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นางสาวปิยธิดา จิตเจริญ
นายปิยพล มิตรภานนท์
นางสาวผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์
นายพิชญ์พงษ์ วัฒนาวานิชกูล
นางสาวพิชยา ปัญญาดี
นายพิพัฒน์ อารีภักดิ์
นางสาวแพรวิไล ทรัพย์สมบูรณ์
นายภวัต กถนานนท์
นายมณฑล เอกตาแสง
นางสาวมัลลิกา สถิตวัฒน์
นางสาวมิ่งขวัญชนก หมุนลี
นายรณกร ดวงจันทร์โชติ
นายรัชชานนท์ จิระอุดมรัตน
นางสาวเรณุกา ไหมสุทธิสกุล
นายวรมินทร์ อรัญเวศ
นายวัชรพล ทองคู่
นายวิศรุต คุณดิลกรัถยา
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

นางสาววีนัส ปัญจะ
นางสาวศิโรวัลย์ ขันธวิชัย
นางสาวศุภกร เชาวรัตน์
นางสาวโศรยา กองแก้ว
นางสาวสโรชา มัชฌิกะ
นายสันติภาพ ล�ำภา
นางสาวสุดารัตน์ สารฤทธิ์
นางสาวสุมณฑา สาลีเอาะ
นายอดิศักดิ์ รุ่งเรืองวรวัฒน์
นายอธิบดี บายศรี
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์
นายอรุช สวรรยาวัฒน์
นายอัทธ์ ปางเศรณี
นางสาวอินทุอร ศิริธเนศพล
นางสาวเอื้ออังกูร จันลุทิน

232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258

นางสาวศิโรรัตน์ บุญร่วม
นางสาวศุทธินี พจมานเมธี
นายเศรษฐวิทย์ ฉัตรสันติประภา
นายสมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
นายสหรัฐ มีมูล
นายสิรภพ ทองน้อย
นายสุธินนท์ อยู่ชมสุข
นายสุรวัช ประโลมรัมย์
นายอติรุจ อาษาศึก
นายอภิวิชญ์ ริมโพธิ์เงิน
นางสาวอรณิช จันทร์ศิริวัฒนา
นางสาวอวิกา บุตรทุมพันธ์
นางสาวอารยา วีนะสนธิ
นางสาวอุสนา อุ่นพิกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวปุญชรัสมิ์ ปานนิล
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นางสาวหทัยทิพย์ วชิรวณิชกิจ

