กทม. 10310
105 ม.4 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว นครสวรรค 60150
51/18 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
126 ซ.จุฬา 4 ต.วังใหม อ.ปทุมวัน กทม. 10330
6 ม.6 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000
105 ม.4 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว นครสวรรค 60150
48/374 ม.4 ต.คลองกุม อ.บึงกุม กทม. 10230
124/40 ม.3 ซ.ประชาอุทิศ76 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
926 ม.1 ต.ลําใหม อ.เมือง ยะลา 95160
55 ม.8 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
435/1 ม13 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
31 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 14 แยก 25 อ.ประเวศ กทม. 10250
106 ม.6 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี นครราชสีมา 30250
99/10 ม.1 ต.ไผลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
212 ม.8 ซ.ทาขาม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
205/65 ซ.สาธุประดิษฐ 34 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
99/1 ม.9 ซ.ประชาวัฒนา ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
6/62 ม.1 ซ.สะแกมงาม 13 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
244/24 ม.3 ซ.23 ถ.รามมคําแหง อ.สะพานสูง กทม. 10240
51 ม.4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
12/2 ม.13 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
202 ม 3 ต สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
9 ซ.เอกชัย 42 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
121/288 ม.6 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
917/10 ถ.ขุนสรรค ตําบางพุทรา อ.เมือง สิงหบุรี 16000
899/46 ซ.ปุณณวิถี 46 ถ.สุขุมวิท 101 อ.พระโขนง กทม. 10260
28/46 ม.4 ต.เวียง อ.ไชยา สุราษฎรธานี 84110
99/94 ม.8 ซ.วาสนา ถ.ปราจีนอนุสรณ อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000
259/85 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
51/227 ม.1 ต.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
491/16 ซ.ประดู 1 ต.บางโคล อ.บางคอแหลม กทม. 10120

081874-5680
086-0200460
073252399
0813723159
08-5802-4738
02-7450948
061-1548940
0909877459
092-4302332
0826586784
094 940 1099
0879073174
0802058064
084-0654588
081-6416562
081-0186219
0816171668
085-9439305
036545173
089-4445002
0873269398
082-7096406
085-1270256
087-7684091
083-2439307

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
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ชื่อ – สกุล

5321306131
5321306156
5321306158
5321306160
5321306164
5321306168
5321306173
5321306189
5321306193
5321306200
5321306205
5321306207
5321306222
5321306223
5321306224
5321306231
5321306239
5321306241
5321306257
5321306282
5321306295
5321306300
5321306303
5321306308
5321306315
5321306320
5321306323
5321306336
5321306338
5321306347
5321306378
5321307004
5321307015
5321307026
5321307027
5321307034
5321307061
5321307062
5321307065
5321307067
5321307068
5321307078
5321307080

นายฉัตรมงคล สีนวล
นายวศิน ฉิมเฉลิม
จาสิบเอกอรรถพร บุญมา
นายวัชตรี บัวสาย
นายอนุวัฒน โนนโพธิ์
นายณัฐดนัย อุดมเจริญ
นางสาวอุทุมพร กองทุงมน
นายอภิโชค เชี่ยวชาญเกษตร
นายธนัชพงศ ทองนุม
นายสิรภพ จูชัง
นายสุชาติ โรจนรัตนเกียรติ
นายธีระพงษ หาญคําภา
นายพงศพิทักษ พงศสุวรรณ
นายประทาน สระพลอย
นายเปนหนึ่ง สีนาคสุก
นายไพศาล ตัณโชติ
นายโชคชัย กูสกุลชัยธรรม
นายรัตถากร ทองนุน
นายอมรเทพ ปานสาคร
นายณัฐฐากูร ธนวัจนโชคทวี
นายอรรถพงศ นอยดวง
นายณรงคฤทธิ์ แยมครวญ
นายพิสิษฐ คุณโรหิต
นายณัฐกิตติ์ สันธุพันธ
นายปวีณวัช อินทรวัน
นางสาววิภาภัทร สุขสวัสดิ์
นายวัชรากร อินทสุรัช
นายชวลิต พุทธิจุณ
นายภัทรพงศ ขอติโก
นายณัฐพงศ แกวเสนา
นายธนาวิทย จุฑามณี
นางสาวธนพร นุชประเสริฐ
นางสาวณิชกานต ริมผดี
นายณัฐธวัช ชื่นตา
นางสาวกันทิมา แซตั้ง
นายพิพัฒน นันตี
นางสาวศิริพร ชื่นจันทร
นางสาวรังษิมา พรมศรี
นายสิทธิกานต โภคสมบัติ
นางสาวระพีพรรณ ไทรชมภู
นางสาวอารีรัตน จอมหนอย
นางสาวธนพร แกนใน
นายรัชต แสวงวุฒิพันธ

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

3/344 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง สุโขทัย 64000
543 ถ.จรัญสนิทวงศ อ.บางพลัด กทม. 10700
14/2 ม.1 ต.บางเตย อ.เมือง พังงา 82000
98/686 ม.4 ซ.ประชาอุทศิ 33 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
158 ม.6 ต.เมืองพล อ.พล ขอนแกน 40120
115/8 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จันทบุรี 22160
63/30 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
264 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ46 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
50 ถ.ไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร 32000
101 ม.ที่ 4 ต.นาโปง อ.เมือง เลย 42000
164/151 ม.3 ถ.บานกลวย-ไทรนอย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
77/14 ม.7 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
68/59 ซ.ประดิพัทธ25 อ.พญาไท กทม. 10400
77 รังสิต-ปทุมธานี21 ม.2 ซ.1) ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
30 ม.2 ถ.เรียบคลองเปรม ต.บางพูน อ.เมือง ปทุมธานี 12000
14/184 ม.5 ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง สมุทรสาคร 74110
211 หมูที่ 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง ยะลา 95110
14/242 ซ.เพชรเกษม 81 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กทม. 10160
43/3 ม.6 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
276 ม.18 ต.หนองโก อ.กระนวน ขอนแกน 40170
99/ 104 ม.4 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
79/110 ม.4 ซ.บางกระดี่ ถ.พระราม2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
15/33 ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
24 ถ.แสงชูโต ต.ทาเรือ อ.ทามะกา กาญจนบุรี 71130
154/1 ม.1 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
1487 ต.เมืองใต อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
60/2 ม.3 อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
884 ต บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
40/1 ม 3 ต ทุงระยะ อ.สวี ชุมพร 86130
91/19 ม.2 ซ.2 ถ.เลยีคลองเปรมประชา ต.บางพูน อ.เมือง ปทุมธานี 12000
53/963 ม 3 ถ ติวานนท ต บานใหม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
33 ม.4 ต.ที่วัง อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
386 ซ.ริทคลองชักพระ อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
119 ซ เพชรเกษม 28 ต คูหาสรรค อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
288/128 ม.1 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
28/104 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
11 ซ.พาณิชยการธนบุรี21 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
115 ม.4 ซ.พระรามที่2 23 ถ.พระราม2 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150
257/17ก ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
62 ม.1 ซ.คลองแค ต.ออมนอย อ.กระทุม แบน สมุทรสาคร 74130
259 ม.16 ต.มวงคํา อ.พาน เชียงราย 57120
41/7 ซ.วัดราชสิงขร ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
103/22 ม.14 ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

083-8773054
02-4244382
0957063401
084-0206405
087-1127522
091-408 3954
0805536367
044 - 713080
089-5738730
0917206776
035-2594510
0814018294
0-29003018
083-2252009
0737189950
0875527095
085-8277123
0877095772
0824861098
084-6807528
0826401438
0897872639
080-0672878
083-1257713
0804849490
083638616
085-6972057
086-9417046
025672611
082-5950631
086-9789301
024351977
080-9820674
083-9193552
02-4250193
0944343331
089-1670253
034422407
0924741050
081-4253854
0906437833
087-7733821

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321307096
5321307100
5321307109
5321310009
5321310011
5321310015
5321310016
5321310023
5321310028
5321310040
5321310043
5321310050
5321310054
5321310055
5321310060
5321310061
5321310063
5321310067
5321310069
5321310072
5321310077
5321310079
5321310083
5321310086
5321310087
5321310088
5321310092
5321310096
5321310099
5321310101
5321310104
5321310108
5321310109
5321310113
5321310117
5321310119
5321310120
5321310121
5321310122
5321310135
5321310136
5321310139
5321310140

นางสาวสุดารัตน พวกขุนทด
นางสาวมนตนภา ขําสกุล
นายปพน กลิ่นหมื่นไวย
นายกันตพงศ ดิฐวงค
นางสาวชไมพร จันทาสี
นางสาวสุรียพร เทศแยม
นางสาวสุภาวดี ศรีสําราญ
นายเอกชัย เจริญทองศรีวิไล
นางสาวปวีณา จูมรี
นายปยะวัฒน มาตรไตร
นายสุพัฒนภูมิ คนหมั่น
นายชัยวัฒน มีศักดิ์
นายฐิติวรณ สวางแสง
นายอาริส หะยีนุ
นางสาวศันสินีย เรียงษา
นายบุรฉัตร ชัยสงคราม
นายสุทธิชยั ทองนพคุณ
นางสาวเบญจา จําเหล
นายศักดา บุตรพรม
นางสาวเฉลิมขวัญ นครพงศ
นางสาวสุกัญญา บุญเนตร
นางสาววนิดา จงประเสริฐ
นางสาวปจนธนวันต แกวกาหลง
นายจําเริญ ระออเอีย่ ม
นางสาวจันจิรา รูปต่ํา
นายวิรัตน เลอลภ
นายธนพล สวนกูล
นายกรีฑาพล พูลสิทธิ์
นางสาวศิริวรรณ ทองสาร
นายเดโช ยอดแกว
นางสาวธิตยิ า เขียวแดง
นางสาวอรอุมา มนทองหลาง
นายทีปกรณ บุญอราม
นายชลทิศ ชูบุญศรี
นายอานนท สอดสวาง
นายสมศักดิ์ กอวิเศษสุทธิ์
นายอนันต สามนต
นายธีระวุฒิ กุมผัน
นายสุรัตน พรมวงษา
นายวุฒิไกร บุตรพรม
นายชัยพจน ชวดสูงเนิน
นายอัครชัย เนียมมณี
นางสาวกันยารัตน ฟกบุญเลิศ

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต
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ที่อยู
219 ม.10 ขว.บอรัง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
88/1 ม.5 อ.สามพราน นครปฐม 73110
98/64 หใ฿า 11 ซ.36 ถ.บางกรวย-ไทรนอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
26/146 ถ.สุขสมบูรณ ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
576 ม.8 อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
57 อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
205/2 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.หวยทราย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
6 แยก 14-1-1-2 ซ.เพชรเกษม 110 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
186 ม.3 ต.นาแวง อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
51/705 หมูที่ 2 ต.คูคต อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12130
72/28 ม.2 ถ.เพชรเกษม บางบอน อ.เมือง ระนอง 85000
58/2 ม.8 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
153/5ก ซ.3 ถ.เจษฎาวิถี มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
156/1 ม.1 ถ.จารุเสถียร อ.เจาะไอรอง นราธิวาส 96130
44/1 หมูที่ 9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง นครราชสีมา 30360
13 หมูที่ 13 ซ.ตองอุ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
122/9 ต สุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
43 ม.5 ต.ชําแระ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
01/3424 ม.7 ต.ลําผักชี อ.หนองจอก กทม. 10530
67 ม.4 ต.สนามคลี อ.เมือง สุพรรณบุรี 72230
154 ม.3 ต.โคกสําราญ อ.เลิงนกทา ยโสธร 35120
73 ม 2 ต โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
71/1 ซ.ตากสิน 9 ถ.ตากสิน แขสวสําเหร อ.ธนบุรี กทม. 10600
90 ม 7 ต หนองหมอ อ.ตาคลี นครสวรรค 60140
60 ม.7 ต.หนองแวงนางเบา อ.พล ขอนแกน 40120
111/5 ซ.ริมคลองชักพระ ต.บางขุนนนท อ.บางกอกนอย กทม. 10700
66 ม.5 ต.นากะชะ อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
63 ม.1 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย ยโสธร 35130
55 ซ.เพชรเกษม 15 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
17/20 ม.4 ซ.สันติสุข ถ.เอกชัย ต.นาเคียน อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
10 ม.ที่ 2 ต.บางปูใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
3 ม.5 อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
189/1 ม.4 ต.ไทรงาม อ.บางเลน นครปฐม 73130
54 ม.3 ต.น้ําตก อ.ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110
56/1 หมู 2 ม.บานหนองแพง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
85 ม.3 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70210
57 ม.10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ นครราชสีมา 30120
341 ซ.จรัญสนิทวงศ 40 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กทม. 10700
108 ม.5 ต.เนินหอม อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230
106 ม.3 ต.นาวัง อ.เมือง อํานาจเจริญ 37000
53 ซ.ตากสิน 5 ต.คลองตนไทร อ.คลองสาน กทม. 10600
18 ม.2 ต.ทาเสา อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
3/37 ม.2 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160

โทรศัพท
084-6245375
0802225658
080-6055613
089-4032358
0945716350
0840807581
0859177607
0890394344
083-6957725
0915149282
0948134728
0838802248
082-7220633
086-9625083
092-3280925
083-1332274
0824396156
0802132407
0904364841
082-5267741
082-3660016
083-1979957
02 - 4376739
0853300015
0929092057
082-5497852
0878865324
088 - 1109377
082-8597303
0822805948
0982527621
0856676626
034 - 992148
0870629960
0981928608
094-9494594
088-5035832
086-0299983
0958386706
087-8243027
083-8139689
087-769106
0806885518

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา

- 115 -113-

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321310141
5321310143
5321310144
5321310157
5321310170
5321310193
5321310196
5321310199
5321310209
5321310213
5321310216
5321310229
5321310232
5321310234
5321310236
5321310241
5321312004
5321312005
5321312007
5321312009
5321312011
5321312013
5321312014
5321312015
5321312017
5321312018
5321312019
5321312036
5321312041
5321312043
5321312048
5321312051
5321312054
5321312059
5321312061
5321312063
5321312066
5321312076
5321312078
5321312080
5321312081
5321312084
5321312095

นายวรพันธ ระเริงฤทธิ์
นางสาวธันยพร เงินมั่นคง
นางสาวศิริรัตน อารียรกั ษ
นายพงศธร วารี
นายณัฐพล ปานทอง
นางสาวจันจิรา นอบนอม
นางสาวอัญชนา แผพร
นางสาวมาริสา รมเริง
จาอากาศโทนฤดล เหาะสูงเนิน
นางสาวขวัญใจ นิลออน
นางสาวสองแสง บูชาถายเทศ
นายศรุต เจียงวง
นายเปลงศักดิ์ ประยูรเธียร
นางสาวอารียา กลมสมจิต
นางสาวภาวิณี แจมจํารัส
นางสาวพรพรรณ คามวาศรี
นางสาววิชุดา ณ พัทลุง
นายรัชพงศ เวชอินทร
นายณัฐชนน นิ่มคํา
นายณัฐกุล อรุณศิริเพ็ชร
นางสาวกวินพร จีนสมุทร
นางสาวอรุณี เติมยวน
นางสาวณัฐธิดา ศรีสุคนธทรัพย
นางสาวปตฤดี อาเกะ
นายธนบดี เปลี่ยนรุง
นายณัฐวุฒิ กระถินทอง
นางสาวนิศากร สวัสดิ์กวาน
นางสาวหัทยา ดวงปนตา
นางสาวณัฐธิดา ดุลยพรรณ
นายศิวรักษ รักษา
นายสุริศักดิ์ นวนขัน
นางสาวนิรชา ศรีเทพ
นางสาวพรทิพย คลายมนต
นายกัมพล มาลีงาม
นายณัฐพันธน จันทนหอม
นางสาวชนภัทร ตั้งจิตรวัฒนากร
นายโสภณ ตุลารัตนเรืองนาม
นางสาวสุรางคนา ไทยเจริญ
นางสาวกรณิการ จันทรเกตุ
นางสาวปวิตรา มั่นปาน
นางสาววรรภา พรั่งแกวพลาย
นายสุรชัช โพธิพุม
นายคณาวุฒิ สุนทะโรจน

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

45/4 ม.2 ต.ทาเจาสนุก อ.ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
352 ม.14 ต.แมขาวตม อ.เมือง เชียงราย 57100
81 ม.ที่ 1 โตนดดวน อ.ควนขนุน พัทลุง 93110
1 ม.4 ถ.ประชาสงเคราะห ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง สตูล 91130
21 ม.10 ต.วัดแกว อ.บางแพ ราชบุรี 70160
42 ม.5 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
99 ม.1 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
36 ม.6 ต.ทองหลาง อ.จักราช นครราชสีมา 30230
105 ซ.จรัญสนิทวงศ 14 ถ.จรัญฯ ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
43/1 ม.15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
99/121 ม.7 ถ.พระราม 2 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
98 ม.11 ต.หนองหาง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
126 ม.2 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ สระแกว 27120
187 ม.6 ต.จรเขสามพัน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 71170
251/1 ถ.สุคนธวิก ต.ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
86/ 1 ม.6 บานชบ อ.สังขะ สุรินทร 10700
441/28 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
2050 ซ.เอกชัย 109 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
20/23 ซ.บางบอน5 7 อ.บางบอน กทม. 10150
65 ถ.แพรงนรา ต.ศาลเจาพอเสือ อ.พระนคร กทม. 10200
146 ม.2 ซ.วัดบุณยประดิษฐ ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
291 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไรเกา อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180
82/209 ม.ที่ 8 ซ.วัจนะ ถ.รัตนกวี ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
74 ซ.พัฒนาการ20 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง กทม. 10250
26/1 ม.40 ถ.สุขสวัสดิ์ 39 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
4 ซ.เพชรเกษม 78 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
26/1 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
101/987 ม.7 ต.ลําผักชี อ.หนองจอก กทม. 10530
151/1 ซ.ดําเนินกลางเหนือ ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร กทม. 10200
15/2 ม.6 ต.บานกาศ อ.แมสะเรียง แมฮองสอน 58110
94 ม.4 ต.หัวทุง อ.ลอง แพร 54150
49 ม 9 ต หนองจอก อ.บานไร อุทัยธานี 61140
39/4 ม.6 ซ.เพชรเกษม 51 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
252 ม.ที่ 2 ต.บานคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
7/92 ซ.ปลูกจิตต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน กทม. 10330
151 ซ เพชรเกษม 64 ต บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
198 ซ.สุขุมวิท 97/1 ขว.บางจาก อ.พระโขนง กทม. 10260
113/2 ถ.อัมพวา ต.วัดใหม อ.เมือง จันทบุรี 22000
60 ม.5 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170
35/168 ม.1 ต.ทาตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110
74/118 ม.5 ซ.พุทธมล 11 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
530 ถ.สันติภาพ อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
96 ม.8 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด กาฬสินธุ 46120

080-2486040
0873040426
0895996051
074-7522021
087-1700161
080-2820812
0804789539
0849746765
0983085213
028028235
091-4026199
082-2033735
0960692408
0896644898
085-7804459
0852258175
0891833280
024293793
022813535
083-8037592
088-89820280
0875956727
085-3437290
0984394181
0865761964
02-8892690
02-8665185
0889615573
02-8684866
0966238394
086-1714099
0800621872
083-9269243
085-8256739
02-8045657
084-0133283
039321278
0806114640
082-0866049
0812851666
02-623-0481
080 - 7406564

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธีพระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ระราชทานปริญญญาบัตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาเจ้
พระยา

--114116 -

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321312102
5321312105
5321312112
5321312114
5321312120
5321312133
5321312138
5321312141
5321312167
5321312169
5321312171
5321312177
5321312209
5321335001
5321335003
5321335006
5321335009
5321335010
5321335014
5321335015
5321335018
5321335021
5321335023
5321335025
5321340011
5321340017
5321340018
5321340021
5321340022
5321340024
5321340026
5321340038
5321340039
5321341002
5321341014
5321342002
5321342003
5321342005
5321342007
5321342009
5321345002
5321345005

นายจิติศักดิ์ ใจดี
25/1 ม.4 ต.ไทรงาม อ.บางเลน นครปฐม 73130
นางสาวสุชาภา พรหมโลก
88/1125 ม.6 ซ.42 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวนันทวัน รักษาธรรม
94 ม.4 ต.สามรอยยอด อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77120
นางสาวสุรีรัตน จันทรมนตรี
24/2 ม.ที่ 13 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นายทรงยศ เนียมทวม
95/412 ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
นางสาววันวิสา ผลเพิ่มพูนทวี 306/1 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา กทม. 10120
นางสาวธนัชพร คงวิจิตร
27 ซ.เพชรเกษม 79/13 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
นางสาวอัญอานันท เผามานะเจริญ 295 ถ.เจริญรัถ ต.คลองสาน อ.คลองสาน กทม. 10600
นางสาวณีรนุช วัดวาป
19 ม.1 ต.ปาปอ อ.บานไผ ขอนแกน 40110
นางสาวศิริพร พวงแสง
11/2 ม.11 ต.บางเลน อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
นางสาววริศนันท โชติแสงศรี
23 ซ.เพชรเกษม 65/1 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวไรราห สืบสวัสดิ์
24 ม.10 ถ.สุวรรณศร อ.บานนา นครนายก 26110
นางสาวฤทัยรัตน หมีนวล
305/22 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
นายทัชรินทร แมสซิลี
233/167 ม.13 ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นางสาวอรชร ไชยนุย
55 ม.1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ ปตตานี 94120
นายอนุรักษ นิลฉาย
517 ซ.ซ.จรัญสนิทวงศ 83 ต.บางออ อ.บางพลัด กทม. 10700
นางสาวนาฎจิรัตน เต็งมีศรี
32/3 ถ.พัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
นายวรกิตติ์ ลักษณุกจิ
113 ม.2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71140
นายพงศกร เรืองสา
72 ม.4 อ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25140
นายชัจชญา หิรัณยาธร
748/19 ซ.ริมคลองชักพระ ต.คลองชักพระ อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นายกิตติพงษ อยูก ําเนิด
18/1 ม.5 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
นางสาววรินธร ขันธลักษณา
1 ซ.กัลปพฤกษแยก1 อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายศรายุทธ บุญอิ่ม
20 ม.18 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ นนทบุรี 11140
นางสาววราภรณ ทรรทุรานนท 140/37 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวอารยา ชุณหกาญจนกุล 32/482 หมูที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 58/1 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
นางสาวรุงนภา อินทพิเชฎฐ
631 ม.9 ต.หนองขาม อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
นางสาววนิดา จันทรงาม
75/2 ม.4 ต.วังคัน อ.ดานชาง สุพรรณบุรี 72180
นางสาวปริยากร บัวสุวรรณ
166/218 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวชนิสรา ชูชมชื่น
35 ม.4 ต.หลักสอง อ.บางแค กทม. 10160
นางสาวชุติมณฑน รัตนรมโพธิ์ทอง 51/2 ม.10 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นางสาวทวินันท ดวงชมภู
102 ม.1 อ.สารภี เชียงใหม 50140
นางสาวภูษณิศา จารีบูรณภาพ 333/105 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมือง เชียงราย 57100
นางสาวพิชญา บูรณศักดิ์สถิตย 3 ม.2 ซ.ชักพระ ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นางสาวมณฑามาศ โพธิ์ใหญ
74/1 ม.4 ต.บางแกว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
นางสาวธนพรรณ อนันตตนุรักษ 161/84-85 ซ.อิสรภาพ 43 ถ.อิสรภาพ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวศิริขวัญ ปนเพชรสวรรค 40 ตรอกวัดราชวรินทร 13 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวปรีญาพรรณ ผลพล
12 ม.14 ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
นางสาวสุภาพร ตั้งจิตรมานะมั่น 13 ซ.เจริญนคร65 ถ.เจริญนคร อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวดวงพร แซลิ้ม
120/66 ซ.กิ่งจันทร ถ.จันทร กทม. 1020
นางสาววีรญาพร ทองสุข
100 ม.3 ต.บางโทรัด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวจิลดา จันทรอุไร
81/7 ม.4 ถ.สวนผัก อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
นางสาวสุปราณี อาษานอก
51 ม.ที่7 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองหอง ขอนแกน 40190

เสนทางสู
อนาคตและความสํ
เร็จของบั
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จาของบั
ณฑิณต ฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
084992118
08-4111-6790
08-0289-1063
02-8166694
083-7051428
02-2865433
089-5186735
09-5886-1953
0868136772
080-3005051
0-24218654
081-4293424
085 - 9569845
085-1674423
0859074102
087-5696826
084-0570295
0984584327
081-0038855
0928675349
0947967103
083-5498392
0914012543
02-4181123
082-3294021
0944341424
0922490091
02-874-4480
083-8398135
02-8953098
0875763687
08-6703-6997
0850912391
087-7666272
0877028581
081-6574023
024477534
024770514
0882130618
085-3809255
085-1500607
080-6343870

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ระราชทานปริญญญาบัตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธีพระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
าพระยา

--115117 -

ที่อยู

BSRU

CONGRATULATIONS

รหัส

ชื่อ – สกุล

โทรศัพท

5321345014
5321345016
5321345021
5321345023
5321345025
5321346001
5321346004
5321348001
5321348004
5321348005
5321348010
5321348012
5321350002
5321350003
5321350004
5321350005
5321350009
5321350011
5321357004
5321357005
5321357017
5321357020
5321357025
5321357035
5321357037
5321359014
5321359015
5321359016
5321359018
5321359019
5321359020
5321359030
5321359039
5321359040
5321359043
5321359044
5321359045
5321359053
5321359054
5321359055
5321359059
5321359060
5321359062

นางสาววรัญญา เรืองมาก
58/23 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
02-4114499
นายจอหนนี่ ภูริกร 1086 ซ.สวนพลู ต.ทุงมหาเมฆ อ.สาทร กทม. 10120
08-3616-8139
MISS LIXIAN QIN
MISS QUANLIN PAN
MR.QINGBO WEI
นายณัฐวัชร อุษาบริสุทธิ์
152 ถ.เจริญนคร อ.คลองสาน กทม. 10600
028626792
นางสาวฐานมาศ เรืองเถาะ
148/1 ม.3 ต.คุงสําเภา อ.มโนรมย ชัยนาท 17110
095-8027782
นายสมบัติ รุงเรืองศรีศักดิ์
130 ม.16 ต.บานควน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
085-6548639
นางสาวอาทิตยา อาษา
182 ม. 11 ซ.สมบูรณ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 0923566965
นายประกอบ ยี่โถหุน
56/2 ม.1 ต.เขานอย อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
085-2666036
นายชาญวิทย ตางประเสริฐ
16 หมูที่ 6 อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
034-751909
นายศรยุทธ จั่นเพ็ชร
10/5 ม.12 ถ.บางกรวย -ไทรนอย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 0849417503
นายเชตุวรรณ แซแต
24/1 ซ.จันทร34/1 ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร กทม. 10120
080-643152
นายรังสรรค บุญเกิด
76 ม.7 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72170
086-1743517
นางสาววาสนา นอยฉ่าํ
13/2 ม.8 ซ.คลองหมอแกง อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
086-8116073
นายมานพ อยูเขียว
107/5 ม.7 ต.หลักสาม อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
085-3513348
นายกฤษกร พานทอง
57/5 ม.19 ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
089-1278935
นายจิรศักดิ์ นาคเจือ
22 ม.3 อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
035381892
นายธัชทร ยืนยง
342 ถ.หลวงแพง ต.ขุมทอง อ.ลาดกระบัง กทม. 10520
081-4804573
นางสาวอุไรวรรณ ตุนดาน
32/1 ม.4 อ.ทุงตะโก ชุมพร 86220
084-8507622
นางสาวพรพิมล พงศชัยยุทธ
55 ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมือง ยะลา 95000
0897501119
นางสาวฉัฐกาญจน สิทธิศักดิ์
652/10 ม.9 ต.นครสวรรคตก อ.เมือง นครสวรรค 60000
02-5942565
นายกิติศักดิ์ สุทธิ
71/2 ม.5 อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
0813400112
นางสาวนันทรัตน โพธาราม
46 ถ.เชียงใหม ต.คลองสาน อ.คลองสาน กทม. 10600
08-4005-1624
นางสาวชาริณี ขวัญออน
1/899 ม.1 ต.หนองไผลอม อ.เมือง นครราชสีมา 30000
092-5454436
นางสาวฑาราทิพย ชูสวัสดิ์
146 ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 86110
083-0348862
นางสาวพรวลัย วรศรี
120/14 ม.9 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
086 - 0826425
นายจักรพงศ แกวปนทอง
8/2 ม.ที่ 5 ต.ควนศรี อ.บานนาสาร สุราษฎรธานี 84270
0992179070
นางสาวโสรยา กุลเกตุ
150 ม.2 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี นครสวรรค 60140
083-6252711
นางสาวสุพัตรา ชาลีกุล
119 ม.22 ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค 60140
082-5032511
นางสาวเบญจวรรณ พรรณนิคม 513/3 ม 5 ต ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค 60140
085-2717058
นายปรัชญา เจริญเวชสิน
10/225 ม.8 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
086-5345306
นางสาวธัญญาภรณ วงศกระโซ 10 ม.13 บางหญาแพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
082-4891998
นางสาวณัฏฐณิชา จิวใจดี
10/9 ม.13 ร.พ.พระประแดง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
087-9813297
นางสาวทัตธนันทน กลางถิ่น
21/16 ม.11 ซ.วัดโพธิ์แกว ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง กทม. 10150 082-4893593
นางสาวรวิวรรณ รทสา
71 ซ.ริมคลองสนามไชย ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
088-0909769
นางสาวพรทิพย สายสุด
89 ม.9 ต.กองดิน อ.แกลง ระยอง 22160
02 - 8921324
นางสาวเกษร วิริยะภาพ
65 ม.5 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 41360
085-3197665
นางสาววรนาถ ศรีมุงคุณ
1161 ซ.อนามัยงามเจริญ 27 ถ.พระราม 2 อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
083-8377733
นางสาวพรพิมล ออนเกลีย้ ง
15/1 ม.6 บางเปา อ.กันตัง ตรัง 92110
0835504448
นางสาวนันทวรรณ แสงพันธ
37 ซ.เพชรเกษม68 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค กทม. 10160
081-2341768
นายภาณุพงศ ลาภวงศอนันต 969 ถ.บางแค ขว.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
0928570528
นางสาวนภัทร สันติวิมล
14/2 ม.5 ต.หาดทรายรี อ.เมือง ชุมพร 86000
077-558010

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา

- 118 -116-

รหัส

ชื่อ – สกุล

5321359068
5321359069
5321359071
5321359077
5321359087
5321359093
5321359097
5321359111
5321359116
5321359124
5321359132
5321359146
5321359157
5321412114
5321412142
5324310025
5324310042
5324310051
5324310060
5381107127
5381153022
5381153060
5421307001
5421307002
5421307008
5421307012
5421307013
5421307019
5421307043
5421307081
5421307094
5421307110
5421307119
5421307123
5421307137
5421307141
5421307146
5421307149
5421310003
5421310004
5421310006
5421310009
5421310011

นางสาวบุษราภรณ มะธิตะโน 77 ม2 อ.วาปปทุม มหาสารคาม 10120
นางสาวณัฐพร แบงเพชร
161/54 ม.6 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวลักขณา งามวงษ
74/1 ม.2 ต.วังแขม อ.คลองขลุง กําแพงเพชร 62120
นางสาววิศรุตา ออนนอม
74 ม.7 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร ศรีสะเกษ 33120
นางสาวศศิวิมล ชูณรงค
อ.บางบัวทอง นนทบุรี
นางสาววรรนิกา นะพล
183/1 ม.12 ต.คุระ อ.คุระบุรี พังงา 82150
นายนที ตะคํา
18 ม.ที่ 14 ต.บานเวียง อ.รองกวาง แพร 54140
นางสาวฑิตยากร จูสมหวัง
140/6 ม.1 ถ.วัดโพธิ-์ บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
นายจารุวัตร วรเกตุ
145 จรัญสนิทวงศ4 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กทม. 10600
นางสาวพิมพพลอย สันสมัน
14/2 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุงหวา สตูล 91120
นางสาวพนิดา กลิ่นประยูร
11 ม 7 ต ขุนกระทิง อ.เมือง ชุมพร 86000
นางสาวกัญญา กากะนิก
98 ม.15 ซ.วัดราชวรินทร ถ.ตากสิน 21 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวโสมสุดา บุญสูงเนิน
146 ม.8 อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
นางสาวยุวดี พรหมเจริญ
204/2 ม.8 อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
นางสาวทวีพร วรรณทวี
5/1 ม.1 อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
นายพินิจ ชอจันทรผลิ
215/3 ซ.หิรัญรูจี ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
นางสาวกาญจนา คํากลั่น
1/1 ม.6 ต.คลองมะเดือ่ อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
นางสาวดวงทิพย บุญญบาล
12/1 ม.5 ต.บานแพว อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
นางสาววีรยา โชติแสงสังข
88/18 ม.21 ซ.วัดศาลาครืน ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง กทม. 10150
นายสิปปกร ชายละ
133 ม 16 ต.ละงู อ.ละงู สตูล 91110
นายจักรกฤษณ เกตุแกว
186/7 ม.1 ต.องครักษ อ.องครักษ นครนายก 26120
นางสาวกัญญวรินทร นรพิชญากรกุล 102 ซ.เพชรเกษม อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นางสาวปาริฉัตร โพธิ์ทะเล
135/16 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวปาริชาติ โพธิ์ทะเล
953/16 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวบัว สีมงคล
60 ม.8 ต.บางชาง อ.สามพราน นครปฐม 73110
นางสาวกมลทิพย สระทองหน 55 ม.7 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน นครปฐม 73180
นางสาวจรรจิรา สุกใส
101 ม.6 ต.บางชาง อ.สามพราน นครปฐม 73110
นางสาวกัญญาพัชร หึกขุนทด 34/906 ม.1 ซ.วัดเลา ถ.พระราม 2 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นายธนากร เหลามาพร
344 ม.3 ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
นายประยุทธ ทินกร
2/244 ม.1 ซ.บางแค 16 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
นายเสฎฐวุฒิ ทองเหลี่ยมสกุล 131 ซ.สวนหลวง 4 ต.วังใหม อ.ปทุมวัน กทม. 10330
นายวสันต กลิ่นขจร
70/4 ม.4 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นายชวิน ทิพยวรรณากร
85/434 ซ.เทียนทะเล 20 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาววราพร กันหา
25 ม.10 ต.โคกสูง อ.โคกสูง สระแกว 27120
นางสาวชอผกา มณฑา
57/2 ม.1 ต.กลัดหลวง อ.ทายาง เพชรบุรี 76130
นางสาวรวิพร มณีโชติ
561 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางบําหรุ อ.บางพลัด กทม. 10700
นางสาวกนกพร บําบัดทุกข
1 ม.9 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จันทบุรี 22160
นางสาวกฤษณา แดงพยนต
7 ม.1 ต.โรงเข อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
นางสาวณัฐกานต อุทัยรัตน
208/421 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
นางสาวญาณิศา เอีย่ มสุข
61/102 ม.5 ซ.บอนไก ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
นางสาวกัญญาณี กลั่นประเสริฐ 12/1 ม.8 ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
นางสาวจุฑารัตน แกวพิทักษ
36/26 ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
นางสาวอนิษา เลื่อนแกว
18 ม.9 ต.รมเมือง อ.เมือง พัทลุง 93000

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
0944038208
08-3240-9223
084-6212312
0880866102
0836508575
086-9544538
0918521010
02-4121858
024977738
0823424742
0815811016
028608716
082 - 1638352
0851441153
089-1470273
0875118557
099-452-6899
034481184
086 - 5103193
08-2428-0621
089-8252726
085-5610667
085-2734035
086-2029652
086-8082846
086-5998405
0891767582
083-7826030
02 - 8153526
096-891-3347
0989908566
0822480202
02-8921718
097-0609211
0811929541
0849129370
089-9335790
080-577-2533
085-9975331
08-2712-6660
085-2264218
087-9362796
082-2664127

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้อกมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏบบ้านสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
ซอมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิทยาลั
จเจจาเจ้พระยา

- 119 -117รหัส

ชื่อ – สกุล

5421310015
5421310016
5421310018
5421310019
5421310020
5421310021
5421310023
5421310024
5421310025
5421310029
5421310031
5421310032
5421310033
5421310034
5421310037
5421310038
5421310042
5421310045
5421310048
5421310052
5421310057
5421310059
5421310060
5421310069
5421310076
5421310082
5421310083
5421310088
5421310092
5421310094
5421310097
5421310099
5421310100
5421310103
5421310104
5421310106
5421310107
5421310113
5421310114
5421310117
5421310119
5421310120
5421310125

นายธวัช พิทักษ
นางสาวเสาวลักษณ เพงการ
นางสาววิไล จันทรทอง
นางสาวกมลชนก มหาผล
นางสาวน้ําผึ้ง ยอดโต
นายกิจจา สุขเจริญ
นายสัตยา กันหาชาลี
นางสาวสรางรัตน นิลแกว
นายณัฐดนัย คลายเรไร
นายวีรวัตร พุมพวง
นางสาวอุมาพร มวงพล
นางสาวปภัสรา คงพลับ
นายจิรโพธ เรืองขจร
นางสาวผกาวรรณ ขอบคํา
นายณฤพนธ ชูภิรมย
นางสาวนันทินาถ วงศพึ่ง
นายฉัตรชัย แพจันทร
นางสาวรุงทิวา พระเสนา
นายพงษสิทธิ์ วงษสูงเนิน
นายสมคิด พลทา
นางสาวศิวาพร พัฒนธรรม
นายสุวัฒน นรดี
นางสาวสุพัตรา สีลาพร
นายปริวัตร บุทธิจกั ร
นางสาวหนึ่งฤทัย คงภักดี
นางสาวศิริลักษณ นิมิตรไธสง
นายรัฐฐ อุตราษี
นางสาวสถิตาภรณ กุลจิตติเจริญ
นางสาววรพรรณ คินิมาน
นายพรเทพ เต็มเปยม
นายพรเทพ เกิดปฐม
นางสาววิมลสิริ สมนอย
นายธไนศวรรย มั่นคง
นายเดนชัด กาเกตุ
นางสาวสุวันนี อ่ําดํา
นางสาวปวีณา ถิ่นจะนะ
นางสาววรรณภา อินทองดี
นายณรงคศักดิ์ สิงหเสนา
นางสาวสิริวรรณ พิบูลยสวัสดิ์
นายปยะ สมรัตน
นายณฐกร มากแกว
นายภานุพันธ จันทรปรี
นางสาวมณฑิรา อยูบานแพว

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

44 ม.2 ต.มะรุย อ.ทับปุด พังงา 82180
10/2 ม.1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด พังงา 82180
84/2 ม.2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
226/2 ซ.เรืองสุข ถ.เกาะหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
263 ถ.สาทรใต ต.ยานนาวา อ.สาทร กทม. 10120
212/3 ม.4 ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
107/1 ม.8 ต.ประดูย ืน อ.ลานสัก อุทยั ธานี 61160
5 ม.3 ต.รมเมือง อ.เมือง พัทลุง 93000
56/3 ม.6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ชุมพร 86210
50/18 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
159 ม.4 ต.พิกุลทอง อ.ทาชาง สิงหบรุ ี 16140
50/1 ม.10 ต.ไมดัด อ.บางระจัน สิงหบุรี 16130
21/6 ม.2 ซ.ภานุมาภรณ ถ.จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง กทม. 10150
101/2 ม.1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170
27/2 ม.4 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160
82 ม.1 ต.กระแสบน อ.แกลง ระยอง 21110
167 ม.3 ต.ชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท 17000
16 ม.5 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล หนองคาย 43210
147 ม.15 ต.คอนสวรรค อ.คอนสวรรค ชัยภูมิ 36140
727/32 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
10/15 ม.18 ต.บางหญาแพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
100 ม.1 ต.กู อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170
96/9 ม.3 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว ชุมพร 86160
8 ม.3 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล มุกดาหาร 49120
282 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 ต.บางปะกอก อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
66 ม.5 ต.บานยาง อ.พุทไธสง บุรีรัมย 31120
150/9 ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน กทม. 10170
267/2 ม.2 ต.หนองมวงไข อ.หนองมวงไข แพร 54170
73/457 ม.10 ถ.บางกรวย - ไทรนอย ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
118 ม.4 ต.บางแกว อ.ละอุน ระนอง 85130
1253/8 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
177 ม.12 ต.แชรออ อ.วัฒนานคร สระแกว 27160
26/1 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
83 ม.1 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา นาน 55110
56/2 ม.3 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
49/12 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 96000
22 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง นราธิวาส 96000
14 ซ.ลาดพราว101/54 ต.คลองจั่น อ.บางกะป กทม. 10240
159/22 ซ.เจริญกรุง 79 แยก13 ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม กทม. 10120
60 ม.12 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
136/60 ม.1 ถ.วัดโพธิ์ - บางใหญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
20/1 ม.10 ต.ขามปอม อ.วาปปทุม มหาสารคาม 44120
74 ม.9 ต.บานแพว อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120

0857849454
092-7805015
084-3155008
089-8302799
089-0346927
082-1900443
082-1851223
091-2264300
0877131439
091-4017411
036-540082
083-7157959
0839993127
085-6846382
086-2764231
092-2624045
081-7768030
084-7405963
089-9178840
0800809549
086-7222809
083-7323115
087-8779004
094-3043372
089-668-6039
0833790401
0898283352
08-1952-3812
0983124870
084-8448418
0991023233
0901021594
086-5528624
0804914596
0868087450
084-2124315
082-4343842
0910802214
086-0453167
098-4898815
081-4826588
0846017018
087-4146410

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา

รหัส

ชื่อ – สกุล

5421310127
5421310128
5421310130
5421310132
5421310134
5421310135
5421310136
5421310138
5421310143
5421310144
5421310145
5421310146
5421310147
5421310148
5421310150
5421310151
5421310161
5421310166
5421310169
5421310180
5421310182
5421310183
5421310185
5421310194
5421310196
5421310198
5421310202
5421310204
5421310208
5421310209
5421310210
5421310211
5421310215
5421310216
5421310217
5421310218
5421310219
5421310221
5421310227
5421310230
5421310231
5421310232
5421310233

นางสาวบุษกร เขียวชม
นายนัฐพล สุขุมรัตน
นายวชิรพงษ ปานภูมิ
นางสาวปทมา มาตรวัตร
นางสาวดวงเดือน มัฆวาฬ
นางสาวจุรีรัตน ปนสุวรรณ
นางสาวพลอยนภา มณีโชติ
นางสาวธิศปรียา สาลีราช
นางสาวนพภรณ บัวมี
นางสาวนิตยา ชางเพชร
นางสาวเสาวลักษณ กาลําพัก
นางสาวโสรยา แกวศรี
นางสาวพิชญานันท มูลแกว
นางสาวปยกานต เชยชิด
นางสาววันทนีย อยูสะบาย
นายธนิสร ฤกษดารา
นางสาวทองเจริญ วิชาธรรม
นายชาญชัย ยาปน
นางสาวเกษมณี ประครองใจ
นายวรุฒ จิตนารี
นายธัณยศรุต รุงเจริญชยานนท
นางสาวธัญญาพร พัตรแกว
นางสาวอลิสา พลเยีย่ ม
นางสาวอรนิภา อุตตรอัตถากร
นางสาวณัฐธิดา บํารุงธรรม
นางสาวอรพรรณ เรียบรอย
นางสาวปรีชญา ศรีเมือง
นายวรวุฒิ กันศล
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งจันทร
นางสาวเสาวลักษณ มาลัยบาล
นายเกษมสุข สุขแลว
นายอดิพงษ วรรณยศ
นางสาววนิดา สมพะมิตร
นายธนภัทร ผุดเพชรแกว
นางสาวสุชาดา ปุยมนต
นางสาวกาญจนา ภาคสาลี
นางสาวกัญญารัตน ดวงแกว
นายสนธยา ทะสี
นางสาวสุธาทิพย เพ็งบูล
นายทัศนพล เนตผาบ
นายศรีรัตน จายจันทราทิพย
นายปฐพงษ จงเอื้อกลาง
นายณัฐสิทธิ์ กงเกื้อกูล

เสนทางสู
อนาคตและความสํ
เร็จของบั
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จาของบั
ณฑิณ
ต ฑิต

- 120 -118-

ที่อยู
17/3 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
5/4 ม.3 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
55/2 ม.7 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110
38/26 ม.3 ต.บางไผ อ.บางแค กทม. 10160
568/1 ม.6 ต.แมสาย อ.แมสาย เชียงราย 57130
198/2 ม.2 ต.บานคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
118/9 ม.6 ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
13 ม.6 ต.บุฝาย อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130
474 ซ.เจริญนคร 34 ถ.เจริญนคร ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน กทม. 10600
7 ม.1 ต.หนองกระทุม อ.ปากทอ ราชบุรี 70140
226/43 ม.5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค 60150
167 ม.10 ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
45 ม.1 ต.ดุมใหญ อ.มวงสามสิบ อุบลราชธานี 34140
111/65 ม.1 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
523 ซ.ตากสิน 22 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี กทม. 10600
40/4 ม.7 ต.โคกไมลาย อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230
65 ม.3 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย ขอนแกน 40230
130 ม.13 ต.สถาน อ.ปว นาน 55120
6001/200 ถ.ประชาสงเคราะห ต.ดินแดง อ.ดินแดง กทม. 10400
12/1 ม.5 ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา สตูล 91120
85 ม.6 ต.แมเลย อ.แมวงก นครสวรรค 60150
14/66 ม.10 ต.ทามะกา อ.ทามะกา กาญจนบุรี 71120
36 ม.6 ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย บึงกาฬ 38170
5/17 ม.8 ซ.บางแวก 3 แยก2 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
18/3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย 31000
47 ม.3 ต.เพี้ยราม อ.เมือง สุรินทร 32000
15/5 ม.7 ต.ไทรใหญ อ.ไทรนอย นนทบุรี 11150
60 ม.1 ต.ชุมแสง อ.กระสัง บุรีรัมย 31160
29/1 ม.2 ต.บานแพว อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
72/1 ม.11 ต.หลักสาม อ.บานแพว สมุทรสาคร 74120
24 ม.7 ต.ลาดหลุมแกว อ.ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140
1023/70 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม. 10120
47 ม.6 ต.หนองกี่ อ.กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110
48/2 ม.5 ต.ปากแพรก อ.สวี ชุมพร 86130
312 ม.2 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80350
34/461 ม.1 ซ.วัดเลา ถ.พระราม2 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
27/2 ม.1 ต.เหมืองหมอ อ.เมือง แพร 54000
131 ม.1 ต.ผาทอง อ.ทาวังผา นาน 55140
62/4 ม.1 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 73110
74 ม.3 ต.แมกุ อ.แมสอด ตาก 63110
98/1 ถ.เทศบาล36 ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง นครราชสีมา 30130
7/350 ม.7 ซ.เทียนทะเล 19 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
8 ม.8 ซ.โยธินพัฒนา 3 ต.คลองจั่น อ.บางกะป กทม. 10240

โทรศัพท
080 - 5818049
080-4316892
02-4201233
084-0805498
088-2373116
0841107006
083-6135894
090-9603620
0813426615
0910900711
0957419567
084-4344137
086-8952850
0896681695
02-8765305
0817021203
083-66523213
085-6520967
0901152679
08-7631-5462
088-2259968
083-30145431
082-1021747
0847309700
0871424566
080-4828960
080-9478479
080 - 7264648
088-0196514
083-8221679
087-0638406
0902044011
0811595181
077531011
087-8990050
02-8966295
086-0969927
0845607308
084-6698933
0894468670
0843974875
02-4055652
089-0296330

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยราชภั
ยราชภั
านสมเด็
เจ้าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิธีพธีพระราชทานปริ
ระราชทานปริญ
ญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
ฏบฏาบ้นสมเด็
จเจจาพระยา

--119121 -

รหัส

ชื่อ – สกุล

5421310238
5421310240
5421310241
5421310243
5421310245
5421310246
5421310252
5421310254
5421310255
5421310289
5421310292
5421310308
5421310310
5421310311
5421310313
5421310314
5421310315
5421310317
5421310318
5421310322
5421310323
5421310324
5421310325
5421310326
5421310327
5421310332
5421310337
5421310340
5421310343
5421310348
5421310351
5421310353
5421310354
5421310355
5421310356
5421310357
5421310359
5421310363
5421310366
5421310367
5421310372
5421344009
5421344010

นางสาวมินตรา บันลือกุลวณิชย
นางสาววาสนา สระทองแกว
นายวิศรุต พุมเจริญ
นางสาววนิดา สายบัว
นายธิตินทร เมงชวย
นายสถาพร เกตุประกอบ
นายอภิวัฒน สุขสาคร
นางสาวณัฐธิดา สุขเริงรื่น
นายสุเมธ สังขทอง
นายอนุชา โมคลา
นางสาวกัญจนรัชต ดํารงคศิลป
นางสาววิชุดา เพ็ชรศรี
นายนพพร แกวบัวดี
นางสาวจุฑาทิพย แซกัง
นายศรีเมฆ รักอู
นายเจตพร เจอกาศ
นางสาวปนัดดา เหลืองวัฒนวิไล
นางสาวปนัดดา พุกคลาย
นางสาวศิริรัตน บุญพิทักษ
นางสาวภัคจิรา เพชรพินิจ
นางสาวชฎาทิพย แซอึ้ง
นางสาวลาวัลย มีเงิน
นางสาวเบญจพร ฝากมิตร
นายศิขริน ประทีป
นายนลธวัช สุขเกษม
นางสาวชลธิชา วงษา
นายณัฐพล นุยพิน
นายสิทธิชยั สารินทร
นางสาวอมรรัตน ตาเพชร
นางสาวศรีสุดา สิทธิสาร
นางสาวอภิชญา ไพบูลยเบญจพล
นายผจญ ทิมแท
นางสาววันเพ็ญ ธรรมพร
นางสาวปราชญาดา เวียงคํา
นางสาวสุกัญญา สิงหทอง
นางสาวซูไฮนี มะโยน
นางสาวไอลดา ยาการียา
นางสาวมยุรา ดวงกระสินธุ
นางสาวนาถลดา ศรีแสงทรัพย
นางสาวหฤทัย พุทธซาย
นางสาวอัมพร ไชยบัวแดง
MR.GUO DONG YI
MISS HU QIANFEI

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

82/2 ม.10 ต.บอสุพรรณ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72190
18/2 ม.7 ต.หนองกราง อ.บอพลอย กาญจนบุรี 71220
27/5 ม.10 ทาขาม ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
51 ม.8 ต.สําโรง อ.สําโรง อุบลราชธานี 34360
72 ซ.4 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
2/6 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.หวยยอด ตรัง 92130
816 ถ.ถวาย ต.ทาฉลอม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
47 ม.4 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130
48 ม.5 ต.บางยาง อ.บานสราง ปราจีนบุรี 25150
70 ม.8 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120
48/37 ม.4 ต.ออมใหญ อ.สามพราน นครปฐม 73160
43 ม.5 ต.แชรออ อ.วัฒนานคร สระแกว 27160
58 ม.3 ต.สระพังลาน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
213 ม.9 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
38 ม.1 ต.อูทอง อ.อูท อง สุพรรณบุรี 72160
337 ม.1 ต.สระพังลาน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72220
215 ม.1 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72110
11/114 ม.7 ต.บางแค อ.บางแค กทม. 10160
125 ม.13 ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน นครปฐม 73140
2/314 ม.1 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
128/5 ม.7 ซ.พิทักษธรรม ต.สําโรงใต อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
13/1 ม.3 ต.บอรัง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130
23 ม.7 ต.ปทุม อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
63 ถ.สวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ 77000
136/1 ม.7 ต.วังตะเคียน อ.กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110
21 ม.7 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค ชัยภูมิ 36140
149 ม.5 ต.บานควน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
137 ม.9 ซ.ประชาอุทิศ ต.ทาบอ อ.ทาบอ หนองคาย 43110
10/80 ม.10 ต.กะเปอร อ.กะเปอร ระนอง 85120
74 ม.13 ต.ศรีชมภู อ.โซพิสัย หนองคาย 43170
79/81 ม.2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
67 ม.6 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรขี ันธ 77150
41 ม.2 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห ศรีสะเกษ 33140
120 ม.2 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย กาฬสินธุ 46130
5 ม.13 ต.บานแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย 31120
115/1 ม.1 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
86 ม.8 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
77 ม.8 ต.ดินจี่ อ.คํามวง กาฬสินธุ 46180
34 ม.10 ซ.แสนสุข ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน นครปฐม 73130
101/2 ม.1 ต.พระลับ อ.เมือง ขอนแกน 40000
24 ม.15 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110

0901431480
0926264417
0851095329
0948606133
0905653364
089-6500039
0944246620
0906542877
0856895541
0869255789
0614494259
081-0017502
0832307087
0811926149
081-0055942
0867636061
0874031851
0924807676
080-6551448
082-6584082
083-8554547
0825548616
083-9135831
083-6445810
08-0641-4961
083 - 3778063
080-8842003
0944497604
0951568604
0988268641
082-4456848
090-3138336
087-7936636
085-146-4322
080 - 1712956
085-0810599
085-0787841
0896180026
082-3525630
083-2821440
0880614001

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
่อนาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5421344011
5421345001
5421345004
5421345005
5421345007
5421345010
5421345011
5421345032
5421345033
5421345034
5421346004
5421348001
5421348007
5421348012
5421348017
5421348023
5421348024
5421348025
5421348026
5421348027
5421348028
5421348029
5421348030
5421348031
5421348032
5421348033
5421348034
5421349001
5421349003
5421349005
5421349011
5421349012
5421350003
5421350015
5421350020
5421350026
5421350027
5421350030
5421350031
5421357002
5421357007
5421357008

MISS YANG ZIYING
นางสาวณัทชุติภา คํากอง
11/1 ถ.กําลังทรัพย ต.เขานิเวศน อ.เมือง ระนอง 85000
นางสาววิลยั ภรณ ทิพยบรรพต 48/1 ม.3 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน สุราษฎรธานี 84130
นางสาววรรณศิริ นิลแสง
53/86 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
นางสาวกัญญารัตน พิทกั ษพลากร 436 ถ.ดํารงรักษ ต.คลองมหานาค อ.ปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
นางสาวสุรวดี ตันเปาว
4/1 ซ.อนามัยงามเจริญ25แยก2-3 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวปญญาภา กีรตินันท
112 ซ.วัดอัมพวา ถ.อิสรภาพ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กทม. 10700
นางสาวกนกพิชญ นามวงษา
13 ม.3 ต.บานฝาง อ.กระนวน ขอนแกน 40170
นางสาวเยาวลักษณ พิศเพลิน 177 ม.2 ต.ปรือ อ.ปราสาท สุรินทร 32140 081-7894977
นางสาวนพมาศ ซวนลอง
26/133 ม.6 ซ.ริมน้าํ 2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160
นายดิลก วิทิตปญญา
23/7 ม.8 ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
นางสาวนิรมล ชนไพโรจน
78 ม.11 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 45000
นายภูวดล จินดาวรเวทย
25/15 ม.10 ถ.พุทธมณฑลสาย3 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม กทม. 10160
นายภานุวัฒน พันธุสิทธิเดช
90 ซ.ลอมสมบูรณ ถ.รัชดา-ทาพระ ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี กทม. 10600
นายพงษนรินทร ญาณประเทือง 103/21 ม.3 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวนิภาพร เพ็ชรคีรี
88 ม.6 ต.สองพี่นอง อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
นางสาวอภิญญา วงคเปยว
93 ม.4 ต.หนองโน อ.กระนวน ขอนแกน 40170
นางสาวอรอนงค ชวยศรี
36 ม.4 ต.หนองโน อ.กระนวน ขอนแกน 40170
นางสาวนันธิยา โคชา
40 ม.5 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง รอยเอ็ด 45220
นางสาวปริศนา นามวงษา
14 ม.9 ต.หัวนาคํา อ.กระนวน ขอนแกน 40170
นางสาวสมถวิล ไสยลาม
53 ม.9 ต.หินตั้ง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
นางสาวเบญจวรรณ งามฉลวย 11 ม.9 ต.หนองหมื่นถาน อ.อาจสามารถ รอยเอ็ด 45160
นางสาวจีรนุช พรหนองแสน
79 ม.7 ต.นิคมสรางตนเองพิมาย อ.พิมาย นครราชสีมา 30110
นางสาวรุงสิริกรานต ชัยวงศ
111/1 ม.5 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน เชียงราย 57310
นางสาวหทัยทัต วิเชียรเสนาะ 121 ม.1 ต.หนองบัว อ.บานคาย ระยอง 21120
นางสาวนิศา คงราช
131 ม.9 ต.หวยสําราญ อ.ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140
นางสาวจุฑารัตน ยอดสรอย
79/1 ม.9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150
นายดุจเทพ โภคาสวัสดิ์
465 ม.3 ซ.ราษฎรบูรณะ 26 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
นางสาวโสภา ไทยสวย
72/1 ม.7 ต.เขาไมแกว อ.กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110
นางสาวอมรรัตน สารสุวรรณ
44/1 ม.10 ต.อุทัยเกา อ.หนองฉาง อุทัยธานี 61110
นางสาวจิราภรณ เรืองศิลป
46 ม.5 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง นครราชสีมา 30270
นางสาวสุมนา แคลวโรคา
9 ม.2 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
นางสาวทิพรัตน เงินสุข
97 ม.7 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170
นายวิบูลย อุนราช
40/172 ซ.พระยามนธาตุฯ แยก 12 ต.บางบอน อ.บางบอน กทม. 10150
นายศุภชัย ปกการะเน
209 ม.13 ต.โคกสะอาด อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 31130
นางสาวกาญจนา จันทรังษี
24 ม.21 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง บุรีรัมย 31000
นางสาวชลิดา พุมพวง
30 ม.8 ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
นางสาวทิพยรัตน จินดาไพศาลกุล 51/1 ม.4 ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
นางสาวรัชดาภรณ สมจิตร
67/5 ม.4 ซ.เทศบาล7 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170
นางสาวศานตฤทัย บุญเดช
106/1 ม.5 ต.โคกยาง อ.กันตัง ตรัง 92110
นายวรเชษฐ บุญชาลี
17/726 ม.7 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กทม. 10150
นางสาวชฎาพร โตแทนสมบัติ 168 ม.14 ต.ไรขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210

เสน่อทางสู
อนาคตและความสํ
าเร็จของบั
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบั
ณฑิตณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
0884458689
080-5274596
0859092416
0817777512
087-059-5063
0800990306
080-918-3964
0839812803
082-7422524
0818662038
087-5892980
089-611-1930
0847176686
088-4142396
0804050884
087-9269638
0923611197
0870590768
080-7420297
0962063263
0835650889
082-7789785
088-1141964
08-0652-1980
0846920999
088-5279097
084 - 2281049
0982524703
083-822-2618
089-9081356
028704642
082-145-2557
0806030668
087-7593358
08-2805-9567
088-4523200
087-5455606
0890339168
0850567265

เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
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ชื่อ – สกุล

5421357015
5421357029
5421357030
5421357040
5421369001
5421369004
5421369007
5421369008
5421369009
5421369010
5421369011
5421369012
5421369013
5481123591
5481126967
5481126968
5481126971
5481126972
5481126974
5481126975
5481126977
5481126978
5481126980
5481126981
5481126982
5481126984
5481126985
5481126987
5481126988
5481126991
5481126993
5521344017
5521344018
5521344019
5521344021
5521344029

นางสาววัฒนี กลิ่นอยู
นางสาวกัญญาวีร กรรณสูต
นางสาวณิชา เซียวศิริ
นายจตุพร ขันธวิจารณ
นางสาวศิริรัตน กาวี
นางสาวมิรันตี กะสิรักษ
นางสาวสกาวรัตน แจมไส
นางสาวไอลดา แยมสอาด
นางสาวนัยนา ไกรนุช
นางสาวสุพัตรา อีซา
นางสาวปวีณา เรียบรอย
นางสาวนูรีซัน มะสูเปง
นางสาวปวีณา ภูป ระเสริฐ
นายจิรวัฒน อุดมโชคสิริถาวร
นายอําพล สังขเพชร
นางสาวอําพันธ วันทอง
นายสัพพัญู ปนกุมภีร
นางสาวสุกัญญา โลหะการก
นางสาวธันยพร ออนกลอม
นางสาวศันศนีย สืบดา
นายอัฐมรรค สังขวรรณะ
นางสาวพัชราภรณ มิ่งขวัญ
นางสาวปภัสรา สรวยล้ํา
นางสาวปาริชาติ แสงแกว
นายภัทรพงศ มีสกุล
นางสาวเกษรินทร พิมพิเศษ
นายอนวัฒน ใจเอื้อย
นายธนากร มีมา
นายนรินทร โฉมงาม
นายมานต เหลือบุญ
นางสาวรุงอารียา อินทรหลวงดี
MISS XI YUAN
MISS LIFA ZHOU
MISS XUAN HU
MISS XIXI SHEN
MR.MINGXUE YE

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

68/1 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290
44/49 ม.3 ต.ยายชา อ.สามพราน นครปฐม 73110
291 ซ.รินคลองบางกอกนอย ต.บางขุนนนท อ.บางกอกนอย กทม. 10700
88 ซ.วัดกัลยาณ ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี กทม. 10600
130/12 ม.4 ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ กทม. 10140
81 ม.7 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
17 ม.2 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
61 ม.2 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
7 ม.6 ต.ชายนา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
48/2 ม.15 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรีย้ ว ฉะเชิงเทรา 24170
46/4 ม.10 ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
37/1 ม.6 ต.เจะเห อ.ตากใบ นราธิวาส 96110
176/1 ซ.ริมคลองบางกอกนอย ต.อรุณอัมรินทร อ.บางกอกนอย กทม. 10700
7 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 43/1 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม. 10140
72 ม.6 ต.บานดอน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
320 ม.3 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
81 ม.7 ต.กระจัน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
111/1 ม.2 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 72240
81 ม.11 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
17 ม.2 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210
10 ม.2 ต.ยุงทะลาย อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
89 ม.6 ต.บานดอน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
60 ม.9 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72190
78 ม.11 ต.ศรีสําราญ อ.สองพี่นอ ง สุพรรณบุรี 72110
165 ม.6 ต.ดอนกํายาน อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000
25 ม.4 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72250
211 ม.7 ต.หนองบอ อ.สองพี่นอง สุพรรณบุรี 72160
177 ม.1 ต.อูทอง อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
357/2 ม.1 ต.อูทอง อ.อูทอง สุพรรณบุรี 72160
325/1 ม.5 ต.จรเขสามพัน อ.อูทอง สุพรรณบุรี 71170
5 ม.5 ต.สระลงเรือ อ.หวยกระเจา กาญจนบุรี 71170
1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
1061 ซ.อิสรภาพ15 ถ.อิสรภาพ ต.หิรญ
ั รูจี อ.ธนบุรี กทม. 10600
1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี กทม. 10600

086-5699243
080-3022577
082-6854669
028900470
0880155955
0990815051
0811595624
0811549616
081-1549451
0843995278
082 641 5689
0888308032
0910951360
0821284303
087-8763729
0857005920
084-0908279
084-8840335
0844136757
0861004784
0988967243
087-6652705
035413191
0801129867
0852925069
0917298871
0809722736
0871512396
0927159210

เสนทางสูอนาคตและความสํ
าเร็จ่อของบั
ณฑิต
เส้นทางสู
นาคตและความสำ
�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
รมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รหัส

ชื่อ – สกุล

5321701039
5321802001
5321802003
5321802004
5321802005
5321802006
5321802007
5321802008
5321802011
5321802012
5321802013
5321802014
5321802015
5321802016
5321802022
5321802024
5321802025
5321802030
5321802032
5321802034
5321802036
5321802037
5321802038
5321802039
5321802040
5321802041
5321802042
5321802043
5321802046
5321802047
5321802048
5321802050
5321802051
5321802053
5321802056
5321802057
5321802060
5321802061
5321802062
5321802063
5321802064
5321802065

นางสาวภิญาภรณ หลงหา
21 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน สตูล 91160
นายรังสิมันตุ เจริญนาม
55/1 ม.2 ต.คลองหรัง อ.นาหมอม สงขลา 90310
นางสาวณัฐธิดา พะมุลลีลา
46 หมูที่ 12 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมพิ ิสัย มหาสารคาม 44110
นางสาวกิตติญารักษ มีวงษ
519 ม.3 ต.ลาดใหญ อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
นางสาวกานดา ตองติดรัมย
34 ม.1 ต.เม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110
นางสาวนิราวรรณ โลหะปาน
81 ม.5 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี สุรินทร 32190
นางสาวอัญมณี บุญนาค
53 ม.5 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210
นางสาวนุจรีย คําขาว
37/2 ม.1 ต.บางหลวง อ.เมือง ปทุมธานี 12000
นายอนันต แซเลา
29 ม.7 ต.ราษฎรพัฒนา อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย มหาสารคาม 44110
นายภัทรวุธ พิมพคูณ
19/1 ม.8 ต.หลมเกา อ.หลมเกา เพชรบูรณ 67120
นางสาวอรอุมา ทวมพัด
35 ม.3 ต.น้ําออม อ.คอวัง ยโสธร 35160
นางสาวภัสราภรณ จันทรโทศรี 14 ม.17 ต.นาขา อ.มัญจาคีรี ขอนแกน 40160
นางสาวสุนิษา นุชนงค
3 ม.1 ต.ทาขาม อ.ทาแซะ ชุมพร 86140
นางสาววิชุดา สุวะเพชร
118 ม.5 ต.กุดแห อ.เลิงนกทา ยโสธร 35120
นางสาวจิราภรณ เจริญมาก
335 ม.12 ต.สระโบสถ อ.สระโบสถ ลพบุรี 15240
นางสาวศิรินันท ศรีละคร
89 ม.7 ต.คําพอุง อ.โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 45230
นางสาวสุภาวัลย โฮมแพน
74 ม.5 ต.หนองอีบุตร อ.หวยผึ้ง กาฬสินธุ 46240
นางสาวจิตตา เพชรรัตน
6 ม.4 ต.อาวใหญ อ.เมือง ตราด 23000
นางสาวอัจฉราพร รัชกุล
84 ม.2 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120
นางสาวฝนทิพย ยอดกลา
4 ม.6 ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย 31110
นางสาวเพ็ญวดี แกวนาบอน
22 ม.2 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม อ.เมือง ชุมพร 86190
นางสาวนริศรา โฮมนา
5 ม.1 ต.บานแวง อ.พุทไธสง บุรีรัมย 31120
นางสาวปรียาภรณ กาฬสินธุสระนอย 125/4
ม.3 ต.นนทรีย อ.บอไร ตราด 23140
นางสาวนิสา บุญแสง
52/1 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอไร ตราด 23140
นางสาวนิภาลัย นราชิต
68/3 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอไร ตราด 23140
นางสาวนิตจิรา มะลัยจันทร
34 ม.6 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย เชียงราย 57290
นางสาวสุกัลยยา ผลประโยชน 168 ม.ที่ 10 ต.ปลอง อ.เทิง เชียงราย 57230
นางสาวกนกวรรณ แพงไธสง
171 ม.ที่ 15 ต.บานคู อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230
นายวัชชรันต ถากาศ
115 ม.4 อ.แมทา ลําพูน 51140
นางสาวสุดา เตชะระ
94 ม.1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง ลําพูน 51160
นางสาวชุติมา กิจจาวิโรจย
88 ม.15 ต.ชองแคบ อ.พบพระ ตาก 63160
นางสาวปวีณา ชางเนียม
49/1 ม.1 ต.บานนา อ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
นางสาวชลทิชา แสนบุญศิริ
61 ม.13 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110
นางสาวเบ็ญจวรรณ มะโนชาติ 89/20 ม.4 ซ.วปอ.11 ต.ทาไม อ.กระทุม แบน สมุทรสาคร 74110
นางสาวเมตตา เดชศรี
29/7 ม.3 ต.กุแหระ อ.ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240
นางสาวณัฐวดี มาวขุนทด
154 ม.12 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด นครราชสีมา 30210
นางสาวพรมาลัย สุริยะ
9 ม.1 ต.โนนขมิ้น อ.เมือง หนองบัวลําภู 39000
นางสาวปยะนาถ สารธิราช
331 ม.1 ซ.24 ถ.บังโคน-บึงกาฬ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ หนองคาย 43180
นางสาวปวีณา กลั่นประชา
1059 ซ.จรัญสนิทวงศ 83 ต.บางออ อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
นางสาวอัญชลี รักพอ
318 ม.2 ต.ตา อ.ขุนตาล เชียงราย 57340
นางสาวอัจฉรา รักพอ
318 ม.2 ต.ตา อ.ขุนตาล เชียงราย 57340
นางสาวภาวิณี อุณาริเณ
14/39 ซ.มิตรอารี ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย 31110

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู

โทรศัพท
086-2785185
088-2231170
0831655923
085-7777942
080-7967986
0862292642
088-0354660
084-3757745
082-3134177
083-8769473
085-7487400
085-7487400
082-1799525
084-3555685
0898090639
080-7450030
083-5992618
081-7958939
089-0624320
089-0005181
084-4425625
085-7624701
0940202877
082-2598151
088-4133885
0881896716
0959496824
0925352043
0879936324
089-9995408
0947747449
086-1377987
0820933382
034846297
080-6917452
0812520491
0915586019
080-4096241
0826877407
082-4976878
0860863049
086-8693988

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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รหัส

ชื่อ – สกุล

5321802066
5321802067
5321802069
5321802070
5321802071
5321802074
5321802075
5321802076
5321802080
5321802081
5321802083
5321802087
5321802088
5321802090
5321802092
5321802094
5321802096
5321802098
5321802099
5321802100
5321802101
5321802102
5321802103
5321802104
5421802008
5421802011
5421802029

นางสาวกฤษณา อาจวิชัย
นางสาวณิชานาฏ สอนภักดี
นายอนุทรัพย บุญรัตน
นางสาวธิดารัตน ทานะ
นางสาวนิภาพร ชัยดํา
นางสาวสุกานดา แทนกลาง
นางสาวอุมาภรณ รามจตุ
นายไกรวิชญ ศิริอินทร
นางสาวชนัฏมุข วิเชียรรัตน
นางสาววรรณิษา พวงบุปผา
นางสาวชลธิชา ตุลาพันธ
นางสาวสุพิณญา ปนะโต
นางสาวลลิตา เปาะศิริ
นางสาวพรพิมล คําแกน
นางสาวนภาภรณ บุญทิม
นางสาวธนิกานต มาแยม
นายสฐาปกรณ สุขิตา
นางสาวกนกวรรณ ไกรวงษ
นายคมสันต ทุมโนนอย
นางสาวปฐมา เลือดกุมภา
นางสาวศศธร วิเศษสังข
นางสาวพนิดา เทียบพันธ
นายพนานตพงศ ผัดออนอาย
นางสาวยินดี แซตัน
นางสาววาสนา เพชรอยู
นางสาวสุชัญญา รอดหลัก
นางสาวปรีญานุช ศรีสมบัติ

BSRU

CONGRATULATIONS

ที่อยู

โทรศัพท

116 ม.ที่ 5 ต.บานคอ อ.คําชะอี มุกดาหาร 49110
089-9431852
61 ม.9 ต.กระแซง อ.กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110
4 ม.8 ถ.ธาตุนอ ย-นาเหนือ ต.เรณู อ.เรณูนคร นครพนม 48170
0981259459
22/1 ม.7 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130
083-7440034
111 ม.4 ต.หนองหิน อ.เมือง ยโสธร 35000
083-7271577
77 ม.3 ต.หนองกง อ.นางรอง บุรีรัมย 31110
0853626733
135/43 ม.4 ซ.หวยกะป 16 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง ชลบุรี 20000
34 ถ.เพียรดําริ ต.หัก อ.นางรอง บุรีรัมย 31110
0849316551
62 ม.3 ต.ทาขาม อ.ปะนาเระ ปตตานี 94130
0873600660
9 ม .4 ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก ชุมพร 86220
089-5891579
432/362 ม.2 ซ.2 ต.ทาวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000
095580441
98 ม.10 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย นครราชสีมา 30180
0879959945
211 ม.8 ต.บัลลังก อ.โนนไทย นครราชสีมา 30220
084-4981877
106 ม.1 ต.น้ําออม อ.คอวัง ยโสธร 35160
0881186076
บานเลขที่ 73 ม.ที่ 10 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสําโรง สุโขทัย 64120
083-9901202
58/10 ม.3 ถ.เทียนทะเล 19 ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 089 - 4142869
35 ม.17 ต.หนองหลวง อ.เฝาไร หนองคาย 43120
0854553543
50 ม.12 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110
0957286698
3 ม.2 บานแกนทาว ต.เม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110
087-013-8453
115 หมูที่ 8 ต.สะเดา อ.นางรอง บุรรี ัมย 31110
089-7199413
29 ม.ที่ 5 ถ.ศรีมงคล ต.หนองครก อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
045- 644024
44 ม.2 อ.หวยยอด ตรัง 92130
094-9843961
188 ม.10 ต.แมปะ อ.แมสอด ตาก 63110
092-6926165
276 ถ.สุทธิสมิท ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ สงขลา 90110
0845829259
2/1 ม.9 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง ขอนแกน 40150
082-3430534
36/4 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร ระยอง 21210
0803377209
14 ม.1 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 37290
085-3511839

การแพทยแผนไทยบัณฑิต
รหัส

ชื่อ – สกุล

5321256001
5321256010
5321256013
5321256016
5321256017
5321256024
5321256025
5321256027
5321256028
5421256002

นางสาวปราณี หาญวิเศษ
นางสาวณัฐวดี แวหะมะ
นางสาวซูเรียนี หะวอ
นางสาววิภารัตน ปตถานะ
นางสาวปวีณา ลิ้มเจริญ
นายทศพล ประทุมวัน
นายไตรรงค ยุตติยงค
นางสาววิชุดา ฉันวิจิตร
นางสาวจันทิมา ศรีพลับ
นายศุภฤกษ หาญอนุชน

ที่อยู

โทรศัพท

90 ม.4 ซ.ไมมี ถ.สหกรณ ต.หนองไผ อ.เมือง ชัยภูมิ 36240
34/3 ม.5 ต.กาลิซา อ.ระแงะ นราธิวาส 96130
137 ม.5 อ.เมือง ยะลา 95000
51 ม.1 ต.บานถิ่น อ.โนนสัง หนองบัวลําภู 39140
658 ม.4 ต.ไรใหม อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180
20/805 ม.2 ต.คลอง อ.สายไหม กรุงเทพมหานคร 12130
105 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
22 ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล หนองคาย 43210
31/4 ม.5 ต.วัดประดู อ.เมือง สุราษฎรธานี 84000
559/10 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110

0801759203
085-6746716
089-8695593
083-3436679
083-3131243
0890548313
02-9530983
0889414143
081-6069478

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

BSRU
CONGRATULATIONS

เอกสารประกอบการฝ
อมพิ
ีพระราชทานปริญญญาบั
ญาบัตรมหาวิ
รมหาวิททยาลั
จเจจาเจ้
พระยา
เอกสารประกอบการฝึ
กซ้กอซมพิ
ธีพธระราชทานปริ
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏบฏาบ้นสมเด็
านสมเด็
าพระยา
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อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัส

ชื่อ – สกุล

5531285002
5531285003
5531285004
5531285007
5531285010
5531285011
5531285012
5531285013
5531285014
5531286001
5531286003
5531286004
5531286007

นายศราวุธ ฮาดปากดี
นายภาณุพงศ ทองรองแกว
นายสุทธิชยั แซจันทร
นายนิวนาท จันทรปทิว
นายพิพัฒน สุขสบาย
นายวัชระ แกวเมืองนอย
นายวงศธร จิตติวัฒนพงษ
นางสาววรลยา อุงเกษ
นางสาวปวีณา เจียรวัฒนกุล
นายอมรเทพ การะภักดี
นายสุธน ชะเอม
นายสมสิทธิ์ พงษสา
นายสุบิน หอมจันทร

เสนทางสูอนาคตและความสําเร็จของบัณฑิต
เส้นทางสู่อนาคตและความสำ�เร็จของบัณฑิต

ที่อยู
103 ม.3 ต.โพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย สกลนคร 47210
940 ซ.สันติสุข ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
3/21 ซ.วัดราชสิทธาราม ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
33 ม.4 ต.บางสน อ.ปะทิว ชุมพร 86160
227/13 ซ.วัดอัมพวา ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
720/22 ม.4 ถ.บานนอยโนนสวาง ต.ในเมือง อ.บานไผ ขอนแกน 40110
90/3 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000
55/1 ม.2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจา อ.เมือง สมุทรสาคร 74000
164/17 ซ.เพชรเกษม 14 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
714 ม.11 ต.หนองไผ อ.หนองไผ เพชรบูรณ 67140
27/3 ม.1 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง กาญจนบุรี 71110
155/152 ม.7 ถ.ธนะวิถี ต.บานใหมหนองไทร อ.อรัญประเทศ สระแกว 27120
45 ม.5 ต.หนองสาหราย อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท
026886455
028662474
0848459823
028665970
0968012678
0809058840
056 782071
0871008640
089-8336877
0806586772

