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นางสาวญาสุมินทร์ อ่อนสุริวงศ์
นายณัฐกิตติ์ กองสุวรรณ์
นางสาวณัฐชยา วิริยะพันธ์
นางสาวณิชาพิชญ์ ปราณีตพลกรัง
นายธนภูมิ พฤฒิวิญญู
นางสาวธัญชนก ชัยอิทธิพร
นางสาวธันย์สิตา พลบุตร
นางสาวเนตรนภา สุพรรณ์
นางสาวบุษกร ศรีพิพัฒนะกุล
นางสาวปรียาดากมล เมืองครุธ
นางสาวปวีณา ทรงศิริ
นายพงศกร มูลพล
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นางสาวพรรณรี ตับกลาง
นางสาวพีรดา สุนทรโลหะนะกูล
นางสาวฟ้ารุ่ง ขวัญดี
นางสาวภนิดา สาระพงษ์
นางสาวภัทรนิษฐ์ อัครสาครพัฒน์
นายภูรินทร์ เดชธงไชย
นางสาวรวิภา ในเถา
นางสาวรัชนีกร วานิชวรรณ
นางสาวรุ่งรัตน์ บรรจง
นางสาววันวิสาข์ อาบสุวรรณ
นางสาววิพาดา พูลมาศ
นางสาวศศิวิมล สังข์แก้ว
นางสาวศิริญญา นามแถ่ง
นายสมชาติ เจริญวรทรัพย์
นางสาวสุดารัตน์ ค�ำชวน
นางสาวสุพัตรา แจ่มใส
นางสาวสุรัสวดี กันทาพันธ์
นางสาวหทัยชนก มังกรทอง
นางสาวอัจฉราพร ทองเป้า
นายเอกวัฒน์ ดรศรีจันทร์
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49
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75
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81
83

นางสาวพิมพ์พิชชา อรรถโยโค
นายพีรพงศ์ ทิพย์มนต์
นางสาวฟ้าหลวง เพ็งอารีย์
นางสาวภัคจิรา รัศมีเพ็ญ
นางสาวภัสสร แสงวงศ์
นางสาวมัลลิกา แสงสุวรรณ
นางสาวรวิสรา โอภาสพสุ
นางสาวรุ้งทราย ศรีไพร
นางสาววราพรรณ กมลวัทน์
นางสาววารุณี ค�ำศรีเมือง
นายวุฒิชัย บุญศรีรัตน์กูล
นางสาวศิรประภา เสนจันทร์ฒิชัย
นางสาวศิวัชญา บัวสาย
นายสิทธิศักดิ์ อวนอ่อน
นางสาวสุนิตา พรรษา
นางสาวสุพัตรา ชัยอาษา
นางสาวสุวพิชญ์ จันทะลารักษ์
นางสาวอรทัย ชัยอินศูนย์
นางสาวอุทัยวรรณ เดชปทุม

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

1	

นางสาวพราววิธิตา พิตรพิบูลโภคิน	2	

นายสิทธิพงษ์ จ�ำปาเรือง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

3	
5	
7
9
11	
13	
15	
16
18
20
22
24

นางสาวพุทธชาติ แสงจันทร์	4	
นางสาวสาวิตรี สุระดะนัย	6	
นางสาวธณัตชพร พลศิริ
8
นายภานุเมธ แสนศักดิ์หาญ	10
นางสาวเนตรชนก เจริญสุข	12	
นางสาวธริษตรี มากระดี	14	
นางสาวอาทิติยา จันทรเสนา

นางสาวกชพร ปัทมธรรมะกุล
นางสาวอินทุกานต์ อุดามาร
นายกันตพงศ์ มีสิงห์
นายทินกร ทาดี
นางสาวปาณิสรา จันทะไพร
นางสาวณัฐณิชา เชิดชัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

นางสาวกนกกร จินดารส
นางสาวกมลพร ปัญญาดี
นางสาวกริณา เวอร์นอน
นายกิตติพงษ์ ติยวรนันท์
นางสาวจริยาภรณ์ วงษาศิลป์ชัย

17
19
21
23
25

นางสาวกนิษฐา เศษวิสัย
นางสาวกรทิวา แสนหล้า
นางสาวกวิสรา เทพารักษ์
นางสาวเกวรินทร์ ระดิ่งหิน
นายจิรภัทร รุจิราวินิจฉัย
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26
28
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38
40
42
44
46
48
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54
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60
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66
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1	
3	
5	
6	
8
10
12	
14	
16	
18
20

นางสาวชนนิกานต์ พิพัฒน์เสวิกุล
นายชูพงษ์ อุดมสมุทรหิรัญ
นางสาวณฐอร วรรณะ
นายณัชพล บุญแย้ม
นางสาวทัศนภรณ์ พัชรไตรลักษณ์
นางสาวธนันท์ธร นาวิเศษ
นายธนิตศักดิ์ ทับรัตนกุล
นางสาวนฤมล สุวรรณชาติ
นางสาวเบ็ญจพร กุตระแสง
นางสาวพรพรรณ ตั้งไพฑูรย์
นายพัชรพล สุขยืน
นางสาวพัทธนันท์ สหัสรังษีวิทยา
นางสาวพิมพ์วิภา เชิดชู
นางสาวมุทิตา พรมดี
นางสาวโยษิตา มูลค�ำมี
นางสาวรัชนีกร อาจนนท์ลา
นางสาวรุ่งนภา ผาโคตร
นางสาวลภัสรดา วิญญูประดิษฐ์
นางสาวศิริลักษณ์ ไกรยะสินธ์
นางสาวสรุตรา ด�ำรงภวทรัพย์
นางสาวสุชัญญา โพธิ์ละเดา
นางสาวสุภาวดี ศรีวิวัฒน์
นางสาวอินทุพร เอี่ยมตระการ

27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71

นางสาวชุติกาญจน์ สรรประเสริฐ
นายฐากร เล็กอุดากร
นายณภัทร พาป้อง
นางสาวณัฐนิช เลิศอริยกุล
นางสาวธนัญญา แก้วเพชร
นางสาวธนัยนันทน์ เลิศธนธานี
นางสาวธัญวรัตน์ ถิรสุวรรณ
นางสาวนุชจริยา ตังตา
นางสาวปรีชญา ตั๊นสกุล
นางสาวพรพรหม พุทธลา
นางสาวพัฒนียา สายโสภา
นางสาวพันธ์ทิพย์ ไพศาล
นางสาวภัทรพร แสงจันทร์ฉาย
นายยอดขวัญ นาเลาห์
นางสาวรมิตา ศิริพินิตนันท์
นางสาวรินรดา ควาญช้าง
นางสาวรุ่งนภา พูนสกุล
นางสาวศรินทร์ ไชยศิริสุโรจน์
นายสถาพร อุ่นพรมมี
นางสาวสิริยากรณ์ วาดโคกสูง
นางสาวสุนารี ธงอาษา
นางสาวอารตี บุระค�ำ
นางสาวไอยวริญญ์ พุฒสันเทียะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา การตลาด

นางสาวปวีณา ง่วนฮวด	2	
นางสาวชุติมา ไทยพิริยะกุล	4	
นางสาวปวีณรัตน์ วินัยแพทย์

นางสาวภัทรภรณ์ สินประเสริฐ
นายวรัท ธุวธารางกูร

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา การตลาด

นางสาวกนกพชร ส�ำราญบ�ำรุง
7
นางสาวนุชนาถ จูวัฒนส�ำราญ
9
นางสาวดรุนี โสบุญ		11	
นางสาวอมรรัตน์ เจริญสุข	13	
นางสาววิมลสิริ แสนพงษ์	15	
นางสาวณัฐสิรี พงษ์วาปี	17
นางสาวเบญจมาศ ทองดวง	19
นางสาวจิราพร ค�ำป้อม	21	

นางสาวนิฏฐาการย์ แก้วแฝก
นางสาวธัญชนก ขันทะโข
นางสาวจุฑาทิพย์ วรรธนะศิลป์
นายคมชาญ สุขศรี
นางสาวอารียา พงษ์พิศ
นางสาวจารวี สุทธิบริบาล
นางสาวภัทรพร โยมา
นางสาวชัญญา สมเพชร
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด

นางสาวกนกวรรณ มัชฌิมา
นางสาวกัญญาณัฐ ค�ำสวาท
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ศิริขันธ์
นายกิตติภพ เทียนไชย
นางสาวกุลดา วิริยกิจอนันต์
นางสาวจิราภรณ์ เมฆศรี
นายเจตนพัฒน์ กมลวัทน์
นางสาวชฎา ตั้นสูงเนิน
นางสาวชมพูนุช ธุระท�ำ
นายชเยศ ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์
นางสาวญาณิศา จันทร์สุดชา
นางสาวณัชชา หวังกลุ่มกลาง
นายณัฐกร เนตรวงศ์
นางสาวณัฐชา สุขมานพ
นางสาวณัฐพร สีชัย
นางสาวณัฐยา ภูครองจิตร
นางสาวดารุวรรณ วาระสิทธิ์
นายทนงศักดิ์ อินทรักษ์
นายเทวกฤต ธวัชพลังกร
นางสาวธนวรรณ ตั้งเศวตชัย
นางสาวธัญวรัตน์ มาลีหวล
นางสาวนรินทร จันทร์แย้ม
นางสาวนันท์นภัส อนันตกูล
นางสาวเบ็ญญา ชาวหมู่
นายปรมัตถ์ เงี้ยบงามศรี
นายปัญญกร กุศลานุคุณ
นางสาวภัททิยา ดวงโนแสน
นายภูดินันท์ ราชคีรี
นางสาวมนทกานต์ อริยชัยสกุล
นางสาวมัชฌิมา เตียวศิริมงคล
นายยศพนธ์ นิธิวัฒนศักดิ์
นางสาวยุวดี ท้าวมะลิ
นางสาวรวิสรา วีระไชยานันท์
นางสาวรัตนา มะโนรัตน์
นางสาวลลิตา โชติวรรธกวณิช
นางสาววชิราภรณ์ เงียบกิ่ง
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นางสาวกัญญมน พิลาชัย
นางสาวกัญญาณัฐ วรรณศรี
นางสาวกาญจนา ลีลาคม
นายกิตติศักดิ์ แก้วกัลยา
นายจิรพนธ์ คันธโกวิท
นางสาวจุฑามาศ แสนใจ
นางสาวชญานินทร์ เสนแสน
นางสาวชนม์นิภา เมตตามตะกุล
นางสาวชไมพร ถาวงษ์กลาง
นายชานนท์ อุปดี
นางสาวณภัทร บุษบา
นายณัชพล มีถาวรกุล
นางสาวณัฐฉรียา อภินาคพงษ์
นางสาวณัฐพร วงค์แก้ว
นายณัฐพสิษฐ์ แสงหาชัย
นายณัฐวุฒิ โนนุช
นายติณณภพ แก่นพรม
นายทศพร ลักขณากรกุล
นายธนกร ลิมโพธิ์ทอง
นายธนวัฒน์ มงคลศรีสวัสดิ์
นางสาวนภัสวรรณ เทอดโยธิน
นางสาวนฤมล แก้วกาหลง
นางสาวบุษกร สีมาวรพงศ์พันธุ์
นางสาวปพิชญา เลิศส�ำรวยพันธุ์
นายปริญญา ยานะ
นายภวิศ จันทนาม
นายภานุทัศน์ นาคไทย
นายภูริทัศน์ ทองลอง
นางสาวมนัญญา พวงกุหลาบ
นางสาวเมธาวี มาตราช
นางสาวยุมาภรณ์ แน่นอุดร
นางสาวรจรินทร์ จันทะคาม
นางสาวรสสุคลย์ พลจ่า
นางสาวราตรี หมาดสกุล
นางสาวลักษิกา บัวภา
นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณขิน
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100
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18
๒0
๒1
๒3
๒5
๒7
๒9
๓1
๓3
๓5
๓7
๓9
๔1

นางสาววรรณิศา ธนะกัญญา
นางสาววิลาสินี ไชยหะนิจ
นางสาวศศิประภา อ้อพงษ์
นางสาวศิริญาภรณ์ รัตนบุญมา
นายสมคิด ดัดจอหอ
นางสาวสุพัตรา อินทมนต์
นายอนวัช เจริญไชย
นางสาวอัปสรสิริ สัตตานุสรณ์
นางสาวอารยา วีรกุลวัฒนา

95
97
99
101
103
105
107
109

นายวรินทร ตั้งเจริญ
นายวิศรุต ศรีสุชาติ
นางสาวศศิวิมล พันธ์ก�ำเหนิด
นางสาวศิศิรา สกุลพิทยาธร
นางสาวสุธีธิดา โพธิรัตน์
นายสุรวุฒิ สุรเสน
นางสาวอัญชิสา เพียรการ
นางสาวอาทิตยา สนทอง

บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

นางสาวพลอยไพลิน รินทะรักษ์	2	
นายพิฆเนศ สังเกตการณ์	4	
นางสาวขจีพรรณ ทะกอง	6	
นางสาวนันทวัน ยิ่งสุจริตพันธุ์		

นางสาวพิมพ์ชนนี พงษ์ยิ้มแย้ม
นางสาวกัลยรักษ์ สุวรรณเขต
นางสาวชนิสรา เนตรนี

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นางสาวปุณญิสา แต้ศิริ
9
นางสาวปาลิตา กสิพร้อง	11	
นางสาวมัทวรรณ พูนสุข	13	
นางสาวณัฐธิดา มิซาคิ นิชิมูระ	15	
นายภัทรเวช หอระเวก		17
นางสาวศิรดา แซ่ฟอง		19
นางสาวนภัทรสร จีระนันทกิจ
นางสาวกมลชนก อัศวจิตต์ภักดี
นายกันตพงศ์ สมใจเพ็ง
นางสาวกาญณิตา ไกรคุที
นางสาวเขื่อนขวัญ เวฬุนารักษ์
นางสาวจิราภรณ์ สะแกแสง
นางสาวจุฑามาศ ข�ำคีรี
นางสาวชนินาถ ตั้งสมบูรณ์
นางสาวณฐรฏฐ์ แว่นกลาง
นางสาวณัฏฐิกา อินบ�ำรุง
นางสาวณัฐธิดา เรืองสันเทียะ
นางสาวดลพร นิธิเมธีกุล

บัญชีบัณฑิต
๒2
๒4
๒6
๒8
๓0
๓2
๓4
๓6
๓8
๔0
๔2

นางสาวณัฐยา ลี้พัฒนโรจน์กุล
นางสาวพัชมณ พุ่มแก้ว
นายณัฐภัทร ตรียานุสรณ์
นางสาวกิรณา วัฒนะภคิน
นางสาวสมิตา พลหมอ
นางสาวธันยพร โพธิ์สูง

นายกษิดิศ แก้วเจริญวงษ์
นางสาวกาญจนา ศรีพานิช
นางสาวกิตติมาพร ปิตรัมย์
นายจิระชัย ไชยชนะ
นางสาวจิราภา เผือกพันธ์
นายชนาธิป ตรันเจริญ
นางสาวญาณิศา เนียมหวาน
นางสาวณภัสสรณ์ ผ่องกุศล
นางสาวณัฐชยา กฤตสิน
นางสาวณัฐสุดา เจริญทอง
นางสาวดุษฎี นิธีศุภนันท์

159

160
๔3
๔5
๔7
๔9
๕1
๕3
๕5
๕7
๕9
๖1
๖3
๖5
๖7
๖9
๗1
๗3
๗5
๗7
๗9
๘1
๘3
๘5
๘7

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

นางสาวทักษพร พรหมรินทร์
นางสาวธัญพิชชา ปรินทอง
นางสาวนรนาถ ยิ่งก�ำแหง
นางสาวน�้ำทิพย์ ชูตระกูล
นางสาวบูชิตา วงศ์ชารี
นางสาวปรางค์กมล ศิริโชคมงคลชัย
นางสาวปิยพร พลเยี่ยม
นายพฤษภา ปราบพาล
นางสาวพัชราภรณ์ จันทาทิพย์
นางสาวพิมพ์วรา ฐกรประเสริฐกูล
นางสาวแพรววนิด ชวนะนรเศรษฐ์
นายภักพงษ์ พันธ์จันทร์
นางสาวภาณุมาส สุวรรณวงศ์
นางสาวรจเรข พินสายออ
นางสาวรักษ์ใจ ภัยหลีกลี้
นางสาววริศรา ราชธา
นางสาววิมลสิริ ก้อนค�ำ
นางสาวศิรินารถ พันธ์เทศ
นางสาวศิโรรัตน์ พนารัตน์
นางสาวสองขวัญ พรมมาตย์
นางสาวสุประวีณ์ บุญโชติ
นางสาวสุมาลัย กิจวิกรานต์
นางสาวอาจารี โกฏิรักษ์

๔4
๔6
๔8
๕0
๕2
๕4
๕6
๕8
๖0
๖2
๖4
๖6
๖8
๗0
๗2
๗4
๗6
๗8
๘0
๘2
๘4
๘6
๘8

นายธนพล นิราศภัย
นายธาดา ธีระธนานนท์
นายนันทกร สุจิมงคล
นางสาวนินัสรีน นิแต
นางสาวปภาดา พลพิทักษ์
นางสาวปรารถนา ไร่สงวน
นางสาวพรทิพย์ เจริญผล
นางสาวพัชรพร ถาไชยลา
นางสาวพิพรรธพร ศิลาวรรณ
นายพีรพล วรรณกูล
นายไพฑูรย์ จิตรดี
นายภัทรพล คงตะเคียน
นางสาวเมธาพร ตั้งจิตภัคกุล
นางสาวระพีพรรณ วิเวกวินย์
นางสาววรินทร์ทิพย์ ซิมงาม
นางสาววินิทรา แสนอ�ำนวยผล
นางสาวศลิตา วรสินธุ์
นางสาวศิริลักษณ์ มิทราวงศ์
นางสาวศุจินธรา บุญลักษณ์
นางสาวสิริกร สายขุน
นางสาวสุภาวรรณ สุขไชย
นางสาวอนัญญา อึ่งทอง
นางสาวอาทิตยา สุทธิพงษ์

รายนามบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์
1

2	
4	
5
7

นายกษิดิศ ต้นงอ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์

นายกรวิชญ์ อุดมเสียง		3	
นางสาวดาลัด ไกยสิทธิ์

นายนิติพงษ์ ใคร่รู้

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์

นางสาวกรองกาญจน์ สุทธมาตย์
นางสาวกัญญาวีร์ ไชยประทุม

6
8

นายกฤตยชญ์ พุ่มทอง
นายกิตติคุณ ต้นโพธิ์

