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
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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
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นายชัยวัฒน์ รานอกโชคพงศา
นายชินวัตร เรียงความ
นางสาวณัชชา จันทร์เพ็ง
นายณัฐภัทร ทาอามาตย์
นายธนพล อาจโยธา
นายนพรุจ ผ่องสนาม
นายประกรณ์ศักดิ์ อุณาพรหม
นายปิยณัฐ สงพัด
นายพชรพล อินทรชาธร
นายพร้อมศักดิ์ สนธิสัมพันธ์
นายภานุพงค์ แสนบัว
นางสาวเมริสา ศาลางาม
นายรัชภูมิ แสงสิงห์
นายวสันต์ บุรพันธ์
นายศุภพิชญ์ ศึกรักษา
นายสุเมธ กุลงูเหลือม
นางสาวอิสริยาภรณ์ ถมยางกูร
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นายจีระสิทธิ์ คงนาวัง
นางสาวชาลิสา ตุงคะเตชะ
นายฐิติภูมิ โพธิ์ปฐมพร
นายณัฐพันธ์ กรมน้อย
นายเตชณัฐ ศิลาศรี
นายธนาทรัพย์ ปุษสะเทวะ
นางสาวนันทิตา แซ่ลิ้ม
นายประวิทย์ วัฒนด�ำรงพาณิชย์
นายพงษ์ธิป ถนอมวัฒนา
นางสาวพรประภา อินโส
นายพัฒนชาติ ช�ำนาญ
นายภูริเดช ศรีเสมอ
นางสาวระพีพร มั่นคง
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นายศักดา มูลผล
นายสิทธิศักดิ์ เพราะทอง
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นางสาวชนากานต์ เวียงเกตุ
นางสาวชาริณี ดีเส็ง
นายธนเสฏฐ์ อินทจันทร์
นายนันทพล สุท้าว
นายพงษ์ระพี พลอยเพ็ชร์
นางสาวพรวิภา แหล่ป้อง
นายโรมฤทธิ์ โนนทะค�ำจันทร์
นางสาววรางคณา โสแสนน้อย
นางสาววารีวิสุทธิ์ กัณหา
นายศิริศักดิ์ ธรรมชาติ
นายสุชาติ พานิล
นางสาวสุภาวดี ค�ำจีด
นางสาวอภิรดี ชัยทวี
นางสาวอัมพิกา เทียงอวน
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นายกรวิทย์ วิเศษชาติ
นายชัชวาลย์ สุขเฉลิมพร
นางสาวทัศนีย์ กองสี
นายธีรวัฒน์ น้อยตะวัน
นางสาวปิยนาถ ศรีแก้ว
นายพงษ์สิทธิ์ อุสาชน
นางสาวมณฑกาญจน์ จงฝังกลาง
นางสาวลลิตา สายแก้ว
นางสาววัชรี บึงไสย์
นางสาวศิริพร งดกระโทก
นางสาวศุภจินต์ วิระพรสวรรค์
นางสาวสุธิดา บุตรธนู
นายสุริยาวุฒิ แสนตอง
นายอภิวิชญ์ กระต่ายจันทร์
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
นายชุมพล เพ็งลี		2	

นายพงศธร พุทธโคตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
นางสาวกนิษฐา ขอบเหลือง	4	
นางสาววิชชุดา จันทรชัยโรจน์

นายวีรภัทร จันทร์เลิศฤทธิ์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง

นางสาวกนกวรรณ ศรีแดง
นางสาวเกศสิรี พุกหา
นางสาวชวิศา สนองชาติ
นางสาวฐิรัติกาล ศรีคุณเมือง
นางสาวณัฐชา เวียงบ่อแก
นายทวีป เสาวรัจ
นางสาวธนภรณ์ เหลาไชย
นายธนาธิป ปัญญาชนะกุล
นางสาวปณิดา บุญมาศ
นางสาวปิยะฉัตร ไชยด�ำ
นางสาวพัชริดา เภาพาน
นายมาวิน ภาณุรักษ์
นางสาววิภาวี สุขพรวดี
นางสาวศุภรดา ทาโบราณ
นางสาวสุพัตรา สุทธิรักษ์
นายอนุพงศ์ ซาระวงศ์
นางสาวอัจฉรียา ปัญญามงคล
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นางสาวกมลรัตน์ โชคเหมาะ
นายชวลิต วะศรีดา
นางสาวญาณิศา บุตรโชติ
นายณัฏฐชัย เรืองสรรค์ชัย
นายณัฐพล พงษ์อุทธา
นายทศพล ค�ำบ่อ
นายธนวัฒน์ พิทยาวิวัฒน์กุล
นายธวัชชัย โพธิกมล
นางสาวปิยธิดา ศรีวงศ์แสง
นางสาวพนิดาศิลป์ วรพิมพ์รัตน์
นางสาวภัสสิริ ประดับเพ็ชร์
นางสาวลดาพรรณ พันธุ์สะอาด
นางสาวศิริลักษณ์ ฉายาวัฒนะ
นายศุภศิลป์ น้อยแวงพิม
นายอนุกูล หมอกชัย
นางสาวอรัญญา โสดาชู

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์
นางสาวกุลชา จันทร์สม	3	
นายจุติชัย จันละมา		5	
นางสาวสิตานันท์ โชติกรจินดา	
7
นายณัฐนนท์ ณ นคร		

นางสาวชฎาทิพย์ โพธิสว่าง
นางสาวปาลิน ทองสันเทียะ
นางสาวอาจรีย์ โยธาไพร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์
นางสาวจุฑาทิพย์ คุณมี	10
นางสาวระพีพัฒน์ ญาติไธสง	12	
นางสาวภัทราวดี วงษ์ขามธาตุ

นางสาวนัทษนัน ชัยชาญ
นางสาววราภรณ์ สิทธิปกรณ์
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์

นางสาวก.นันท์นภัส กาญจนะเดชะ
นางสาวกุลณัฐ เกตุจ้อย
นายนัฐการต์ วรชินา
นางสาวสุชาดา เทพขุนทอง
นางสาวอริสา โภคสวัสดิ์
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นางสาวกิตติวรรณ ข้อยุ่น
นายณภัทร กองเมืองปัก
นายพงศกร ขืมจันทร์
นางสาวอรณัฐ เฉียงสระน้อย

รายนามบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
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นายนครินทร์ เลิศด้วยลาภ

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา นิติศาสตร์

นางสาวสุภานันท์ บุญท�ำนุก	3	
นางสาวชัชชมล โรจนวิภาต	5	
นางสาวอธิตา โสธรารังษี
7
นางสาวพรนับพัน ภมรสูตร
9
นางสาวพิไลลักษณ์ สุดวิไล	11	
นายสิทธิโชค สายเสมา		13	
นายสุทธิศักดิ์ เอื้ออรัญโชติ	15	
นางสาวนัฐฌา เจตบ�ำเพ็ญกุล	17
นายภักค์ เพ็ชรสันทัด		19
นายธนาดุล อารมณ์		21	
นายธัญพิสิษฐ์ บุษบา		23	
นางสาวพรชนก สร้อยตา	25	
นางสาวศิรดา หงวนสูงเนิน	27
นางสาวปนัดดา ชิดประทุม	29
นางสาวศุภาพิชญ์ นันที	31	
นางสาวณัฐพร จุลรัตน์		

นางสาวอรอธิชา ปรากฏ
นายนรรถพงค์ บุญนิธิ
นางสาวภัณฑิรา นารินทร์
นางสาวอรจิรา ชาดิษฐ์
นายสหทรัพย์ วรินทรเวช
นายพีรพงศ์ สุวรรณโน
นางสาวอนันตญา ศรีคราม
นางสาวพัชรินทร์ ใจทน
นางสาวโชษิตา บริบูรณ์
นางสาวสิริกร เสตะสุข
นางสาวนันท์นภัส ธาตุประกอบ
นางสาวเมธาวี รุ่งเรือง
นางสาววศวดี มีนพัฒนสันติ
นางสาวมัลลิกา จันทศรีค�ำ
นางสาวสุภาวดี ไตรทิพย์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา นิติศาสตร์

นายกิตินันท์ ปะหา		34	
นายกรวิชญ์ เจริญ		36	
นางสาวพรรณรายณ์ แฝงฤทธิ์	38
นายชาญวิทย์ คะดีเวียง	40
นางสาวสลิลทิพย์ ศรีทรัพย์	42	

นางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย์
นายปฏิพล พรมศรีธรรม
นางสาวศิริญา คล้ายทวน
นางสาวณัฐธิดา เปี่ยมปฐม
นางสาวณิชกานต์ โพธิวาสวาริน
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