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รายนามบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
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นางสาวณฐกานต์ บุญอาษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์

นางสาวสโรชา สมบูรณ์
๓
นางสาวนิรัชพร แก้วมา	
๕
นางสาวกนกพิชญ์ ภูธรรมะ	๗	
นางสาวพิจิตรา พินิจมนตรี	๙	

นายธีธัช เมฆสงค์
นายปิติยาธร พิลาออน
นายศุภกานต์ เกิดลาภ
นายธีรภัทร แก้วล�ำใย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณไกรสร	1๑
นายมนต์ชัย สาสนทาญาติ	1๓
นางสาวณัฐณิชา ลอองแก้ว	1๕
นางสาวเบญจมาภรณ์ สอนคะ	1๗	
นางสาวนัยน์ปพร กระแสร์
๑๙	
นางสาวณัฐธยาน์ ลอนจันทึก	2๑
นางสาวกาญจนาพร วิลัยรัตน์	2๓
นายนัทธพงศ์ จิระวงศ์ประภา	2๕
นางสาวธนภร คลื่นสนั่น	2๗	
นางสาวปวันรัตน์ จรรยาวดี
๒๙	
นายสรธร วาสินานนท์		3๑
นางสาววิชชาพร รองสุดใจ	3๓
นายไวทยา ด�ำรงสกุลไชย	3๕
นายพิสิฐ นุตะไว		3๗	
นางสาวณัฐชยา เสนาลัย

นางสาวปัญญารัตน์ บุสทิพย์
นางสาวสุชาดา แพงปัสสา
นางสาวธมลวรรณ เหล่าเลิศวรกุล
นางสาววรินธร ประเสริฐถาวรศิริ
นางสาวเปรมใจ จัดสม
นางสาวดุสิตา นุ้ยเล็ก
นางสาวธมลวรรณ ชูคันหอม
นางสาววรางคนางค์ พลับแก้ว
นางสาวสุวัจจี ศรีหลิ่ง
นายภวัคร วรสันต์
นางสาวอัยลดา เพ็ชรสังฆาต
นางสาวสุดารัตน์ สมตา
นางสาวอรปรียา ผดุงกิจ
นางสาวกัญญาณัฐ มฤกูล

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์

นางสาวกชามาส อรรคฮาต
นางสาวกมลวรรณ แหลมทอง
นางสาวกรชนก ศรียงค์
นางสาวกฤตพร มหาวรากร
นางสาวกฤษยาณีย์ ชัยมาตร
นางสาวกุลนันท์ มะโนปา
นางสาวเกศกนก วงศ์ศิลา
นางสาวขวัญสุดา โงนข�ำ
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นางสาวกนกวรรณ วิเศษการ
นางสาวกรกนก ล�ำเพยพล
นางสาวกรรณิการ์ บัวผัด
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทองอันตัง
นางสาวกัลยกร ศรีสุภาพ
นางสาวกุลนิษฐ์ ฆารวิพัฒน์
นางสาวแก้วเก้า บุตรมูล
นายคมณัท ศิลาอาสน์
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นางสาวคุณัญญา ชุมพลวงศ์
นางสาวจิตอารีย์ สุตัญตั้งใจ
นางสาวจิราพร วาดพนม
นางสาวชญานิศ ตั้งจารุศรีธราธร
นางสาวชนารดี สานทอง
นายชโนทัย พึ่งพิมาย
นางสาวช่อเอื้อง อุ่นค�ำ
นายณฐภัทร วิภูษิตวรกุล
นางสาวณภัทร อร่ามชัย
นางสาวณัฏฐณิชา ถนอมสุข
นางสาวดารินทร์ สวัสดี
นางสาวทรายดาว อุราฤทธิ์
นางสาวธนัญพร เฉลยพนิต
นายธรรมพล อุ่นจิตติกุล
นางสาวธัญญาวรรณ ขันธวิชัย
นางสาวนนทพร ถาวงษ์กลาง
นางสาวนวลละออง แผ่นจินดา
นางสาวนันฐพร ละแมนชัย
นางสาวนันท์นภัส จันทราเจริญปัญญา
นายนันทิพัฒน์ เอี่ยมศรี
นางสาวบัญจรัตน์ นิลนารถ
นางสาวเบญจมาศ แปชน
นายปฏิพัทธ์ ศรีสุวรรณ์
นางสาวปพิชญา บัวผัน
นางสาวปัณณพร สมัครพงศ์
นางสาวปิยฉัตร ม่วงอ่อน
นางสาวปิยวรรณ ค�ำหาญ
นางสาวพรจรัส ดอกบัว
นางสาวพัณณิตา ทองมี
นายพันธกานต์ อุต้น
นางสาวพัสกร ทองสืบสาย
นางสาวพิชญนันท์ จีระสุขอนันต์
นางสาวเพลินพิศ อัครพันธ์ไพโรจน์
นางสาวภัทรวดี จันทร์มี
นายภาคภูมิ ประสาระวัน
นางสาวมณฑาทิพย์ บุสทิพย์
นายรพี สมสุข
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นายจัดฤกษ์ ประยูรมหิศร
นางสาวจิรปรียา ทะเสนฮด
นางสาวจิราวรรณ ทองพิมพ์
นางสาวชญานิศ สมดี
นางสาวชนิดาภา โพธิ์จันทร์
นางสาวชลธิชา ชาวเรือ
นายฐิติสัณห์ เบญจมาศ
นายณภัทร กองค�ำ
นางสาวณัชชา อารยะกิตติพงศ์
นางสาวณิชกานต์ เชื้อสาย
นายทรงกรด อุ้ยหา
นางสาวธนภัทร แสนสุพรรณ
นายธนาธิป ยุติวงษ์
นางสาวธราธิป สุระสาย
นายธีรวัฒน์ ชูเชิด
นางสาวนลินี มณีโคตม์
นางสาวนัชชา เต็งกิตติไพศาล
นางสาวนันณภัชสรณ์ ศรีหนองแสง
นางสาวนันท์นภัส ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางสาวนิรัฐกานต์ จันทร์แก้ว
นายบุญญฤทธิ์ หนชัย
นางสาวเบญญา เจริญสุข
นางสาวปณิดา จันทะศรี
นางสาวปวีณา ศรีวงแก้ว
นายปัณณวิทย์ ปัสสาวะภา
นางสาวปิยธิดา ข่าขันมะลี
นายพชร โชติญาโน
นางสาวพรชุตา วิมานนท์
นางสาวพัทธวรรณ แสนพันทา
นางสาวพันธ์วิรา น�ำผล
นางสาวพิจิตรา คุณน้อย
นางสาวพิมพ์ชนก มูลสาร
นางสาวแพรวพริมา ศิริรุ่งเจริญ
นางสาวภัทราพร พันธผล
นายภูมิภัทร ศรีหามาตย์
นายรชต เต็มใจ
นางสาวรสสุคนธ์ ขมสันเทียะ
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นางสาวรัชภร ชัยสงค์
นางสาววณัธชยา สุทธา
นายวรญาณ รักสงฆ์
นายวรัชญ์ สกุลเทวัญพิทักษ์
นางสาววาสนา ค�ำแหงพล
นางสาวศศิธร พรสวัสดิ์
นางสาวศสิธร คุ้มวงศ์
นางสาวศุภิสรา ชุมแวงวาปี
นางสาวศุภิสรา ไพศาลศักดิ์
นางสาวสริตา วงวันดี
นายสันติ สิทธิสงคราม
นางสาวสิริลักษณ์ เขตสิม
นางสาวสุดธิดา อุทธา
นางสาวสุทธิดา สุฤทธิ์
นางสาวสุนิสา บุญอาษา
นางสาวสุรดาภัทร ดูพงษ์ธนัช
นายเสถียรพงษ์ สิทธิศร
นายอนวัช ศรีปลัดกอง
นางสาวอัจฉรา กุลาศรี
นางสาวอัจฉราวดี ศรีวงษา
นางสาวอัยธิดา ขันขาว
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นางสาวลลิดา ลั่นหมื่นไวย์
นางสาววนิดา เดชพร
นางสาววรดา เหมุทัย
นางสาววริศรา อุบลเลิศ
นางสาวศรสวรรค์ พลหอม
นางสาวศศิวรรณ จันทร์มา
นางสาวศิรินันท์ จ�ำปาหอม
นางสาวศุภิสรา พนาวัลย์รักษา
นายเศรษฐพล ศรีบุญเรือง
นายสัณหณัฐ ติดวงษา
นายสิรภพ ยกให้
นางสาวสุกัญญา สกุลสันติรัตน์
นางสาวสุดารัตน์ สามหาดไทย
นางสาวสุธิตา บุญชม
นางสาวสุภิญญา พิมพ์ปรุ
นางสาวสุรัสวดี ทองพุ่ม
นางสาวอติชา แช่มชื่น
นางสาวอรจิรา โพธิสัตย์
นางสาวอัจฉราพร ภูค�ำ
นางสาวอัมพิกา ศิริพูล
นางสาวอารีรัตน์ กุลดวงจันทร์

รายนามบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตหนองคาย

1	

3	
5	

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอภิญญา ศุภรัตนกูล	2	

นางสาวอินทิรา จรเด็จ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกวินทิพย์ ศรีสมาน	4	
นายยอดธง สุขนิจ		

นางสาวนิภาพร ไชยสิทธิ์

