พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา อุตสาหกรรมเกษตร
1
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นางสาวสลิลทิพย์ อินทรชิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกนกวรรณ นันกวน	3	
นางสาวสิริยากร สนศรี	5	
นายฉัตรมงคล บุตรนาม

นางสาวสุดารัตน์ อุ่นนาวิน
นางสาวเจนจิตร ศรีประสงค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมเกษตร

นายกิตติพงษ์ พรมเมืองขวา
นายคุณากร หลอดเงิน
นายเชิดธวัช วงษ์ชมภู
นายธนานุวัฒน์ สีสอน
นางสาวนพวรรณ ดีขุนทด
นางสาวนุชมล ด้วงเคน
นางสาวมัลลิกา ประจิตร
นางสาวเยาวลักษณ์ บุญชู
นางสาววโรชา ค�ำผาลา
นางสาววิลาศิณี นาคะปักษิณ
นางสาวศศิวิมล หน่อแก้ว
นางสาวสิลิลทิพย์ มูลมานัด
นางสาวสุวนาถ อูปทอง
นางสาวอรียา พูลกลาง
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20
22
24
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34

นายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง
นายชาตรี ทรัพย์สมบัติ
นายธนดล จ�ำปาแก้ว
นางสาวธารทิพย์ เขียวสิงห์
นายนันทวัฒน์ ปักโคทะกัง
นายภาณุพงศ์ สอนโกษา
นายยุทธศักดิ์ ชะลุนรัมย์
นางสาวรัศมี วะโรรัมย์
นายวสุพล นาราษฎร์
นางสาวศศิธร ผาภู
นางสาวสมหฤทัย ไกรยะวงศ์
นางสาวสุมิตตรา ปินะกัง
นางสาวสุวลักษณ์ ศรีแสง
นางสาวอาธิติยาวรรณ พันธ์ชมภู

รายนามบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา นิติศาสตร์
1

2	
4	
6	
8
10

นางสาวกาญจนาภรณ์ สิมมาโคตร

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา นิติศาสตร์

นางสาวฐิตาพร โพธิ์บาย	3	
นางสาวดวงหทัย ใสบาล	5	
นายพงศภัค อิ่มรอ		
7
นางสาวรุ่งอรุณ ชมพันธุ์
9
นางสาวนลิษา สิงหวิบูลย์

นางสาวสุพัตรา จันทร์ทา
นายณัฏฐ์ สิมณี
นายกฤษดา สรวงศิริ
นายศุภกิจ ตลับกลาง
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นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์

นายกฤษณะ จันทร์ศรีนวล
นายกิตติเชษฐ์ ลีทอง
นางสาวเกล้าฤดี ศรีทะโร
นายชนะชัย คงแก้ว
นายณรงค์ยศ เหลาพรหม
นายทศพล จุติพงษ์
นายนพพล อุปชัย
นางสาวเบญจภา โชคประเสริฐ
นางสาวปัทมาภรณ์ พวงมาก
นางสาวภัทราวดี พันธุ์พรหม
นางสาววริยา รัฐปรัชญา
นางสาววิจิตรา อินทปัญญา
นายวีรศักดิ์ แก้วกลาง
นางสาวศศิธร อาจวิชัย
นายสมภพ วานวิน
นายสาธิต มุมศุข
นางสาวสุนิตา ผลาเหิม
นางสาวอมรรัตน์ ทิพย์ศักดิ์
นางสาวอันธิกา แสนสีมล
นางสาวอาทิตยา บุญทาป
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42
44
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นางสาวกัลยกร อินทกฤช
นางสาวกุลนันท์ เนียมทอง
นางสาวจิฬาภรณ์ พรนิคม
นายชลิต นวลประเสริฐ
นางสาวณัฏฐธิดา วรรณสุทธะ
นายธนัช ใจแปง
นางสาวนันทนา บรรยง
นางสาวประภาพร ไทยงูเหลือม
นางสาวภัคธิดา จิตไพศาล
นางสาวรัตนาภรณ์ หอมสาย
นายวัลลภ วงศ์ค�ำดี
นายวิชญ์ กั้วพิศมัย
นางสาวศรัณย์พร ไวยวรณ์
นางสาวสกุลกาญณ์ หมั่นมี
นายสรศักดิ์ ยามะนันท์
นายสิทธิพร บาดาล
นางสาวหทัยชนก บุญขจร
นางสาวอรชา บัวใหญ่รักษา
นายอาณัฐ ครองเคหา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
1

2	
4	
6	
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10
12	
14	
16	

นางสาวมุกตาภา อิโซมูระ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวกันนิกา เรืองแก้ว	3	
นายอนุพงศ์ เรืองภวา		5	

นางสาวศรัณย์พร บุตรโพธิ์
นายศุภกร กองเป้า

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวนิรมล ชาวดร		
7
นางสาวจิรวรรณ สีบุญเรือง
9
นางสาวบัณฑิตา ประเสริฐสังข์	11	
นางสาวนิรชา คูนาวงษ์	13	
นางสาวสิริรัตน์ แสงสุวรรณ	15	
นางสาวปาริชาต ม่วงเจริญ	17

นายอธิศักดิ์ ขันธุลา
นางสาวพยอม ชัยวงศ์
นางสาวชฎารัตน์ อุทัย
นางสาวมณีนุช คําเสียง
นางสาวชินานาง กิจเกียรติ์
นางสาววราภรณ์ อ้วนแก้ว
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59

นางสาวสิรีธร ชัยสารี		19
นายชุติเดช ตุปันนา		21	
นางสาวนิรัชพร โพธิ์ใคร

นางสาวอรอนงค์ ทวีจันทร์
นางสาวยุวธิดา อรัญโชติ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวกมลทิพย์ พะปะเสน
นางสาวชุติกาญจน์ ยิ้มไพบูลย์
นางสาวทักษวดี มุขภักดี
นางสาวธัญลักษณ์ ค�ำกุนา
นางสาวนภาภรณ์ สีดามนต์
นางสาวนารีรัตน์ ช่วยรักษ์
นางสาวประภาพร นามบุญลือ
นางสาวปริมา วิริยาภิรมย์
นางสาวปิยะดา สิงห์หล้า
นายพลรัตน์ พินิจนารถ
นายภัชนะศักดิ์ โภคาพานิชย์
นายภูวนารถ มีเพียร
นางสาววชิราภรณ์ วงศ์บุตร
นางสาวศศิวิมล โพธิ์ศรี
นางสาวศุภรัตน์ พรมโสภา
นางสาวสุชาดา เสนาภักดิ์
นางสาวสุรีพร เที่ยงตรงจิตร
นายเสฏฐวุฒิ วังสงค์
นายอิทธิฤทธิ์ ขุนโนนเขวา
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60

นายชัชธวัฒน์ วรรณกุล
นางสาวณัฐณิชา ลารังสิทธิ์
นางสาวทัศนีย์วรรณ ภาษี
นายธีรนัย ยุทธเนตร
นางสาวนวรัตน์ แก้วกัญยา
นางสาวนุชนาฎ โคตะมะ
นางสาวปรางค์ทิพย์ เก่งนอก
นายปิติกร อาณารัตน์
นางสาวพรวิภา สุภีศรี
นางสาวพัชราภรณ์ แสนพัน
นางสาวภัทรวรินทร์ พลแสนจันทร์
นายระพี เหมะธุลิน
นางสาวศรุตา พรหมบุญมี
นางสาวศิริวิภา ศิริสิมะ
นางสาวสิดาพร สกุณา
นางสาวสุภนิดา มีช�ำนาญ
นางสาวสุวิภา บุญประเสริฐศรี
นางสาวอัจฉราพร ช่วยปุ้ง
นางสาวอุราภรณ์ วังจ่อ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1

2	
4
6
8
10
12
14

นางสาวช่อพกา ดวงมณี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

นางสาวสิรีธร วงษ์ไกษร	3	

นางสาวเปรมกมล วิชัยเกตุ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

นางสาวกนกนิภา พรหมบุญ
นางสาวกัลยาวดี หินแก้ว
นางสาวจิตรานุช โทอุดทา
นางสาวจุฑามาศ ลุนส�ำโรง
นางสาวณณัฏฐภัทร์ ภัทศิริกานณ์กุล
นางสาวทิพานัน จันทภาค
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9
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นางสาวกัญญรัตน์ วิคารมย์
นางสาวเกศินี บุญเพ็ง
นางสาวจิราภรณ์ ภูระวงษ์
นายเจตนิพัทธ์ ศรีหาจร
นางสาวณัฐมล บุญวงค์
นายธนพล นาฤทธิ์

187
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นายธนพัทร์ รอดชมภู
นางสาวน�้ำฝน สีสุพรรณ
นางสาวนีรนุช โพธิ์เวียง
นางสาวภาวินี ขุนจันดี
นายรัฐพงษ์ สุธรรมมา
นายวรรณสิทธิ์ สุวรรณ์
นางสาวศรินทิพย์ จันทร์กลาง
นางสาวสิริกัญญา กุซัว
นางสาวอารีรัตน์ แกะมา
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นายธีรศักดิ์ อันทะชัย
นางสาวนิรชา เศรษฐธนเวชกิจ
นางสาวเพ็ญนภา ฟองจามร
นายภูมิรัตน์ ชื่นปรีชา
นางสาววรรณภา ศรีบุษย์
นางสาววิภาดา เถื่อนฮาวลา
นางสาวศิรพัชร ธิมาหาร
นางสาวสุนิตา วรรณชัย
นายเอกราช โสสีทา

รายนามบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

1	
3	
5	
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12	
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15
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35

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา การเงิน

นางสาวนัทมล โคตะคาร	2	
นางสาวจุฑามาศ หงษ์ปัสสา	4	
นางสาวอุไรวรรณ แก่งจ�ำปา

นางสาววัลคุ์วดี ภักดีปัญญา
นางสาวเบญริสา นามวงศ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา การเงิน

นางสาวกนกพร สุขประเสริฐ
7
นางสาวอรสา จันสนิท		
9
นางสาวพัชรินทร์ เอกสะพัง	11	
นางสาวจีรนันท์ มีชัยนาม

นางสาววรัชยา ฐานวิสัย
นางสาวนิภาพร พลหนองหลวง
นางสาวอภิญญา ศิลาพล

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงิน

นางสาวกนกวรรณ พันธ์เทศ
นางสาวกัญญภัค พลวิเศษ
นางสาวเกศสุดา บุตรทา
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณเเสง
นายณัฐชนน ฐานวิเศษ
นางสาวธัญรัตน์ กวางสูงเนิน
นายนฤดลธ์ กองจันทึก
นางสาวนัฐถา ไชยะเคน
นางสาวนันพิยา วงศ์ราช
นางสาวปัทมาพร พูลทรัพย์
นางสาวพรพิมล มงคลเกตุ
นางสาวพัชรินทร์ สิทธิธรรม
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นางสาวกสิณาณัฐ ธรรมวงศา
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีจันทร์นิตย์
นางสาวจันทรรัตน์ สอนชัยมูล
นางสาวณฐภัทร รักญาติ
นางสาวณัฐฐา กึกก้อง
นางสาวนนทกา นาสา
นางสาวนวภรณ์ สังข์สุข
นายนัทติพงษ์ จันทะวงษ์
นายบรพจน์ ภารการ
นางสาวพรนภา ดาก�่ำ
นางสาวพัชราพร ดวงค�ำน้อย
นางสาวพิชญา เสนาวิเศษ

