
หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต
ที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
1 นายชีวิน  บุญถม
2 นายถนอม  บรรลุศิลป์
3 นางบุญฟ้า  ล้ิมวัธนา
4 นางพัชร์รัศมิ์  อมรพลัง
5 นายวรนันท์  ขันแข็ง
6 จ่าสิบเอก วิเชียร  ส าราญพรหม
7 นายวุฒิศักด์ิ  วงศาสุข
8 นางสาวส่งศรี  สาริบุตร
9 นางสาวสังเวียน  แสนสวัสด์ิ
10 ว่าทีร้่อยเอก สาคร  กิ่งจันทร์
11 นายอภิศักด์ิ  วรรณไกรศรี

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต
ที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
1 นายไพศาล  พากเพียร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต
ที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
1 นางกรรณิการ์  พลพวก
2 นางกาญจนา  บุริภา
3 นางกานดา  ลุลอบ
4 สิบต ารวจโท กติติโชติ  พิมพ์เพ็ง

รายชื่อดษุฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิตทีจ่ะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร
ประจ าปกีารศึกษา 2555-2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



5 นายเกรียงไกร  กลุบุตร
6 นางสาวเกษร  พันคู
7 นายไกรสร  สีสุรัตน์
8 นางสาวขวัญเรือน  หนูย้อย
9 นายคงสิทธิ ์ สุวะจันทร์
10 นายคมกริช  เนตรชัง
11 นางสาวคุณัญญา  บุง้ทอง
12 นายจอมพล  อุ่นอ่อน
13 นางสาวจันทรา  พิมพ์พรมมา
14 นางสาวจารุวรรณ จันทราภรณ์
15 นางจินตนา  มีสุข
16 นางสาวจิมลอน  คูณทา
17 นางจุไรรัตน์  กรงาม
18 นางฉันทนา  แกน่บุตร
19 นางโฉมยงค์  มิมาชา
20 นางสาวชนินทร์ญา  ค าดี
21 นางชไมพร  ฉาไธสง
22 พันจ่าเอก ชโยดม  มะเสนะ
23 นายชลิต  มีสุข
24 นายชัยสิทธิ ์ พรหมวงศ์
25 นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
26 นางฐปะนีย์  บุราไกร
27 นางฐิติยา  ปทุมราษฎร์
28 นายณรงค์  บ ารุงวงศ์
29 นายณัฐวุฒิ  นาชัยภูมิ
30 นางตะวัน  พันธ์ขาว
31 นายถวัลย์  เสาะแสวง



32 นายทนงค์ศักด์ิ  พรมจารีย์
33 นายทนงศักด์ิ  พรมแพง
34 ว่าทีร้่อยตรี ทองใบ  ศรีแสง
35 นางทิพวรรณ  มณีจักร
36 นายธนวัฒน์  คงเมือง
37 นายธนันดร  ใกล้ฝน
38 นางสาวธนิตา  มนตรี
39 นางนงนุช  แสวงผล
40 นางสาวนภาวรรณ์  ศรีงาม
41 นางสาวนวลฉวี  พูลทอง
42 นางสาวนันทิยา  สร้อยนาค
43 นางนารี  ชินสอน
44 นางนารี  ปนิทานัง
45 นายนิพนธ์  บัวชม
46 นางสาวนิวาส  สิทธิโสม
47 นายบรรจง  บัวทอง
48 นางสาวปทุมทอง  สารการ
49 นางปาริชาติ  ทองชุม
50 นางปิยภรณ์  มะอาจเลิศ
51 นางสาวพลับพลึง  สุวรรณเพชร
52 นางพัชราภรณ์  ธรรมวงศ์
53 นางพิชญา  สืบนุการณ์
54 นายพิฑูรย์  บุง้ทอง
55 นายพินิต  ประสมทอง
56 นางพิศมัย  ปฏิรัตนัง
57 นางเพ็ญประภา  ธรรมบุตร
58 นางเพ็ญสุดา  แสวงผล



59 นางมณเฑียร  คละเครือ
60 นางสาวมนฤดี  บุษบงค์
61 นางมลิวัลย์  อุ่นอ่อน
62 นางสาวมัณฑนา  นิตะอินทร์
63 นายไมตรี  สุขเรียง
64 นายยงยุทธ  พยัคฆพล
65 นางยุพเรศ  บัวนาค
66 นางสาวรัตติกาล  วังคะฮาด
67 นางสาวราตรี  ส่องเสนา
68 นางล าพอง  ฉัตรสุวรรณ
69 นางสาวล าพึง  เปีย่มสติ
70 นางวราภรณ์  ค าล้าน
71 นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร
72 นายวสันต์  ใจชื่น
73 นายวันชัย  นาคพันธ์
74 นางวารุณี  ผลเพิ่มพูล
75 นางวิจิตร  วุฒสังข์
76 นางสาววิชชุตา  สีหบัณฑ์
77 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วิยะดา บุญเฟรือง
78 นายวิรุธน์  บัวงาม
79 นางศณิตาภรณ์  คนไว
80 นายศิริเชษฐ์  เดือนแสงรัศมี
81 นางสาวสง่า  อุทธา
82 นางสมถวิล  เชสูงเนิน
83 นางสมปอง  สว่างวงศ์
84 นายสฤษด์ิ  รุ่งแสง
85 นางสิรินรดา  สุภักดี



86 นางสุดาวดี  หอมวงษ์
87 นายสุนันท์  ใจเย็น
88 นางสาวสุภานัน  ศรีสอน
89 นายสุวัฒน์  ศิรินัย
90 นางสุวิวรรณ  แสงยะรักษ์
91 นายอดุลย์  ย่าพรหม
92 นางสาวอรทัย  กวีกรณ์
93 นางอรนุช  พลศักด์ิ
94 นายอรรณพ  พ่วงพี
95 นางสาวอรวรรณ์  มันใส
96 นางอรวรรณ  มุงคุณดา
97 นางอะมาวะสี  จันทร์ผ่อง
98 นายอัศสิริ  พรมพุ้ย
99 นายอุทัย  สุภาพัฒน์
100 นางอุไร  แสงนวล
101 นางแอนนา  ปัน้ทอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
ที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
1 นางสาวกนัย์ติภา  เห็มทอง
2 นางกลุสิตา  นามมณี
3 นายจิรันดร  เทพพิพิธ
4 นางสาวชฎาณิศ  นามวงศ์
5 นางทิวาวรรณ  ด าพะธิก

6 นางสาวนวลประภัสสร์  เชาว์ศรีกลุ

7 นายปรเมศร์  ศริพันธุ์
8 นางพรรณี  ศรีจ านงค์



9 นางสาวพิกลุ  จ าปาสา
10 นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ
11 นายไพฑูรย์  ศรแกว้
12 นายฟาน ดิง ลอง
13 นางสาวภคอร  ทองโบราณ

14 นายยุทธศาสตร์  เจริญสัตยธรรม

15 นางรุ่งทิพย์  มิ่งแนน
16 นางสาวลักษณวตี  นามศรี
17 นายวรนาท  ใจวงศา
18 นายวัฒนเดชา  นวลฉวี
19 นางสาวศุภสร  วงศ์ใหญ่
20 นางสังวร  ทองสิงห์
21 นายอภิชาติ  เติมทรัพย์
22 นางอรทัย  ไชยศาสตร์
23 นางสาวอรปรียา  วงศ์ศศิธร
24 นายอรรถสิทธิ ์ ลอลิเลิศ
25 นายอะพิศิษฏ์  พรมสิงห์
26 นางอุษาวดี  ทวีแสงสกลุไทย
27 นายเอกพงษ์  บุสหงษ์
28 ว่าทีร้่อยตรี เอกรัฐ  ค าศรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
ที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
1 นายกตัญญู  จันทร์อินทร์
2 นายกริช  กฬีา
3 นายก าพล  นิตอินทร์
4 นางสาวจิลาวรรณ  ขันตรี



5 นายชนัญชิดา  สายหอม
6 นางต้องตาประภา  โพธิง์าม
7 นางธีรวรรณ  นิกลุ
8 นางสาวนลินรัตน์  นาค า
9 สิบเอก ปกรณ์  จันทร์ทรง
10 นางประนอม  แกน่วงศ์ค า
11 นายพงศ์กวี  คนไว
12 นางสาวภัคภิญญา  ชัยปรมาธิกลุ
13 นางสาวลักขณา  โททอง
14 นางสาววรีภรณ์  ค าภามูล
15 นายวิชิต  สุวะจันทร์
16 นางวิสากร  นามลี
17 ร้อยโท สมบูรณ์  โลบุญ
18 นางสาวสุพรรณี  คลังทอง
19 นางสุพรรณี  เหล่าแค
20 พระอนุชา  จันทร์เขียว
21 นางอัจฉรา  ทัดเทียม
22 นางอาริดา  สุรพัฒน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
ที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
1 นายกรกต  วรรณวงศ์
2 นางสาวกญัญารัตน์  นาชัยภูมิ
3 นายไกรเลิศ  กสิพันธ์
4 นายจ าลอง  บุญแต่ง
5 นางสาวจุฑาพร  สมานพงษ์
6 นางณัฐหทัย  คูหา



7 นางณัฐิยา  พรหมอินทร์แกว้
8 นายทนงศักด์ิ  วรรณพฤกษ์
9 นายนะราพงษ์  เศษโถ
10 นางสาวปิยวรรณ  คุณมาศ
11 นายปิยะพงษ์  สีหะวงศ์
12 นางสาวพรทิพย์ จงจรูญเกยีรติ
13 นายภูวไนย  สุนา
14 นางสาวมลิวรรณ์  สังฆะภูมิ
15 นายวสันต์  ค าเพราะ
16 นายศุภฤกษ์  ค าพุฒ
17 นางสาวสุดาวรรณ์  นาค ามูล
18 นายเสน่ห์  กาเล็ก
19 นายอนันต์  สมบูรณ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
ที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
1 นางสาวกรรณิดา  ทาระหอม
2 นางสาวณัฐกานต์  คุรุพันธ์
3 นางสาวบุษราคัม  ศรีทาเวช
4 นางสาวเบญจวรรณ  บุญคูณ
5 นางสาวปรานี  ศรีมันตะ
6 นางผลา  ศรีขาว
7 นางสาวพานทอง  เริงนิรันดร์
8 นางเพ็ญจันทร์  กงเพชร
9 นางสาวมาตา  ขันที
10 นายฤทธิเดช  โคตรสาร
11 นายวรรัตน์  ฤทธิจันทร์



12 นางสาวศศธรณ์  กคุ าใส
13 นางสาวศันสนีย์  ค าจันทา
14 นางศิรินุช  สูงสุด
15 นางสาวสุภาวดี  ท่วงที
16 นางสาวอลิศรา  ทองทวี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต
ที่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น
1 นางกสุุมา  มีศิลป์
2 นางสาวจอมใจ  ช่วยสุรินทร์
3 นางเตือนใจ  จันทร์เล่ือน
4 นายไตรรัตน์  ชูกล่ิน
5 นายธนสิทธิ ์ สุจริตภักดี
6 นายธีระชัย  พรหมคุณ
7 นางสาวนิจนิภา  โมคศิริ
8 นางสาวนิตยา  เจริญยุทธ
9 นางสาวนุชราพรรณ  วงษ์มั่น
10 นางสาวผลทวี  สบายใจ
11 นายพิพัฒน์พน  ศิริประไพ
12 นางมุสิกร  ธุศรีวรรณ
13 นายวรเชษ  พิมณุวงศ์
14 นายวีระพล  เมืองกลาง
15 นางศริญญาพร  คัชมุข
16 นางศิรยา  จันทะโคตร
17 นางสาวสิริพรรณ  พันธ์พิบูลย์
18 นางสาวสุมาพร  ศรีสุข
19 นายอภิรักษ์  ศรชัย



20 นายอาคม  พงษ์ศรี


