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38
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นายภาณุพงศ์ สร้อยจิตร
นางสาวระพีพรรณ ประวะเค
นางสาวรัตติกาล แสนสูง
นางสาววันวิสา สายสอน
นายสัณหณัฐ ปทิทัง
นางสาวอภิชญา พาทา
นางสาวอรพรรณ บุตรวงศ์
นางสาวเอื้อมพร เวียงสมุทร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธนาวุฒิ นาบรรดิฐ		2	
นางสาวบุษกร พิมพ์ดี		4	
นายภราดร ธรรมมิยะ		6	
นางสาววศินี จันทรโสภณ
8
นางสาวปภาดา พิมพ์พันธ์กุล	10

นายเนติพงษ์ กัญญะลา
นางสาวณัฐกัลย์ วาริยันต์
นางสาวกฤตยา อินทร์แป้น
นางสาวสิริยากร สุภัคกาญจนา
นางสาวกัญญารัตน์ ภูริศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกนกวรรณ สีหาบง
นายกฤตยชญ์ เจริญรักษ์
นางสาวกันต์ฤทัย หนุยจันทึก
นายเกษมศักดิ์ ประไพวรรณ์กุล
นางสาวเขมรัฐ เนินภู
นางสาวจันทร์จิรา ผดุงเวียง
นางสาวจุฑารัตน์ โคตรภูเวียง
นายเจษฎา สมศรี
นายฉัตรชัย ช่วงชัย
นายชนชิต วิทยาวงศ์รุจิ
นางสาวชยาภรณ์ ทับวิธร
นายชิษณุพงศ์ ขันแก้ว
นางสาวณัชชารัตน์ ใจอ่อน
นายณัฐดนัย พราหมณ์ไธสง
นายณัฐวุฒิ หมู่หัวนา
นายทีปกร บุญโสภณ
นายธนวัฒน์ เกตุแก้ว
นางสาวธารณา บุญวงศ์ทะ
นายนนทนันท์ ศิลปธิวัฒน์
นายนพกร ขันติวีรวัฒน์
นายนพอนันต์ ประดับแก้ว
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นายกรกฎ สุณาโท
นางสาวกัญญาณัฐ เกียนโคกกรวด
นางสาวกุลธรา บุญทวี
นายเกียรติศักดิ์ กลีบพิมาย
นายจักรพันธ์ โนนชาติ
นางสาวจุฑามาศ ทองลา
นายจุลพงษ์ ถนอมเทวศิริกุล
นายเจียมศักดิ์ โหมดนอก
นายเฉลิมศักดิ์ สอนสมบูรณ์สุข
นางสาวชนิตา ภิญโญภาพวรกุล
นายชวกร สกุลวรประเสริฐ
นายฐิติกร มีแก้ว
นายณัฐชนน ทองวิชิต
นางสาวณัฐติกานต์ ขันชัยภูมิ
นางสาวถิราภา โรจนศิริ
นายธนกฤต พุทสะท้าน
นายธนัช ซื่อตรง
นายธีรทัช ปลีกล�่ำ
นายนนทวัฒน์ นามบุญลือ
นายนพรุจ เปรียบนาน
นางสาวนภสร รัตตะคุ
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นายนวคุณ แสนเสน
นายนันทวัฒน์ ดวงมาลัย
นายบริราช โยธีเสวต
นางสาวปฏิมา ฉ�่ำฟ้า
นางสาวปวริศา ค�ำสุม
นางสาวปิยธิดา ทองพรหม
นายพงศกร ศรีทัย
นางสาวพนิดา อินทร์เต็ก
นางสาวพัฑฒิดา ตาดไธสง
นางสาวภัตราภรณ์ สวัสดิ์รักษ์
นายภาณุพงศ์ ทองศรี
นายภูมินทร์ ขันธทัต
นายยุติธรรม พรหมกัลป์
นางสาวรัตสิริน ภูหลักถิน
นางสาวรุ่งฟ้า แก้ววงษา
นายวรพล กฤตเวทิน
นางสาววราภรณ์ สวัสดิ์นะที
นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา
นายวีรภัทร อนันตศิริจินดา
นางสาวศศิมา จันดีเวียง
นายศิริศักดิ์ มิคาระเศรษฐ์
นายศิวกร อนันต์เอื้อ
นายศุภรัตนทรี บัวพันธ์
นางสาวสโรชา โพธิสว่าง
นางสาวสิริมนต์ สุวรรณรัตน์
นางสาวสุภัสสรา อินอุ่นโชติ
นางสาวสุรัชชา เงินทองมาก
นายอนันตทรัพย์ ปรีชาชาญ
นายอัชเชวินท์ นิยมพันธุ์
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นางสาวนวรัตน์ สีเสน
นายนิติธร บุญทวี
นายปฏิภาณ สกุลวิรุฬวงศ์
นายปรเมนทร์ รอดขันเมือง
นายปัทมากร สายรัตน์
นางสาวเปรมศิริ ดาป้อม
นายพงศกร สาสิมมา
นายพศิน ขอบุญส่งเสริม
นางสาวภณิฎา ภักดี
นายภาณุพงศ์ ชัยศร
นางสาวภาษิตา คงนวน
นางสาวมัชฌิมา จันทราช
นายรัฐพงศ์ ไพศาล
นายราเชน กลิ่นจันทร์
นายวงศกร นพเก้า
นายวรวิช เสรีรัฐ
นางสาววศินี กาญจนศร
นางสาววิลาวรรณ เวียงนนท์
นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สังขวิจิตร
นายศาสตร์ศิลป์ สารสัสดีกุล
นายศิวกร เพิ่มสุข
นายศุภณัฐ เหลี่ยมพิทักษ์
นายสรวิศ จงมุม
นายสิทธิศักดิ์ พานิชย์
นายสิริวัฒน์ หิรัญชัชวาลย์
นางสาวสุภาวดี สุวรรณศรี
นายอธิพันธ์ ศิริพรรณ
นางสาวอภิญญา สารสินธุ์
นางสาวอารยา กิตติจารุภักดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายโชติศุขเกษม พิมพะนิตย์
นายธเนศ นาครัตน์
นายพชร พวงศิริ
นายพีรดนย์ วิภูษิตสมบูรณ์
นายภานุวัฒน์ ภู่เขียว
นายวชิรวิทย์ ชาวปากน�้ำ
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นางสาวญานิกา อุดมมาก
นางสาวผกามาศ สีพล
นายพรเทวา เพ็ชรกอง
นายภักดี พิมเก
นางสาวระชา สีแก้ว
นางสาวศราวรรณ ลายทอง
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นางสาวสกลสุภา หงษา
นายเสรีภาพ สุกเหลือง

14
16

นางสาวสุภาวดี สุทธิรักษ์
นายอัครพล สุนทรศารทูล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ฟิสิกส์

นางสาวณัฐพร ตระกูลพรหม	2	

นายศิริศักดิ์ สิงห์เสน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ฟิสิกส์

นายวัชรวิชญ์ วงศ์วาน		4	
นายธนวัฒน์ ชมเมือง		6	
นายจักรราช คงทอง

นายกฤษณล เกิ้นโนนกอก
นางสาวกุสุมา พฤกพัฒนาชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์

นางสาวกนกวรรณ ดามะดัน
นางสาวจุฑามณี วีระพันธ์
นายณัฐนันท์ บุญกอง
นางสาวทักษิณา อึ้งประเสริฐ
นายธเนศ กลางบุรัมย์
นายนิพัฒน์ ทัศมี
นางสาวเพ็ญพิชชา เพียรยิ่ง
นายภานุวัฒน์ ใจเพียร
นายวัชรกริช ศรีพงษ์
นายวุฒิกร ปักการะนัง
นางสาวอภิญญา หมวดเมือง
นางสาวอัจฉสุดา พจนา
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27
29
31

นางสาวกุสุมาพร สุราษฎร์
นางสาวจุฑามาศ ปักการะถา
นางสาวณัฐิดา เต็มวงษ์
นายธนศักดิ์ สอนพรหม
นายธีรภัทร พรหมจรรย์
นายพรณพัฒน์ แพงสาย
นายภาณุมาศ ประทุมชาติ
นางสาวรวีวรรณ เศษวงษ์
นายวีระศักดิ์ วิพรรณะ
นางสาวศุภรัตน์ โสสม
นายอมรเลิศ ดีนันท์ตระกูล
นางสาวอินถวา ประมวล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
นายวรากร ชนะน้อย		2	
นางสาววิลาวัลย์ รอบรู้	4	
นายสุทิน กิจเรณู

นางสาวอนงนาฎ ไม้เท้าทอง
นางสาวเปลวใจ แวงชิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์

นายกณิศ เทียมเสมอ
นายก้องภพ โล่สิริเจริญ
นางสาวกัญญา วารินทร์
นายกิตติพงศ์ ภักดีบัณฑิต
นายกุลบุรุษ กันหาสุข
นางสาวเงินยวง ดวงดี
นางสาวจารุวรรณ เครือผักปัง
นางสาวเจนจิรา สมวงศ
นางสาวชลิดา ปู่เพ็ง

7
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23

นางสาวกมลพรรณ มะโหรี
นายกอบกิจ ศรีโนนม่วง
นางสาวกิตตินันท์ คชรัตน
นายกิตติพัฒน์ เทพกิจอารีกุล
นายเกียรติกิตติ แสงชมภู
นายจักภัทร สิงชู
นายจิณณวัตร์ ทัพบ�ำรุง
นางสาวชมพู่ ชาวเหนือ
นายโชกุน เศวตวงษ์
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นายไชยวัฒน์ กุพันล�ำ
นางสาวฐิติมา เถื่อนนาดี
นายณฐพงศ์ กลางสาแม
นางสาวณฤดี แซ่เฮง
นางสาวณัฏฐา เหลื่อมนอก
นางสาวณัฐชนา นิจพาณิชย์
นางสาวณัฐนรี ปิ่นกระโทก
นายณัฐพล บุญมี
นางสาวณัฐมน ประพุทธา
นางสาวณิชกุล วัฒนกุล
นางสาวทศวรรณ ประสาระวัน
นายธนาธิป นินนานนท์
นายธีรศักดิ์ พันสาย
นางสาวนวพรรณ สมบัติโพธิ์
นางสาวนันทิดา สู้ศึก
นางสาวนิรัชพร โตนชัยภูมิ
นายเนติพงศ์ กาฬะเพ็ญ
นายปรเมศวร์ ณ เลย
นางสาวปริยา เดชเดิม
นางสาวปวีณา งามดี
นางสาวปาณิสรา แสงโทโพ
นางสาวปิ่นมนัส เพ็งสุนทร
นางสาวพรจรินทร์ สีนารินทร์
นางสาวพรอรุณ เพ็งพิทักษ์
นายพิพัฒน์ จิตติธรรม
นางสาวเพ็ญพิรุฬ ตะคร้อสันเทียะ
นางสาวภัทราภรณ์ ทองโคตร
นางสาวมณีจันทร์ สุนทรา
นางสาวมาริษา บุญค�ำ
นางสาวรมณีย์ ทองดี
นายรวิพล บุญมาตุ่น
นายรัชตะ วิชัยพานิชกุล
นางสาววชิรภรณ์ พิลาโสภา
นางสาววรรณรวี ศรีอัดชา
นางสาววิชุดา ไวยวรณ์
นางสาวศศิชา มุมอ่อน
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นางสาวฐิติมน ตะวงศ์
นางสาวฑิตยา ลองศรี
นางสาวณดามาศ รุทเทวิน
นางสาวณัฏฐณิชา ราชพรหมมา
นายณัฐชนน ผาจันทร์
นางสาวณัฐณิชา เอกวงศา
นางสาวณัฐนีย์ ชาลีวรรณ์
นายณัฐพล ปัชฌาชัย
นางสาวณัฐรดา ธุระงาน
นางสาวดาราวัธน์ มุทุสิทธิ์
นายธนากร ไชยค�ำนวน
นายธีรพงษ์ ค�ำอ่อน
นางสาวนวพร เปรื่องปรีชาศักดิ์
นายนัฐพงษ์ ทิพมล
นางสาวนิรชา อบเชย
นางสาวนิศารัตน์ พรมมะนัง
นางสาวบุญฑริกา ภูมิคอนสาร
นางสาวประภัสรา พิมพา
นางสาวปลายพิชา ช�ำนิวัตร
นางสาวปัทมวรรณ เพชรสิงห์
นางสาวปานิศา รามฤทธิ์
นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์
นางสาวพรนภา พรมเพียง
นายพันแสง แพงวังทอง
นางสาวพิมญาดา นามราษฎร์
นางสาวฟองจันทร์ กมลคร
นางสาวภัทรียา อมรรัตน์
นางสาวมนัญชยา เกษมาลา
นางสาวยศวดี ถาวรกูล
นายรวิชญ์ อินทรประพงศ์
นายรวิสุต แสงฟ้า
นางสาวรัฐนันท์ สมิงวรรณ
นางสาววนิดา แดงงาม
นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม
นางสาววีรปริยา ทองค�ำ
นายศิริพงษ์ รอดแพง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118

นายศิริวัฒน์ สุทธิปัญโญ
นางสาวศุภธิดา เกิดเรณู
นายสรกฤช รุ่งเพชรคุณากร
นางสาวสุชานันท์ ศุกลรัตน์
นางสาวสุปรียา พงศกรภัทร
นางสาวเสาวภา ไผ่ขาว
นายอภิชัย เฟื่องจันทร์
นายอภิรักษ์ กองค�ำ
นางสาวอมรภัค บุญรักษา
นางสาวอรอุมา ต่อพันธ์
นางสาวอัญชุลี สุขสวาท
นางสาวอาริยา เดชเสน
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นายศุภกร เอี่ยมสุนทรกุล
นางสาวสภารัฐ หงษาวงษ์
นางสาวสุกัญญา ศรีนะ
นางสาวสุทธิดา ศิริไกรวรรณ
นางสาวสุพัตรา ธรรมสาร
นางสาวหนึ่งฤทัย มะโน
นางสาวอภิรดา วชิรกุลฑล
นางสาวอภิสรา เภสัชชา
นายอรรฒพงษ์ ชูรัตน์
นางสาวอริสรา เกษางาม
นางสาวอาภัสรา บุญมาหล้า

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
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นายพีรณัฐ กิจธรบัญชา	2	
นายศาสตร์ รัตนพร		4	
นางสาววีรยา บุญริ้ว

นางสาวเฟื่องสุดา ยาสาสัน
นางสาวปรัชญา วรหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

นายก้องเกียรติ เทศาริน
นายคมเพ็ชร วงศ์ภักดี
นายจักรวัฒน์ สงศรี
นางสาวชนกานต์ ธนกุลรังสฤษดิ์
นางสาวณัชชา บุญไชย
นายดนัย ไชยโยธา
นายเทวัญ พิศวงศ์เทวัญ
นางสาวนรินธร ภูหัวดอน
นางสาวปานไพลิน แป้นจันทร์
นายพริษฐ์ เจียงสงวน
นายพัชรพฤกษ์ เดชคง
นางสาวมณีกุล ฝ่ายสุน
นางสาวรัชณี นามวรรณ
นางสาวสวณีย์ ช่อรัก
นายสิทธิชัย วงศ์ณรัตน์
นางสาวสุดารัตน์ จันทะเทพ
นางสาวสุรัมภา ศรีวงษา
นางสาวอรปรียา ไชยสิทธิ์
นางสาวอาทิยา ชาวสวย
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นางสาวเกวลิน การะเกษ
นายคมศักดิ์ อรัญมาลา
นางสาวจินตนารี ทองจันทร์
นางสาวชวิศา วิศณุพรประสิทธิ์
นางสาวณัฐนิชา สุโคตร
นางสาวตรีทิพยนิภา ปีนะเต
นายนนทพัทธ์ ศุกลกิจ
นางสาวนุราภา สุทธิสอน
นางสาวปิยวรรณ พัตรภักดิ์
นางสาวพวงผกา จันทบุรี
นายภัทรวิทย์ บุตรแก่นชาย
นายยุทธพงศ์ ลุนจันทา
นางสาวศศิมา วิเศษพลกรัง
นางสาวสาวิณี อินทจักร
นางสาวสุชาดา สิงห์สุทธิ์
นายสุรเดช ขุนศรีก้อนทอง
นางสาวหฤทัย วงษ์เสียงดัง
นางสาวอัจฉรา นากอก
นางสาวอารยา จันทร์แห่ว
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วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายภูมินทร์ ดวนขันธ์		2	
นางสาวอุรชา ภูดิฐวัฒนโชค	4	
นายปติภพ อุ่นกุดเชือก

นางสาวฑิตยา ศรีวุฒิทรัพย์
นายอัครเดช แก้วมณีโชติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอรวรา ทาสระคู
นายจารุวัฒน์ มะพันธ์		
นางสาวภควดี สุวรรณะ

7
9

นางสาวกัลยกร พูลปัญญา
นายวิทยา คงกระพันธุ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกนกพร ธนวัฒนากูล
นางสาวกมลวรรณ ศรีจันทร์มี
นายกษิดิ์เดช ก้านทอง
นายกัมปนาท ค�ำมูล
นางสาวเกวลิน ศิริพันธ์
นายจักริน นาคประสิทธิ์
นายจีรศักดิ์ เครือเนียม
นางสาวชนัญชิดา อภิพันธุ์
นางสาวชนิตา เกษมสุข
นายชัยวัฒน์ แก้วมุกดาสวรรค์
นายชินดนัย เฉยบุญเรือง
นายไชยา อินทะไชย
นายณพวงศ์ สมอ่อน
นางสาวณัฐชยา ภักดีสังข์
นายณัฐพงศ์ โภคาศรี
นางสาวณิชกานต์ ปัตลา
นายเตชะวัน เตโชชานนท์
นายธนกร กิตติยะอ�ำพล
นายธนชัย สุขเกษม
นางสาวธนภรณ์ แดนสุข
นายธัญเทพ ชุนชาติ
นายธีรกร ไพรสิงห์ขรณ์
นายนราวิชญ์ ห่มซ้าย
นางสาวบุญสิตา จันใจเด็ด
นางสาวประภัสสร จันทราษี
นายปวรุตม์ พุทธทองศรี
นายปารเมศ อุทธา
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64

นางสาวกนกสุดา ดีแล้ว
นางสาวกรรณิกา ตากิ่มนอก
นายกษิดิศ ไกรศรีวรรธนะ
นายกิตติธัช ปลั่งกลาง
นายจรูญวิทย์ อินทร์หอม
นางสาวจิตรลดา ปัตตาเทศา
นายชนกชนม์ ถนอมเลี้ยง
นางสาวชนาเนตร ค�ำเพิงใจ
นายชยุตพงศ์ จรัสพงศ์ตระกูล
นายชัยวัฒน์ เอาสัจจะ
นายโชคไพศาล ศรีไพรวรรณ
นางสาวญาณิศา พันธ์ส�ำอางค์
นางสาวณัฐชยา แฝงเมืองคุก
นายณัฐนนท์ พลอยหวังบุญ
นายณัฐพงษ์ อุดมพรประภา
นายเตชะธรรม ศิริรัตน์
นายธณัฐพงษ์ เค้ามาก
นายธนกฤต ช�ำกรมวัฒนกุล
นายธนโชติ เทศเจริญ
นายธวัชชัย ภาระจ่า
นางสาวธัญสิตา เคนโสม
นางสาวนธิภรณ์ พละพันธ์
นายเนติพงศ์ อัมไพพันธ์
นายปภาวิชญ์ พาศรี
นายปริญญา โพธิ์เงิน
นางสาวปัณณิกา อุดมวรรณรัตน์
นายพงศกร แซ่ตั้ง
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75
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91
93
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107
109
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นายพงศกร นาคอก
นายพรเทพ เนตรเดชา
นายพัทธนันท์ พิมพ์ทอง
นายภควัต หาดสมบัติ
นายภัทรดนัย สุขร่วม
นายภูริณัฐ นิลละออง
นายเมธวัฒน์ จงใจภักดิ์
นายยุทธนา รจนาสม
นายยุทธพิชัย โลหะพรม
นายเรืองยศ ตรีมาศ
นายวรพล จตุรัส
นายวสุภัทร ติยานนท์
นางสาววิลาวัณย์ ชินสงคราม
นางสาวศนันธฉัตร มังคะชาติ
นายศักดิ์ยะวัชร สีกู่กา
นายศุภกร กล้ากสิกิจ
นายศุภวิชญ์ ชอบดี
นายสิทธิ สุทธิธรรม
นางสาวสุธิดา สมณา
นายสุริยพงศ์ มอญขาม
นางสาวอมรา สูงรัมย์
นางสาวอัจฉรา มณีพร
นายอิศม์เดช เขตจ�ำนันท์

66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108

นายพชร สรภูมิ
นายพัทธกานต์ รัตนาไลย
นางสาวพุทซ้อน เสาร์วงค์
นายภัทนรินทร์ สัมพันธะ
นายภูมิพัฒน์ ผาสุขธนไพศาล
นายภูวเดช ผาปริญญา
นายยศสรัล กิตติปฐมวิทย์
นายยุทธพิชัย ไทยทองหลาง
นายรัฐพล กิจวิวัฒน์กุล
นายวงศธร ฉัตรวิโรจน์
นางสาววศินี ชมชื่น
นางสาววาสนา วัลลา
นายวิษณุ พลไธสง
นายศรัณย์ชาค์ พลยา
นายศิขรินทร์ จันดาอ่อน
นายศุภณัฐ บุญสารี
นายศุภวิชญ์ อินทิรักษ์
นายสุตชาติ ปุ๊กหมื่นไวย์
นางสาวสุภาดา สมานชาติ
นางสาวโสภิชฌา ธานีกุล
นายอังคาร เสืออินทร์
นายอานุภาพ จันทศรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฐมน ศรีบุญเรือง	2	
นายกิตติพัฒน์ เสาว์ดี

นางสาวศราพร สุขประเสริฐ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นางสาวกิ่งนภา แก้วกอง
นางสาวกุลธิดา สิงจานุสงค์
นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว
นางสาวชุติกาญจน์ คมข�ำ
นางสาวณัฐนิชา ทองลอย
นางสาวณัฐินี กลางประพันธ์
นางสาวธนัญญา เลิศฤทธิพงศ์
นางสาวนราทิพย์ สืบจันทา
นางสาวนิชธาวัลย์ นามวงษ์ษา
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นางสาวกิตติยา ขามพิทักษ์
นางสาวเกศิณี ตะเคียนเกลี้ยง
นางสาวจิราภรณ์ จตุเทน
นางสาวณัฏฐณิชา บุตรจันทร์
นางสาวณัฐพร โชคเหมาะ
นางสาวดารินทร์ คุรุศาสตรา
นางสาวธันยพร จรลีประเสริฐ
นางสาวนริศรา รูปขันธ์
นางสาวปฏิมา ใช้ช�่ำชอง
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นางสาวปัณธิตา เยี่ยงศรีรงค์
นางสาวปิยะพร ค�ำแข
นายพงษ์พิทักษ์ โทนันต์
นายภัทรพล แจ่มใส
นางสาวมัดธยา ลุนพงษ์
นางสาวรัตนาภรณ์ ตันนาดี
นายเวสันดร์ การะพิมพ์
นางสาวศิริเกศ สัมพะวงศ์
นางสาวสร้อยสุดา กะมุตะเสน
นางสาวสิรินทร์ ยลถวิล
นางสาวสุขฤทัย สาริมา
นางสาวสุภาวดี สายศรี
นางสาวอมรรัตน์ อุดมศักดิ์
นางสาวอารยา สานันต์
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25
27
29
31
33
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39
41
43
45
47

นางสาวปาณิสรา พรมเมตตา
นายพงศธร ฐิติญาณ
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วหาญ
นายภาณุวัฒน์ ต้นทอง
นายรวิน รื่นเริง
นางสาวรัตนาวดี ประกายแก้ว
นางสาวศรัญญา เพียเอีย
นางสาวศุทธินี กาญจนสกุล
นางสาวสาวิตรี แพนชัยภูมิ
นายสืบสาน สิงห์สี
นางสาวสุนิษา ท�ำคาม
นางสาวอภิชญา ชินสงคราม
นางสาวอาภัสรา กนิษฐพยาฆร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา สถิติ

นางสาวแสงตะวัน จิตรส�ำรวย	2	
นางสาวธัญญาภรณ์ ศรีดวงจันทร์

นางสาวกนกพรรณ ชินทัศน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถิติ

นางสาวกัลยรัตน์ ด้วงอินทร์
นางสาวขัตติยา บุญประกอบ
นางสาวชนม์นิภา สมานมิตร
นางสาวณัฐวรา พรพิรุณโรจน์
นางสาวธนัญญา ลี้ด�ำรงค์ประเสริฐ
นางสาวธิดารัตน์ อะนาดรัมย์
นางสาวน�้ำหวาน จักรพรม
นางสาวปรีชญา บุตรวงศ์
นายภานุวิชญ์ กองกลิ่น
นางสาวรุจีรัตน์ ไศลธนวัฒน์วงศ์
นางสาววรัญญา ชุมนุม
นางสาววิไล นารีรัตน์
นางสาวศศินา ภาดี
นางสาวศิรดา ธรรมวัฒน์เรืองโรจน์
นางสาวศิริลักษณ์ หิ้งประเสริฐ
นางสาวสิริประภา สาหินกอง
นางสาวสุธินี จันทร์แก้ว
นางสาวสุภารัตน์ ไชยวาน
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นางสาวเกศินี นามมูลตรี
นางสาวจิดาภา บุตรสุวรรณ์
นางสาวฐานิดา ศิริสอน
นางสาวณิชชา แสนหาญสิริกุล
นางสาวธัญจิรา พันธนู
นางสาวนันทิกานต์ สุวรรณโน
นางสาวเบญจวรรณ หีบแก้ว
นายภานนท์ พันธุวาสิฏฐ์
นางสาวรัตนาภรณ์ โคตรค�ำภา
นางสาวลลิตภัทร จิระจิตต์มีชัย
นางสาววันวิสา ใจงาม
นางสาววิสุดา ดาขัน
นางสาวศศิวิมล ศิริมา
นางสาวศิริยากร บางปา
นายศุภเดช ล้อศิริรัตน์
นางสาวสุกาญดา เนินเขา
นางสาวสุพัตรา รสชอบ
นางสาวสุภาวดี รามศิริ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

40
42

นางสาวอภิญญา เทียนค�ำ
นางสาวอารยา ทินเต

41

นายอภิวัฒน์ ภูตองโขบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา สารสนเทศสถิติ
1

2	
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

นางสาวพิมลพรรณ ชาชมพร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา สารสนเทศสถิติ

นางสาวศิริรัตน์ ชาอินทร์	3	

นางสาวยุภาภรณ์ วันนา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศสถิติ

นางสาวจารุภา บัวป่า
นางสาวเจนจิรา สรรประเสริฐ
นางสาวชนิกา ดาระภา
นางสาวชยาภรณ์ แจ้งสนาม
นายเทพด�ำรง ใจซื่อ
นายธนาวุฒิ สุขะ
นางสาวนิรชา เตชะ
นางสาวปาริชาติ เมืองแทน
นางสาวพาขวัญ คุ้มภัย
นางสาวภคินี เกรียมไธสง
นางสาววราภรณ์ กองพิลา
นางสาววิรัญญา เหล่าศรีชัย
นางสาวศรัณย์พร กาญจนสุคนธ์
นางสาวสถิรพร กล้าหาญ
นายสุทธิเกียรติ์ ศรีธัญรัตน์
นางสาวอารยา กอแก้วทองมา

5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

นางสาวจุนจิลา สงวนรัมย์
นางสาวชฎาพร สอนไตรแก้ว
นางสาวชนิกานต์ ผดุงกิจ
นายชัยวัฒน์ จันทะแจ่ม
นางสาวธนัชพร ภูมณี
นางสาวธิติยา ทันใจ
นางสาวปัณณธร สาระรัตน์
นายพงศ์พิพัฒน์ บุญตาระวะ
นางสาวแพรวพรรณ สุทธิ
นายภากร พุดสวัสดิ์
นางสาววราภรณ์ โดยเคน
นางสาววิลาศลักษณ์ เอาะน้อย
นายศักรินทร์ ชัยกรี
นางสาวสิริวัลย์ ธนชิตบูรณ์
นางสาวอัจฉราพรรณ สุนีย์
นางสาวอินชุอร กระเบา
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