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นางสาวจิดาภา ประกอบธรรม
นางสาวธนพร แพนพา
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นางสาวปริตา ปู่วัง
นางสาวชนิษฎา แทนนิกร
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นางสาวดรณีรัตน์ ค�ำมุงคุณ
นางสาวธนัชชา สิทธิขวา
นางสาวธัณย์สิตา เนื่องรินทร์
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นางสาวชวิศา อินทรพาณิชย์
นายธนากร ช่องงาม
นางสาวพลอยมณี บรรจงธนกร
นายพุฒิพงศ์ มหาอุตร
นางสาวภัทรชนก วรรณคีรี
นายยุทธชัย ใสเสริม
นายวัชรพล วงศ์ธนสารสิน
นางสาวโศรยา จักรนารายณ์
นางสาวอมรรัตน์ ไชยดอกเกี้ย
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นายธนวัฒน์ เฉลิมมิตร
นางสาวน�้ำทิพย์ เตียนมีผล
นางสาวพัชรีภรณ์ ตรีบุญเมือง
นางสาวไพร�ำ เพิ่มส�ำราญ
นายภาณุพันธ์ เล่งตระกูล
นางสาววรรณวิสา เสริฐศรี
นายศรัทธา พลอาทิตย์
นายอติเทพ จันทร์เทศ
นางสาวอรณัญช์ ไชยณรงค์
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นางสาวณิชา ทัศนสนวิจารณ์	2	
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นางสาวพิมพ์พิชฌา สาระไชย
9
นางสาวพัชริตา เวชกามา	11	
นางสาวณัฐณิชา ศรีทองสุก	13	
นางสาวอนงค์จรีย์ นราภิรมย์		

นางสาวกัญญารัตน์ ประสมทอง
นางสาวจิณณพัต นาควัชระ
นางสาวมัทนาภา ค�ำจริง
นางสาววลักษณ์กมล คงชอบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
1	
3	
5	
7
9
11	
13	
15	
17
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีน

นางสาวกานดา บุญชารี
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขมารมย์
นางสาวชญานี แสงไกร
นายณรงค์ชัย ยอยรู้รอบ
นายณัฐกานต์ สารสุข
นางสาวณัฐนิช สัมพันธ์ภักดี
นายธรรมนันท์ นัดวิลัย
นางสาวธัญลักษณ์ ธงศิลา
นางสาวบุญญิสา สาธรราษฎร์
นางสาวพลอยไพลิน สุริยะจันทร์
นางสาวภูสุดา เสาวพรรณ
นายสุริย์ ฉิ
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นางสาวจิตนภา หงษา
นางสาวเจนจิรา ไชยมงคล
นางสาวชนากานต์ ศรีสินธุ์
นางสาวณัฐกาญจน์ ไปยะพรหม
นางสาวณัฐธิญา สะตะ
นางสาวดารินทร์ สุนิธรรม
นางสาวธัญญาเรศ ภักมี
นางสาวธารารัตน์ กอไธสง
นางสาวปิยะนุช โล่วณิชเกียรติกุล
นางสาวพิมพ์ชนก ดีจันทร์
นางสาวศศิพร ลิ้มสกุล
นางสาวอัญชริญา ค�ำปาน

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ

นางสาวสิริมนต์ บัวบุตร	2	

นางสาววรัญญา จิตรประทักษ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ

นางสาวจุฑามาศ สมลี		4	
นางสาวอุษณีย์ ค�ำเรืองศรี	6	
นางสาวสิริสกุล พันธะไชย
8
นางสาวพิมพ์วิภา เวียงวิเศษ	10
นางสาวฮิเดมิ โอคาดะ		12	
นายพชร ชโยภาส		14	
นางสาวภัคมัย ค�ำแก่นคูณ	16	
นางสาวอรภา รุณภัย

นางสาวปภาวี หาญปราบ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ด�ำรงวณิชย์
นางสาวนวรัตน์ เขตสมัคร
นางสาวเพ็ญพิชชา บุญเสนอ
นางสาวพัณณิดา นาครัตน์
นางสาวพรสวรรค์ เสียงล�้ำ
นายวัฒนชัย สายรัมย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ

นางสาวกัญญาภัค ปัญจะรักษ์
นางสาวกิจรัตน์ ศุภศิริบวร
นางสาวกุลนิติ เบ้าจรรยา
นางสาวเขมณิช จินะสะทุ่ง
นางสาวจิตติญา ฉวีรักษ์
นายจิรพงศ์ แช่มช้อย
นางสาวชนรดี ด่านปรีชากุล
นางสาวฐาปนี โคตรโยธา
นางสาวณัฐมล แก้วมณี
นางสาวธนวรรณ เอื้อศิริตระกูล
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นางสาวกิ่งกาญจน์ อินทโพธิ์
นางสาวกุลณัฐ สีทาแก
นางสาวกุลพัชร บุญช่วย
นางสาวเขมสรณ์ ภูสมนึก
นางสาวจิรประภา ชูเวช
นายจิรภัทร ศรีไว
นางสาวชลธิรัตน์ สกุลสันติรัตน์
นางสาวณัฐมน เจตะวัฒนะ
นายดนุพล จันท�ำมา
นางสาวธนัชชา สุดดี
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นายธีรเจต ธนะนู
นางสาวนภัสวรรณ ช่อสูงเนิน
นายนลธวัฒน์ ขุมนาค
นางสาวเนธิตา อันทะไชย
นางสาวปวรา เติมวิถี
นางสาวปาริฉัตร วาทเกียรติกุล
นางสาวปิยะธิดา สีสุนา
นางสาวพรินทร ทองเพชรศรี
นางสาวพันธิตรา เล้ากอบกุล
นางสาวเฟื่องฟ้า ชาติวิเศษ
นางสาวรัตน์ติยากร บุตรสุวรรณ
นางสาววิชญาดา อิสระ
นายวิริทธิ์พล ลิ้มมณีวิจิตร
นางสาวศรินรัตน์ อุดมปฏิพัทธ์
นายศุภฤกษ์ ทวีแสง
นางสาวศุภานันท์ เชื้ออุ่น
นายสหวัฒน์ ตุ้มวิจิตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณทวี
นางสาวอริย์กัณตา กล้าหาญ
นางสาวอินทิรา จอมมะเริง
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นางสาวนภสสร พลหาญ
นายนฤปนาถ สวัสดี
นางสาวนันทิกานต์ บุบผามะตะนัง
นางสาวปรารถนา ดวงพร
นางสาวปาณิสรา ชุติธัญวรรณ
นางสาวปิยะเกศ ทุมสวัสดิ์
นายพงศ์พิสิทธิ์ ทองปุ้ม
นางสาวพริมา จันทมาศ
นางสาวพีรพิชญ์ ไชยสุบิน
นางสาวเมธาวี นวฤกษ์
นางสาววรรณกร ราษี
นางสาววิชญาพร วงษ์ธรรม
นายศราวุธ พ่อพันสาย
นางสาวศุภนุช ถนอมทรัพย์
นายศุภวิชญ์ แสนค�ำ
นางสาวสวรรยา ไปดี
นางสาวเสาวลักษณ์ บางใบ
นางสาวอภิชญา บุญมา
นายอานันท์ วงค์กลม
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นายพัทธดนย์ เขียนโคกกรวด	2	

นางสาวนัทธิยาพร บางแก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น

Ms.PEIHONG LIN
นางสาวกชพรรณ ก�ำเนิดกลาง
นางสาวกรชนก ภูริเอกพรสกุล
นางสาวกุลชา อินทรวงษ์โชติ
นางสาวชณิตา ดิษฐปาน
นางสาวญาณิศา สุขจันทร์
นางสาวธิภาพร โคตรหาชัย
นางสาวนนทิยา จ�ำรัส
นางสาวนวกชมน กุลวงศ์
นางสาวปภัสรนัณธ์ มีชัยธนกิตติ์
นางสาวผาณิตธาร เพ็ญศิริ
นางสาวพัชรินทร์ ทองประเสริฐ
นางสาวพิมพ์ชนก รูปแก้ว
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นางสาวกชกร พลทอง
นางสาวกมลพร ภูวิเศษ
นางสาวกฤติกา บุญสุข
นางสาวจินตนา แป้งคอนสาร
นายชนม์ณกานต์ อินทชัย
นางสาวณัฐพร บ้านกล้วย
นางสาวธีราพร ศรีสว่าง
นายนรภัทร ทองสา
นางสาวเนตินันท์ อุกระโทก
นางสาวปวัณรัตน์ วิมลรัตน์รัชตะ
นางสาวพระพร ยังแสนภู
นางสาวพิชยา สว่างวงศ์
นายรัตนพงษ์ เสกก�ำปัง
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33
35
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7
9
11	
13	
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29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51

นางสาวรุ่งกานดา สอนเวียง
นางสาววราภรณ์ ดวงค�ำ
นางสาวศิริยากร รสหอม
นางสาวสราลี เสาวลักษณ์

30
32
34
36

นางสาววนิดา สุดนางาม
นางสาววิชชุดา วนิชจิวพันธ์
นางสาวศุภวรรณ มีเพ็ชร์
นายอารยะ ผลจันทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ นิยมพล	2	
นางสาวศุภรัตน์ กุมรัมย์	4	
นางสาวชูติมา บัวสงเคราะห์	6	
นายพิชชากร ทองกล�่ำ		
8

นายณัฐชนน จันทร์ฉาย
นางสาวอารียา วงศ์ประชาสุข
นางสาววทัญญุตา ชมภักดี
นางสาวกนกวรรณ สมวงค์ษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภาษาไทย

นางสาวปาณิสรา พันวอ	10
นางสาวพรชณิตว์ นามโคตร	12	
นางสาวศศินา ราษีทอง	14	
นางสาวชุติกาญจน์ โสหะ	16	
นายจิรายุ หาฤทธิ์		18
นางสาวอารยา วานิชกร	20
นางสาวกรรณิการ์ ดีสองชั้น	22	
นายยศธร เค้าหงษ์		24	
นางสาวอุไรวรรณ นุ่นนาแซง	26	
นางสาวกุลนิภา บุตรลุน	28
นางสาวสุนิดา เวียงชัย		30

นางสาวมณฑิกา โม้กุดแอก
นางสาวธนัญญา ตันชวลิต
นางสาววันวิสา ธัญญานนท์
นางสาววรางคณา สุขแสนศรี
นางสาวพรพิตรา โสมี
นายพิริยะพงศ์ พิมพระลับ
นางสาวไอรินทร์ อยู่ทอง
นางสาวสุมินตรา มากเอี่ยม
นางสาววนิดา บานเย็น
นางสาวศิรินภา เฉื่อยไธสง
นางสาวธัญจิรา หงส์พิพิธ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย

Miss SHEN SHI YUE TING
นางสาวจันทร์จิรา ประวิเศษ
นางสาวชนิตา กันยามัย
นางสาวณัฐณิชา เหล่าฤทธิ์
นางสาวธินิดา ห้วยจันทร์
นายนฤพนธ์ สุริฉาย
นางสาวปราณพิชญ์ ปุรัมพกา
นางสาวปาณิสรา กัณนะคร
นางสาวพนัชกร สุเทวี
นางสาวพิมชนก บุญแจ้ง
นางสาวมาฆศิริ จารุเจษฎา

32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

นางสาวกิตติยา เพียตุ
นางสาวจารุวรรณ สังฆะจารย์
นางสาวชัญญานุช รู้บุญ
นางสาวธนัชชา สีสองชั้น
นายธีรนันท์ วันโยศิริทรัพย์
นางสาวบัวสวรรค์ บุญมาวงษา
นายปัญญวัฒน์ ฉายาวรรณ์
นายพงศธร เชาวลิตกิจกุศล
นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์
นายภากรณ์ ตันทะวงค์
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ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวนันทกาญจน์ นาคาแก้ว	2	
นางสาวฉัตรทิพย์ ชัยศิลา	4	
นางสาวณณิชา ประจัญมอญ

นางสาวธันยพร อภิบาลศรี
นางสาวพิชญดา อุ่นหนู

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวกัลยา จารัตน์		
7
นางสาวนันทพร ปากวิเศษ
9
นางสาวจันจิรา แบงกระโทก	11	
นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์

นางสาวปิยะพร กลั่นความดี
นางสาวสุชานาถ นาคทรัพย์
นางสาวชญาภา สอนภักดี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวจิณัฐตา ธรรมรัตน์
นางสาวณิชกานต์ ไทยธุระไพศาล
นายปิยะพงษ์ ชื่นตา
นางสาวพรรธิภา ทบโคตร
นายวศิน อุทรักษ์
นางสาวสุรภา เลาหวิวัฒน์
นายอนุวัฒน์ กุลสง
นางสาวอาภาวดี พุฒรา

14
16
18
20
22
24
26

นางสาวชนนิกานต์ มาพรศรี
นางสาวประภัสสร ศรีบุญเรือง
นายพงษ์พัฒน์ เหลาเพ็ง
นางสาวรัตนประภา มาดี
นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิ์ฤๅชัย
นางสาวอคัมย์สิริ ทองมาศ
นางสาวอรอุมา ใจเรือง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
นางสาวณิชาวีร์ เปรมกมล	2	
นางสาวพิชชา พรหมคุณ	4	
นางสาวปิยะฉัตร บุญเอก		

นางสาวนิรณรา บุญมี
นางสาวศศิภา ประทีป ณ ถลาง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
นางสาวพรสวรรค์ จิตต์ปราณี

7

นางสาวศุภิสรา รอดภัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ

นายกฤตพัฒน์ ศรีสุพรรณ
นายเจษฎา ประจิตร
นางสาวฐานิตา กันเกตุ
นายธนพัฒน์ ศรีศักดา
นางสาวธันยธรณ์ จันทวงษ์
นางสาวนัฐกานต์ วุทธิพงษ์ปรีชา
นางสาวปาณิสรา สืบสาย
นางสาววราภรณ์ ไชยกันยา
นางสาวอารยา สุขส�ำราญ

9
11
13
15
17
19
21
23

นางสาวขนิษฐา ทองใคร้
นางสาวชนิกานต์ มั่นบุญสม
นางสาวฐิตารีย์ บุญญาดา
นายธนวัต เลิศวรสิริกุล
นางสาวนรินทร รัตนพันธ์
นายปฐมพนธ์ พิกุลงาม
นางสาวเมลิณินทร์ พูลสวัสดิ์
นางสาวสุพิชญาณ์ ยงประพัฒน์
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ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง สาขาวิชา ภาษาสเปน
1

2	
4	
6	
8
10
12	
14	
16	
18
20
21
23
25
27
29
1	
3	
5	
7
9
11	
13	
15	
17
19
21	
23	
25	

นางสาวอภิญญา หนูขยัน

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ภาษาสเปน

นางสาวหทัยภัทร ไชยแสง	3	
นายจักรกริช แก้วศรี		5	
นางสาวพัชราพร ปุณประวัติ
7
นางสาวพรหมพร พรมหาชัย
9
นางสาวณัฐรียา ศิลาไสล	11	

นางสาวณัฐนรี ดีบุญชัย
นายณัฏฐ์วัฒน์ บัวขาววงศ์ภูธร
นางสาวปรัชญา คงโนนกอก
นางสาวอัญมณี วงศ์แหล้
นางสาวภัชษร หาญกิติวัธน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภาษาสเปน

นายชัชพงศ์ หาสูง		13	
นางสาวศิริวรรณ สีม่วงงาม	15	
นางสาวอนัญญา กุลไธสง	17
นางสาวธัญลักษณ์ ทองปลิว	19
นางสาวมลธิชา ว่องทั่ง		

นางสาวกลาภร ใต้ศรีโคตร
นางสาวปรรณพร สุวรรณศรี
นางสาวนีรนรี วงศ์ปริยกุล
นางสาวปุณยนุช ลี้ไพโรจน์กุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาสเปน

นางสาวกมลพัฒน์ แก้วอินทร์
นางสาวกุลธิดา แสนเทพ
นายพสิษฐ์ ทะกันจร
นางสาวลภัสรดา ภูไข
นางสาวอริสรา แอมนนท์

22
24
26
28
30

นางสาวกัญญ์ญาณัฐ ไพศาลธนภัทร
นางสาวปิยมล อรุณธีร์กิจ
นางสาวพิชญา มุ่งดี
นางสาวอภิณห์พร นามจรัสเจริญกิจ
นางสาวอัจฉรียา ใชยรมย์วิกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวธิติมา พิลากุล		2	
นางสาวธนัชพร ค�ำแสน	4	
นางสาวกัญญาพร สวัสดิ์วงศ์ไชย	6	
นางสาวจิลารัตน์ สายทิพย์
8
นางสาวสุดารัตน์ อุดแจ่ม	10
นางสาวกมลชนก ธรรมฤทธิ์	12	
นางสาวกรกนก เชื้อเพชร	14	
นางสาวธัญทิพย์ อารยางกูร	16	

นางสาวสปัน เย็นเสมอ
นางสาวชนิสรา ศรแผลง
นางสาวชญาดา บึงมุม
นางสาวนภัสสร ปักมะนัง
นางสาวมณฑิตา ช่างยันต์
นางสาวสุชญา จันทร์ตาฝั้น
นางสาวจิรัชญา ศรีชัยชนะ
นางสาวพิมพ์พรรณ จันทวงศ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวชุติกาญจน์ สุภธีระ	18
นางสาววริษา ภูมิภูเขียว	20
นางสาวพิชญดา โสระศรี	22	
นางสาวจณิสตา แสนเพชร	24	
นางสาวสลินพร คุณะ		26	

นางสาวณัฐกาญจน์ วิทย์ตะ
นางสาวศิริวรรณ ห่อทอง
นางสาวปริณนันท์ ปุรณะ
นางสาวชมพูนิกข์ ปรางทอง
นางสาวกานต์พิชชา บุญมาก
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นายชัยนันต์ วัชระไชยคุปต์	28
นายปริญญา จันดาเขียว	30
นางสาวณภัค วงศ์ถาวร	32	
นางสาวพลอยไพลิน ทองเนื้อดี	34	
นายณภัทร เนืองเฉลิม		36	

นายภาณุพงษ์ ต่อสกุล
นางสาวขจีมาศ กฤตาคม
นายอัษฎาวุธ ธนะค�ำ
นางสาวสุภัสสร เมธีปฏิภาณ
นางสาวมิ่งกมล พิมพา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

นายจิณณภัทร เพียรชัย
นายทนุธรรม ใบกว้าง
นางสาวนฤพร ธารีเกตุ
นางสาวนิติการ ผานาค
นางสาวเบนยา ลักษวุธ
นางสาวพิธุวดี ศรีหาภูธร
นางสาวพีรยา ไชยรักษ์
นางสาวภัทรภร มงคลนิเทศ
นายวิภูพัฒน์ ธีร์ธนะกาญจน์
นางสาวศุภสิริ ศรีหาใต้
นางสาวสุดารัตน์ พะธะนะ

38
40
42
44
46
48
50
52
54
56

นายณัชพล กันนุฬา
นางสาวธิติมา กงสะเด็น
นางสาวนัชชา ศิริสาร
นางสาวบุษกร หม่องค�ำหมื่น
นางสาวพรทิพย์ ถิ่นวิมล
นางสาวพิมพ์กวิน แพงจันทร์
นายภัคพล ประกายศรีโรจน์
นางสาวมัณยา สังข์ทอง
นายศราวุฒิ สายวิลัย
นายสิงหราช เวียงอินทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวอิษยา อุทินทุ		2	
นางสาววรรัตน์ ถิตย์หนองแวง	4	
นางสาวจิตตานันท์ ภูริเศรษฐศักดิ์	6	
นายอโนชา สิมมา		
8
นายศักดิ์สิทธิ์ ราชชมภู		10
นางสาวเพชรนภา พึ่งกลิ่น	12	
นางสาวริชา พุ่มแก้ว		14	
นางสาวพิชญา วรรธนะอมรา	16	
นางสาวกัญญา แซ่ริม		18
นายชาคริยา สิริธีรสกุล	20

นางสาวมณีกาญจน์ จันทร์รัตน์
นางสาวพิมประไพ สมหวัง
นางสาวศิรินธร ตติเวชกุล
นายพีระวัฒน์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
นางสาวเขมขนิษฐ์ บุญมีเจริญวงศ์
นางสาวกรกมล ภานุศรี
นายนครินทร์ เสมอไว
นางสาวปภาวี สุวิชา
นายจิรพัฒน์ ทองศรีจันทร์
นายสิทธิณัฐ คงเดชอุดมกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวชุติมา วงศ์เกย		22	
นางสาวอัญธิณี พวงสูงเนิน	24	
นางสาววรางคณา แก้วพะเนาว์	26	
นายณัฐพงศ์ บุตรศิริ		28
นางสาวชนกนันท์ ตั้งดวงดี	30
นางสาวนัชชา เจริญชัย	32	
นางสาวอังคณา เจติปา	34	

นางสาวกมลวรรณ วรรณสุทธิ์
นางสาวณิชากร แสงด�ำ
นายทศพล ภูเงิน
นายณัฐพัฒน์ คุ้มคง
นางสาวสมสตรี พลโคกก่อง
นางสาวสิรินยา แก้วกอน
นางสาวนุสบา นวลทอง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
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37

นายอนุชา ก�ำลังวรรณะ
นายมิรัญด์ ภูกองไชย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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53
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นางสาววาสนา ร�ำแพน	36	
นางสาวปาริฉัตร บุญสนิท	38
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นางสาวจิรัชดา เวียงแก้ว
นางสาวตวงพร สอรักษา
นางสาวนันทณัฏฐ์ ตั้งวัฒนารุจ
นายปฏิภาณ มหาอุดม
นายปัณณ์ เกลี้ยงไธสง
นางสาวรัตนภรณ์ สิงคราม
นางสาวสโรชา หิรัณยสโรช
นางสาวอริสา พรหมจรรยา
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นางสาวกุลสตรี แสงวงศ์
นางสาวณิชารีย์ ศุภผลา
นายทัตพงศ์ จันนุวงศ์
นางสาวนันทพร ข่าขันมะลี
นายปวีณ ภูมิทน
นางสาวพิชญาพร พึ่งกุศล
นางสาววานิสา แซ่ตัง
นางสาวสุชาวลี แจ่มกระจ่าง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นายกิตติพิชญ์ พรหมโคตร	2	
นางสาวสาวิตรี กองแก้ว	4	
นางสาวอินทนิล สถาปิตานนท์	6	
นางสาวธันยธรณ์ ยืนนาน
8

นางสาวพัชรินทร์ ดาวเรือง
นางสาวอัญมณี ใบภักดี
นางสาวดาริน จันดี
นางสาวสิริมล มุมทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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13	
15	
17
19
21	
23	
25
27
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31
33
35
37
39

นางสาวธัญวรัตม์ พรหมประกาย	10
นางสาวธิติมา สักขาพรม	12	
นางสาวเกษศิรินทร์ ลาภปรากฎ	14	
นางสาวสุวนันท์ ประหา	16	
นางสาวอรอารียา ป้องสนาม	18
นางสาวประภัสสร นุชรุ่งเรือง	20
นางสาวชนิกานต์ สร้อยสูงเนิน	22	
นางสาวชญานี อามาตย์ทัศน์	24	

นางสาวกาญจนา พรหมโคตร
นางสาวศิริพร สีบัวบุญ
นางสาวจิดาภา ปรากฏรัตน์
นางสาวผกาสินี กองพรหม
นายศุภวัทน์ กอบางยาง
นายฉัตรบดินทร์ สนธิ
นายต้นบุญ ทองดวง
นางสาวศศลักษณ์ วภักดิ์เพชร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นางสาวกรุณา ขันทองค�ำ
นายคมสัน ฉัตรไชยเดช
นางสาวจุฑามาศ จิวจรัสรงค์
นางสาวญาดา วัฒนา
นางสาวณัฐมล สืบค้า
นางสาวธิดารัตน์ สุระแสง
นางสาวบุริมนาถ ส�ำโรง
นางสาวปรียนิตย์ กาษี
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38
40

นายคถาคต บึ้งไชย
นางสาวจีรนันท์ โคตรสีเขียว
นางสาวจุรีรัตน์ ถาปาลบุตร
นายณัฐกานต์ ประทุมทอง
นายธนิต ชูศักดิ์คุณศาสตร์
นางสาวนิสราภรณ์ แสงรัตน์
นายปณิญญ์ สุวรรณศร
นางสาวปรียานันท์ จันไตร
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นายพงศกร อ้นสันเทียะ
นางสาวพลอยฤทัย สมประสงค์
นางสาวมธุรดา โรจน์ทินกร
นายศุภกร พลเยี่ยม
นางสาวสาวิตรี ผงพิลา
นางสาวสุกฤตา สีเขียว
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52

นายพรชัย อนุนิวัฒน์
นางสาวภัทรวรินทร์ อุทุม
นางสาวศรัณยา กัสปะ
นางสาวสโรชา โพวิเศษ
นางสาวสิรินภา บัวทรัพย์
นางสาวสุดารัตน์ หนูคล่องแคล่ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

1
1	
3	
5	
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นายณัฐพงษ์ คงเป็นนิล

2

นางสาวธัญญรัตน์ เทพวารินทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
นายคุณาสิน ลุนพุฒ		2	
นางสาวฐิตินันท์ อ่องพิมาย	4	
นายวรุณ สมานเพชร		6	

นางสาวกัญญาณัฐ โพธิ์ค�ำ
นางสาวจิราภรณ์ ทรงพระ
นางสาววิลาสินี ถามูลแสน

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

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

1	
3	
5	

นางสาวอภัสสร สินโพธิ์
8
นางสาวศรัณย์พร อึ้งวนารัชต์	10
นางสาววรรษมล พันธ์สัมฤทธิ์	12	
นางสาวมยุรินทร์ กุลวงศ์	14	

นายตรีกวินท์ วิชัยก�ำจร
นางสาวพรทิพย์ มั่นทับ
นางสาวปรมาภรณ์ แสงแก่นสาร
นางสาวอุไรวรรณ บุญเกิด

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

นายกิตติภณ สาระมาน
นางสาวจารุวรรณ ทองเพชร
นางสาวฌญาดา แสงภักดี
นางสาวนฤมล ฝากสระ
นางสาวบุตรมณี บุญผล
นายพิชิต สมบัติสถิตย์
นางสาวภิรมย์ธัญญวรัตน์ นาถโกษา
นางสาวเมธ์วดี กิตติไชยสิทธิ์
นางสาววศินี นามมูล
นางสาวสิริปรียา กันตะปีติ

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

นางสาวจริยาภรณ์ เย็นจตุรัส
นางสาวชิสา ภูพัฒนโชติ
นางสาวธัญวรัตน์ โคนโนะ
นางสาวนันท์นภัส ศิลป์มานะกิจ
นางสาวพิชชญา วิภักดิ์
นายพีรพล จ่าเคน
นางสาวมิณฑิกรณ์ อภิศิกาญจนพงศ์
นางสาวรุ้งไพลิน เชิมชัยภูมิ
นางสาววิชญา ไกรจันทร์
นางสาวสุนันทา ภูถมศรี

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
นางสาวพีรกานต์ ผิวทอง	2	
นางสาวภัทรสิริ เนื่องวงษา	4	
นางสาววิชชุดา อินทนา	

นายฉันทกร ศรีคลัง
นายขวัญมงคล คล้ายสาหร่าย
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14	
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สารสนเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
นางสาวนิรัตน์ชา บุญรักษ์
7
นางสาวธาริตา ผาบุดลา	
9
นายสิทธิโชค โจทย์ครบุรี	11	
นางสาวพนิดา วิชัยศร		13	
นางสาวอรวรรณ ยังสูงเนิน	15	
นางสาวมยุรฉัตร บุพใจ	17
นางสาวพรพิมล ชื่นตา		19
นางสาวทิพานัน แข็งแรง	21	
นางสาวบงกชกร เข็มพุดซา	23	
นางสาวนฤพร ตั้งประชาชัย	25	
นางสาวบริพัตร์ กุณวงศ์	27

นางสาวพฤกษา ทิมประดับ
นางสาวภาคินี บุญญรัตนสิริ
นายภรศิษฐ์ เกิดบ้านชัน
นางสาววิระวรรณ โสดาทิพย์พรชัย
นายฉัตรชัย เรืองวชิรปัญญา
นางสาวเบญจภรณ์ อัปมานะ
นางสาวปิติณัช อุดมเศรษฐพงศ์
นางสาวลลิตา รัตนะคุณ
นายธนภัทร ศรีศิริโชคชัย
นางสาวอมรรัตน์ เชื่องดี
นายภูริวัฒก์ อินทร์ไชยา

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

นางสาวกัลยรัตน์ แสวงผล
นายกีรติ นาสิมมา
นางสาวกุลรุจี จิตรหาญ
นายจอมปราชญ์ ประจักษ์แจ้ง
นางสาวชญาวรรณ พัฒน์ชนะ
นางสาวธัญญกร ดีพร้อม
นางสาวพิชญ์สินี แสนทวีสุข
นางสาวมญชุ์มัทนา เรืองสุริยา
นางสาวรับขวัญ มาตย์ภูธร
นางสาววราภรณ์ สิทธิค�ำ
นางสาวศรุตา จันทราเจริญปัญญา
นางสาวสุทธิดา นาจอมทอง
นางสาวสุวรรณา ปรีบุญพูล

29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
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53

นายกิตตินันท์ โสพุดอ่อน
นางสาวกุลณัฐ วิชาผา
นางสาวขนิษฐา ทองทวี
นายจิรายุทธ์ ศรีสุภาพ
นายณัฐนันท์ มีสาร์
นางสาวปนัดดา แก้ววงษา
นายพิชญุตม์ จ�ำเริญศรี
นางสาวรวิษรา เปรมกลาง
นางสาววณิชยา สิทธิมณีวรรณ
นางสาววริยา ศิริภูมิ
นายสรกฤช วงค์ษา
นางสาวสุภารักษ์ เหมือนชอบ
นางสาวอาทิตญา ฤาชา
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