
รายชื่อดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556-2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

   ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น เบอรมือถือ 

 1 นางกชมล  อยูสุข     
 2 นายกฤติเดช  สุขสาร     
 3 นายกิตติภัทท  ไกรเพชร     
 4 นายชวดล  เพ็ญชรี     
 5 นายเชษฐพงศ  สุขปาน     
 6 นายธนภณ  พันธศรี     
 7 นายธีรศักด์ิ  ปทุมราษฎร     
 8 นายนเรศ  ขันธะรี     
 9 นายบรรยวัสถ  ฝางคํา     
 10 นายปรัชญา  มั่นทน     
 11 นางพรพรรณ  บุตตะวงศ     
 12 นายพลพักษ  คนหาญ     
 13 นายพิทยา  อุตรา     
 14 นางพิมพ  โหลคํา     
 15 นางมณีรัตน  ปรินายวนิชย     
 16 นางมิ่งหมาย  มุงมาจน     
 17 นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ     
 18 นายรวี  จันทะนาม     
 19 นางสาวรุงลาวรรณ  ครองยุติ     
 20 นางสาวลําใย  สายโงน     
 21 นายวัชรินทร  จําปาทิพย     
 22 นายวิชัย  ปรินายวนิชย     
 23 นายวุฒิพงษ  ไตรพิพัฒน     
 24 นางสาวศิรินนภา  นามมณ ี     
 25 นายสมชัย  เจียรกุล     
 26 นายสมสมัคร  วุฒิเจริญกุล     
 



27 นางสาวสวาสฎิพร  แสนคํา     
 28 นางสังวาลย  ประพรม     
 29 นางสุนทรีภรณ  แกวกนก     
 30 นายสุรัตน  มุทุวงศ     
 31 นายโสภา  มะเครือส ี     
 32 นางสาวอรนุช  หอมจันทร     
 33 นางสาวอังคณา  นาสารี     
 

 

 

   

 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

   ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น เบอรมือถือ 

 1 นายกิตติรัตน  กุลตังวัฒนา     

 2 นายคตศิลป  อกอุน     

 3 นางสาวชนาธิป  ศรีพรหม     

 4 วาที่รอยตรีเดนดวงดี  ศรีสุระ     

 5 นางเทพี  วรรณวงศ     

 6 นายพงศกร  พิมพะนิตย     

 7 พันเอกพิศิษฐ  ศรีสังข     

 8 นายภคิน  ไชยชวย     

 9 นายภูษิต  ฉัตรวิริยาวงศ     

 10 นางรัชนี  ลาสา     

 11 นายวัฒนา  พุฒิชาติ     

 12 นายวัลลี  ผิวหอม     

 13 พระมหาวิไลศักด์ิ  หงษศรี     

 14 นายไสว  วงศขันธ     

 15 นางฬิฏา  สมบูรณ     

 16 นางสาวอรอนงค  บุรีเลิศ     

 17 นายอานันท  ทาปทา     

 18 นายอุดมศักด์ิ  เพชรผา     

 19 นางสาวเอ้ือมพร  สายเสมา     

 

     



 

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

   ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น เบอรมือถือ 

 1 นางสาวกนกวรรณ  แกนเกษ     

 2 นางกนกอร  บุญกวาง     

 3 นางกรวิกา  คุณช่ืน     

 4 นายกฤติ  แยมย้ิม     

 5 นายกฤษ  พรมจันทร     

 6 นางกอบแกว  ยงยุทธ     

 7 นางกัลปธีร  พละศร ี     

 8 นางสาวกานตณิษนันท  ศรีสุระ     

 9 นายกาสี  เมกจอน     

 10 นางสาวกิติพร  โคตรตะ     

 11 นางเข็มมา  เหล็กเพ็ชร     

 12 นางสาวไขศร  เข็มธนู     

 13 นายคําสะหวาง  จันทะจัก     

 14 นางจิตติมา  สินปรุ     

 15 นายจิโรจ  คําแฝง     

 16 นางจีรารัตน  หอมช่ืน     

 17 นางสาวจุฑามาศ  ทิพยรักษา     

 18 นางสาวจุฑารัตน  ศุภสร     

 19 นางชนมสิตา  มุกดาหาร     

 20 นายชวลิต  พันธวิไล     

 21 นายชะนะชัย  จันทรวัติ     

 22 นายชํานาญ  ผดุงเกียรติโสภณ     

 23 นายเชิดชัย  โภคสวัสด์ิ     

 24 พระมหาไชยฤทธ์ิ  ชยานนฺโท     

 25 นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม     

 26 นางณภาภัช  แสนบุญเรือง     

 27 นายณรงค  ไตรรัตน     

 28 นางสาวณัชชา  นิระเคน     

 



29 นางณาตยา  คํากิ่ง     

 30 นางณิดาทิพ  พาราศร ี     

 31 นายทนงศักด์ิ  พรมแพง     

 32 นางสาวทรรศนีย  นนธิจันทร     

 33 นายทวีศักด์ิ  มืดทัพไทย     

 34 นางสาวทองพันธ  หินขาว     

 35 นางทอฝน  บุญเพ็ง     

 36 นางทิพยอุบล  เศลารักษ     

 37 นางสาวธนัญชญา  นาโพธ์ิ     

 38 นายธวัฒน  แดนดี     

 39 นางธัญลักษณ  อุคํา     

 40 นางสาวธิคณา  ชูรัตน     

 41 นางนงคราญ  คําลอย     

 42 นางนภาพร  บัวทอง     

 43 นางสาวนฤมล  สังขปน     

 44 นางนวลละออง  สุดาศักด์ิ     

 45 นางสาวนิธิยาภักค  บัวใหญ     

 46 นายนิพนธ  ประมูลพงษ     

 47 นางนีนนารา  สุนี     

 48 นางปณิตา  ทางทอง     

 49 นางปทุมมาศ  สุริยฉาย     

 50 นางประกอบศรี  สิงหาศรี     

 51 นางสาวประภาพร  ยืนสุข     

 52 นางประริญา  วาป     

 53 นายประเสริฐศักด์ิ  แกวหนองแสง     

 54 นางสาวประหยัด  แมนสุข     

 55 นายปริญญา  คําชาย     

 56 นางสาวปรียา  สิถิระบุตร     

 57 นางสาวปวีณา  ตังนู     

 58 นางสาวปวีณา  ภาระเวช     

 



59 นางปอริน  อินทรนอก     

 60 นางสาวปติพร  อาธิเวช     

 61 นางปยะดา  อริยะวงศ     

 62 นางสาวปยะนันท  สมชาติ     

 63 นางผองพันธ  จูมวันทา     

 64 นางพวงผกา  ผายนินทา     

 65 นางพัชริกา  คําแสน     

 66 นางพิชญา  วรรณศร ี     

 67 นางสาวพิชญาภา  ทองเนตร     

 68 นางสาวพิมพใจ  การัตน     

 69 นางพิมพา  คําวิชา     

 70 นางพิรญาณ  จุยเจริญ     

 71 นางพิศมัย  นิติศักด์ิ     

 72 นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร     

 73 นายไพฑูรย  โภคสวัสด์ิ     

 74 นางสาวไพรินทร  แกนสาร     

 75 นายไพศาล  แกนบุตร     

 76 นางภรณนิภา  แกวเคลือบ     

 77 นางสาวภัทรวดี  กาบยุบล     

 78 นางสาวภัทราภรณ  แดงแกว     

 79 นางมณีรัตน  เส็งสมวงศ     

 80 นางมยุรี  กลับสุข     

 81 นายมะนู  ทองนอย     

 82 นางสาวมาลัย  มีมานะ     

 83 นายเมทนี  แกวอาษา     

 84 นายไมตรี  ระติเดช     

 85 นายไมตรี  สมชัย     

 86 นางสาวยอแสง  นาคกระแสร     

 87 นางยุพาพร  มหาโยธี     

 88 นางรจนา  สีทอง     

 



89 นางรัชนี  พรพรม     

 90 นายรัตนพงษ  แกวล ี     

 91 นางสาวรัตนาภรณ  สงเสริม     

 92 นางรัตนาวดี  แสงเขียว     

 93 นางสาวราตรี  บุญโสม     

 94 นางรุงทิวา  คุณสุทธ์ิ     

 95 นางละอองดาว  ทองใบ     

 96 นางสาวลัดดาวัลย  อินทโสภา     

 97 นางลาวรรณ  พรหมวงศ     

 98 นางสาววงคเดือน  ชัยทอง     

 99 นางสาววนีภรณ  สุขวงค     

 100 นางวรลักษณ  สะเดา     

 101 นางสาววราพร  พันธโภคา     

 102 นางสาววราภรณ  บุษดี     

 103 นางสาววริษฐา  สุริยวงศ     

 104 นายวัฒนศักด์ิ  ประดิษฐศิลป     

 105 นางวิภาวี  อินลี     

 106 นายวิมาน  ภูนาสูง     

 107 นางสาววิรามรัตน  ศุภกิจ     

 108 นางวิไลวรรณ  ตะนะโส     

 109 นายเวชชัยยันต  วิลานันท     

 110 นางสาวศรีสุดา  ประผะลา     

 111 นายศักด์ิ  สินปรุ     

 112 นางศิรินันท  ผิวใสยา     

 113 นายศุภชัย  อุดรกิจ     

 114 วาที่รอยตรีศุภักษรจิรพัฒน  สมรักษ     

 115 นางสาวสมจิต  มากดี     

 116 นายสมนึก  จันทรเต้ีย     

 117 นายสมบูรณ  เหล็กเพ็ชร     

 118 นายสมพร  ทองแจม     

 



119 พระครูสมุหโพธ์ิ  ศรีพันธุ     

 120 นายสยาม  เวชกามา     

 121 นายสวาง  สัตยธรรม     

 122 นายสังคม  กุลสุวรรณ     

 123 นางสายทอง  เช้ือพงษ     

 124 นายสายสะหมอน  งามสี     

 125 นางสาวสิริกร  ภูผา     

 126 นางสุจิตรา  เช้ือชัย     

 127 นางสุทัศนี  ใจกลา     

 128 นางสุบรร  คูณดี     

 129 นางสาวสุพรรณี  บุญจูง     

 130 นางสุพรรณี  ผิวศรี     

 131 นางสุพรรนณิการ  คงสุข     

 132 นางสุพัตรา  เกลื่อนเพชร     

 133 นางสาวสุภาพ  เลิศกิ่ง     

 134 นางสาวสุภาวดี  ไกยพันธ     

 135 นางสุระพร  สอดศร ี     

 136 นางสาวสุลัดดาวัลย  อัฐนาค     

 137 นางสุวิมล  บุญล ี     

 138 นายองอาสน  ศิริเวช     

 139 นายอดิศักด์ิ  จันเหลือง     

 140 นายอภิชิต  สุภรัมย     

 141 นางสาวอรทัย  ชัยนอย     

 142 นางสาวอรวรรณ  สายกระซิบ     

 143 นางอรษา  จันทรสิงห     

 144 นางอรอนงค  ดุมนิล     

 145 นางอรุณี  ทองผุด     

 146 นางอังคณา  ผุยพรม     

 147 นางสาวอัญชลี  ทันที     

 148 นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ     

 



149 นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี     

 150 นางสาวอิงอร  แกนเกษ     

 151 นางอิศราภรณ  จิตรกําแหง     

 152 นายอุทัย  แดนพันธ     

 153 นางอุบล  บุญจูง     

 154 นางอุมาพร  สุวรรณดี     

 

     

 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น เบอรมือถือ 

 1 นายกชกร  สุวะจันทร     

 2 นางสาวกนกวรรณ  โกศล     

 3 นางสาวกรรณิการ  ชาภักดี     

 4 นางสาวกาญจนา  สายสมบัติ     

 5 นางกิติกุล  แสนทวีสุข     

 6 นายโง เอ็น ฮวาง     

 7 นางสาวจีรนันท  ไมตรี     

 8 นางสาวณัฐณิชา  ปามุทา     

 9 นางสาวณัฐรียา  บุญโท     

 10 นางธิดารัตน  พูลเพ่ิม     

 11 นางนันตพร  ศรีวิไล     

 12 นางสาวนารีรัตน  เกษมทรัพย     

 13 นายนิรันดร  ออนนุม     

 14 นางสาวนุชจรี  เกาะสมบัติ     

 15 นางสาวบังอร  ทองต้ือ     

 16 นายบัณฑิต  เจริญผล     

 17 นางปาริฉัตร  มูลจัด     

 18 นางสาวปยวรรณ  ชินวงศ     

 19 นางพรพิมล  ครองยุทธ     

 20 นางสาวพรมณ ี นนทะการ     

 21 นางสาวพลอยปภัส  เสนานุช     

 



22 นางพัชรินทร  สาตราคม     

 23 จาสิบเอกพิทยา  อานนท     

 24 นางเพ็ญประภา  วีระพันธ     

 25 นางสาวภัถยา  จันทิมา     

 26 สิบตํารวจเอกหญิงวลิลยุภา  นันลา     

 27 นางวาเสษฐี  เกตุแกว     

 28 นางศมาภร  ขุนแกว     

 29 นายศาสตรศิลป  ทองแรง     

 30 นางสาวสายไหม  เข็มธนู     

 31 นางสาวสุกัญญา  ชอบธรรม     

 32 นายอดุลยเดช  ตันแกว     

 33 นางสาวอโนมา  พิบูลยศักด์ิโสภณ     

 34 นายอรัจฉท  ช่ืนมณ ี     

 35 นางสาวอลิสา  จันทา     

 36 นายอาทิตย  ทองมงคล     

 37 นางสาวฮวง  ธี เฮน     

 

     

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

   ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น เบอรมือถือ 

 1 นายกริช  เหล็กดี     

 2 นางเกตนนิภา  เดชคุณ     

 3 รอยตํารวจโทโกมล  ทองขาว     

 4 นายคณาวุฒิ  สังฆมโนเวศ     

 5 นายคริสโตเฟอรยร  สาระวรรณ     

 6 นายจักรินทรวัชร  นามบุตรดี     

 7 นายจาตุรนต  ไชยยศ     

 8 นายจิระศักด์ิ  อินธิสอน     

 9 นางสาวฉัตรสุดา  โคตรพัฒน     

 10 นายชลธิศ  สุทธิแพทย     

 11 นายชาญยุทธ  จันโทร ิ     

 



12 นายเชาวลิตร  สุภาพ     

 13 นางฐิติพรรณ  สมพร     

 14 นางสาวฐิติรัตน  สิมณีย     

 15 นายธมะนิต  ชุมภาพันธ     

 16 นางธัญญาพัชร  จันทรสวาง     

 17 นางสาวนงเยาว  โชคเลิศ     

 18 นางนุกูล  ทามะณ ี     

 19 นางสาวบุปผา  โพธ์ิกระชาติ     

 20 นายปฏิพัทธ  เข็มทิศ     

 21 นางสาวประภาพร  ผลรักษ     

 22 สิบตํารวจตรีปราโมช  สุขบุญสง     

 23 นางปาริชาติ  เฉลิมศิลป     

 24 นายปยะศักด์ิ  นามแสน     

 25 นางสาวพักตรวิตรี  สิมพันธ     

 26 นายเพชรรุง  แสวงบุญ     

 27 นายภาณุวัตร  บุญศร ี     

 28 นางสาวภิญญดา  หงสคํา     

 29 นายภูวนาท  สุขประเสริฐ     

 30 นางสาวมั่นจิต  บุญศักด์ิ     

 31 นายเมตไตร  วาลศิลป     

 32 นายรังสันต  ขันตร ี     

 33 นางรัชนีวรรณ  มูลหลวง     

 34 นางสาวรัตติมา  นางาม     

 35 นางสาวรัตนาภรณ  บุดชาลุน     

 36 นางสาวรุงการณ  ชาญฉลาด     

 37 นายเลิศชาย  เสนหา     

 38 นายวรรมงคล  สวัสดี     

 39 นายวิชัย  ภูทอง     

 40 นางวีนัสริน  นามบุรี     

 41 นางสาววีรียา  ทิพากรวิศิษฐ     

 



42 นายศรัณยู  คําสามารถ     

 43 สิบเอกศราวุฒิ  จันทรังษี     

 44 นางสาวศิราณี  ดอกคํา     

 45 นางสาวศิรินทิพย  อุดบุญ     

 46 พระสมร  ตอมคํา     

 47 นางสมร  เสาเวียง     

 48 นางสาวสลักจิต  สมสะอาด     

 49 วาที่รอยตรีหญิงสายใจ  จันเวียง     

 50 นายสาล ี สีลิโพคา     

 51 นายสิทธิพงษ  ถาวรนิธิเดช     

 52 นางสาวสุดาวรรณ  หอมเงิน     

 53 นางสาวสุทธิรัก  สังกะสิงห     

 54 สิบเอกสุพันธ  พลศิร ิ     

 55 นางสาวสุภาวิณี  ขันทวี     

 56 ดาบตํารวจสุเมธ  บุญเกลี้ยง     

 57 นายอัครินทร  วองไว     

 58 นายอังกฤษ  ทองสัมฤทธ์ิ     

 59 นางอุไรวรรณ  ศุภลักษณ     

 60 จาสิบเอกเอกสิทธ์ิ  มูลจิต     

 

     

 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

   ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น เบอรมือถือ 

 1 นางสาวกมนภัสร  ทุมนัส     

 2 นางสาวกรวรรณ  โสภารัตนพร     

 3 นางกฤติยาณี  รูสุข     

 4 นางสาวคณิตตา  ไวยขุนทด     

 5 นางสาวคัทลียา  มลสิน     

 6 นายจีระศักด์ิ  ศรีโกศล     

 7 นางจุฑามาศ  บ้ังทอง     

 8 พระเจษฎา  พงษสุระ     

 



9 นางสาวชญานันทน  หอมจิตร     

 10 นางชมพู  มาหา     

 11 นายชัชวาลย  กองสุข     

 12 นายชัยยา  นาถาดทอง     

 13 นางชุติมา  แสวงผล     

 14 นายเชิงฉลาด  สามารถ     

 15 นายแดน  คลังทอง     

 16 นายตะวัน  ทองสรรค     

 17 นายธนากร  โพธารินทร     

 18 นางธัญอินทร  พรมจําปา     

 19 นายนัฑพงศ  สิงหศร     

 20 นางสาวนารีรัตน  ขวัญรักษ     

 21 นางนิตยา  แสงวุธ     

 22 นายเบญจรงค  แสวงผล     

 23 นางเบญจรา  ศุภโกศล     

 24 นางสาวปฐมาภรณ  อาทิเวช     

 25 นางสาวประภากร  ปญญาดี     

 26 นางประสงค  ปามุทา     

 27 นางสาวปรียา  สุภาจันทร     

 28 นางสาวปทมาวดี  บุญคําม ี     

 29 นางสาวพนิดา  เวชพันธ     

 30 นางพนิดา  องคสวัสด์ิ     

 31 นายพัฒนพงศ  สมคะเน     

 32 นางพิกุล  ผลจันทร     

 33 นางสาวภัทรานิษฐ  โกศัลวิตร     

 34 นางภาสินี  พงษอารีย     

 35 นางสาวมัลลิกา  บงชมโพธ์ิ     

 36 นางเยาวลักษณ  วีระพันธ     

 37 นางสาวระฑิยา  อังคุระษี     

 38 นายรัฐศาสตร  โคตรสีหา     

 



39 นางสาวรัตนา  รัตนเมธานันท     

 40 นางสาวลําเพา  ลาพันธ     

 41 นางวรรณธนากร  อังฉกรรจ     

 42 นางสาววรรณนิภา  สุภโกศล     

 43 นางสาววรรณิภา  อุตมะ     

 44 นายวัชรา  ทองวิเศษ     

 45 นางสาววิชชุตา  คลังกลาง     

 46 นายวุฒิศักด์ิ  เจินยุหะ     

 47 นางสาวศรีวิมล  สังขวงษ     

 48 นางสาวศศิธร  จันลาภา     

 49 นางศิวริน  เกณทวี     

 50 นายสถาพร  จันทรไทย     

 51 นางสมรัก  เจริญเชาว     

 52 นายสมัย  บัวหยาด     

 53 พระสัจจา  สิมาวัน     

 54 นางสาวสาพิตา  ไชยโยชน     

 55 นางสาวสายใจ  สายใหม     

 56 นางสาวสายฝน  หงษอุดร     

 57 นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย     

 58 นายสําราญ  ทะวีทง     

 59 นายสุขข ี บรรลือ     

 60 นางสุพรรณี  ขันเงิน     

 61 นางสุภาพร  แกวศรี     

 62 นางสุมิตรา  ศรีธรรม     

 63 นายสุริยะ  มูลสิน     

 64 นางโสภา  นนเทศา     

 65 นายอธิวัฒน  พรหมจันทร     

 66 นางสาวอรวรรณ  ทองไทย     

 67 นางอัญชลี  มัดธนู     

 68 นางอัมพร  ทองท ี     

 



69 นางสาวอุไรวรรณ  มวลสุข     

 

     

 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

   ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น เบอรมือถือ 

 1 นางสาวจารุวรรณ  บุตรเคน     

 2 นางสาวจิราพร  สมสาร     

 3 นางสาวชนิกา  อ้ึงตระกูล     

 4 นายชัยวัฒนา  เจริญวงค     

 5 นางสาวนํ้าเพชร  เพชรดี     

 6 นางสาวนิภาพร  พลสวัสด์ิ     

 7 นางสาวพิมพชนก  ผูกพันธ     

 8 นายพุทธิวัฒน  ตามบุญ     

 9 นางสาวมุขดาวรรณ  แสงสีนิล     

 10 นางสาวรมณี  เสียงใส     

 11 นางรุงนภา  สีหะวงษ     

 12 นางสาวรุงระวี  พลพวก     

 13 นางวริทธ์ิฐา  ผาสุขนนทินิตย     

 14 นายวุฒิชัย  ละเลิศ     

 15 นายสงบ  กาณารักษ     

 16 นางสุทธินันท  บุญศักด์ิ     

 17 นางสาวสุวจี  การชนะ     

 18 นายอธิภัทร  วรรณโสภา     

 19 นางสาวอุมาพร  ปกครอง     

 

     

 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

   ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายเซ็น เบอรมือถือ 

 1 นายกิตติคุณ  แสวงสุข     

 2 นางเกื้อกูล  ชูกลิ่น     

 3 นายไกรยุทธ  ชัฎขันธกิจ     

 4 นางสาวทิพยวรรณ  สุวรรณพิมพ     

 



5 นายธนายุทธ  ศรไชย     

 6 นางบุษรินทร  แสวงสุข     

 7 นางประภัสสร  ผิวหอม     

 8 นายประยุทธ  ศรีสําราญ     

 9 นายปติฤกษ  อรอินทร     

 10 นายพรทวี  สุวรรณพรม     

 11 วาที่รอยตรีภูมิพัฒน  นริษทิ์ภูวพงษ     

 12 นายมนตรี  สกุลเดช     

 13 นางสาวยุพิน  พิมพสวัสด์ิ     

 14 นางรัชนี  อุทธสิงห     

 15 นางวรารัตน  ดอนสิงห     

 16 นายวิทูลย  สุธรรมมา     

 17 นายสงกรานต  ก่ําเสริฐ     

 18 นายสุวิทยชัย  ทองกูล     

 19 นางสาวอนงคลักษณ  วงศตรี     

 20 นางสาวอนุสรา  สารักษ     

 21 นางสาวอรุณฉาย  คงจันทร     

 22 นางสาวอัจฉรา  พรหมทา     

 23 นางอารยา  สิมานุรักษ     

 

     หมายเหตุ: 1. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

                  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                  2. ขณะน้ียังไมมีกําหนดการวันฝกซอมฯ ถาทราบกําหนดการแลวจะแจงใหทานทราบอีกครั้ง 

 

ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  

งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

              
     


