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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
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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

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

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
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44

นางสาวพิราวรรณ จันทร์พงษ์
นายรัชชานนท์ วิรัตน์จินดา
นางสาวศรัญญา ถาวงษ์กลาง
นางสาวสายน�้ำทิพย์ ชาลี
นางสาวสุจิตรา พันธ์พิทักษ์
นางสาวสุทธิพร นาพิน
นางสาวโสภิดา สมกาวิ
นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์
นางสาวอรอุมา โกรธา
นางสาวออรยา มาตรวังแสง

38
40
42
44
46
48
50
52
54
56

นางสาวภัทรวดี ด�ำจ่า
นางสาวรุจิรา ตันตีบ
นางสาวศุวพร จันทะพิมพ์
นางสาวสิรินภา ฟองจามร
นางสาวสุชานาฏ แสนทวีสุข
นายสุรศักดิ์ พิทักษ์ศฤงคาร
นางสาวหทัยทิพย์ สีหาปัญญา
นางสาวอรทัย ไชยปัญญา
นางสาวอรอุมา เศษฐค�ำ
นางสาวอาทิตยา จันทร์ชม

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
นายธีรวัฒน์ พิมพ์พวง		2	
นางสาวเบ็ญญาพร ชัยโสดา	4	
นางสาวปานตะวัน สาระพันธ์	6	
นางสาวกาญจนา แก้ววิไล
8
นายศราวุฒิ นาพังคะบุตร	10
นางสาวเบญจพร วิโคตร	12	
นางสาวณัฐชากรณ์ โรจสูงเนิน

นางสาวปิยะธิดา เดชวงษา
นางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ
นางสาวภัทธนนันท์ ขันทะเนตร์
นางสาวน�้ำฝน โพธิ์ลี
นางสาวธีราพร เพชรดง
นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
นางสาวจิราภรณ์ ฤกษ์พิพัฒน์	15	
นายณัชพล พิมศร		17
นางสาวปนัดดา หอมพรมมา	19
นางสาวมาริสา กองเหง้า	21	
นางสาวปิยมาศ แสนอุบล	23	

นางสาวชัชชษา พิลาธรรม
นางสาวจุลลดา ค�ำคลี่
นางสาวเวธนี ชัยภูมี
นางสาวอัษฎาพร มั่นเฮง
นางสาวจิตรศราภรณ์ วรรณปะใด

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

Mr.NGUYENQUOC DAT
นางสาวกรรณิการ์ พลพิทักษ์
นายเกียรติศักดิ์ กลางเเม
นางสาวจุฑาลักษณ์ ทัศสิทธิ์
นายชโยรส พัวตะนะ
นางสาวณัฐชนน อุตมาณ
นางสาวทีรภาวดี บัณฑิต
นางสาวธิติฏฐา รังสร้อย
นางสาวนภัสนันท์ เพิ่มผล
นายนิติพงศ์ แก้วภา
นายปฏิภาณ บุญส่ง
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นางสาวกมลฉัตร โทสาลี
นายกวีพจณ์ เรียนรุ่งวิสัย
นางสาวจีรนันท์ ค�ำวงศ์
นางสาวชนกพร อินทวงศ์
นางสาวณัจฉรียา เกษมวัฒนา
นางสาวดวงกมล แก้วชื่น
นางสาวธนวรรณ เปาอินทร์
นายธีรวุฒิ ลาอ่อน
นางสาวนันทนิษฐ์ อัฐนาค
นางสาวบุญฐิตา มโนวัลย์
นางสาวปวริศา ทองสรง
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นางสาวปาจรีย์พร พรมทันพันเลิศ
นางสาวปาริฉัตร ปลื้มบุญ
นางสาวพิมพ์แพร วงษานุรักษ์
นางสาวมณฑนา พิศสว่าง
นางสาวเมญาปภัทร ภูธร
นายวงศธร เกียรติสิลังกุล
นางสาววริศรา วงษ์ชมภู
นายศทัช ศตธนธรณ์
นายศิริชัย ศิริจันโท
นายศิริศักดิ์ ชัยสุข
นางสาวสุดารัตน์ โรจนไพศาล
นายสุทธิพงศ์ ทิพย์สุทธิ์
นางสาวสุมิตรา ศรีภูธร
นายอภิสิทธิ์ จันทร์สะอาด
นางสาวอัจฉราภรณ์ เพชรดี
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นางสาวปานทิพย์ นารินทร์
นายพิชชาวุธ เหล่าศิริวิจิตร
นางสาวภิรญา เชื้อสูงเนิน
นางสาวมณีรัตน์ สายสมบัติ
นางสาวลภัสนันท์ แสนแก้วธนพัฒน์
นางสาววชิรภรณ์ อุประ
นางสาววารุณี น้อยอามาตย์
นางสาวศิรประภา คชพรม
นางสาวศิรินธยา สีล้อม
นางสาวสรัญญา ป้องสุวรรณ
นางสาวสุทธิดา ศรีสงคราม
นางสาวสุนิสา แพงพุทธ
นางสาวอนัญญา พลเฉียบ
นางสาวอมรรัตน์ พูลจิตต์

บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต
1

2	
4	
6	
8
10
12	
14	
16	
18
20
22	
24
26
28

นายพัชรพงษ์ จิตต์บรรจง

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

นางสาวกรกนก มูลสุวรรณ	3	

นายจิตรกร ผิวขาว

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

นายอริยะ ประกิ่ง		5	
นางสาวเจนจิรา ขันทะชา	
7
นางสาวณิชชาอร กุลธนวุฒิ
9
นางสาวพรพรรณ สุพาณิชกร	11	
นางสาวลักษมี อางค์ประเสริฐ	13	
นางสาววิภาดา เนตรสุริยะ	15	
นายประชา เค้าแคน		17
นางสาวน�้ำผึ้ง เนาวะเพชร	19
นางสาวมธุรดา ศรีลาวัณย์	21	
นางสาวศิริญา บัวหลวง	23	

นางสาวรวีพร บุตตะโยธี
นางสาวจิราพร ธิมาหาร
นางสาวละมัย กิ่งแก้ว
นายสรวิชญ์ สุนทรัษฐาน
นางสาวศศิวิมล พลศรี
นายพิศิษฐ์ ทองสุขแก้ง
นางสาวธิติพร วงค์จันทร์
นางสาวลลิตา นัยลี
นางสาวเปรมวดี สิริสัจ
นางสาวสุมิตรา ไชยเหง้า

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

นายกชกร สาริวงค์
นางสาวกมลชนก จันทรวิบูลย์
นางสาวกรกนก บุญหนา
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นางสาวกนกพร แสงมนตรี
นางสาวกมลรัตน์ กงเพชร
นางสาวกัลยาณี บุราสิทธิ์
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92
94
96
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102

นางสาวขวัญชีวา ศรีภา
นางสาวคณิตรี ตองอ่อน
นางสาวจิตรลดา หวะสุวรรณ
นางสาวจุฑามาศ มณีวรรณ
นางสาวชฏาภรณ์ ศรีธร
นายชานนท์ บวรโชติสกุล
นางสาวณัฐฏาพรรณ อุปชา
นางสาวดารณี เกตุพิบูลย์
นางสาวธนิษฐา คุณทาบุตร
นางสาวธราภรณ์ ภูสมบัติ
นางสาวธารารัตน์ ก้านสี
นางสาวธิดารัตน์ พาสภาการ
นางสาวนนลนี ขันแข็ง
นางสาวนวพร จันทร์หล่น
นางสาวนุสรา แซงจันดา
นางสาวปวันรัตน์ คูโพนทอง
นางสาวพนิดา ปืนโก
นางสาวพัชรภรณ์ นามชัย
นางสาวพิชามญชุ์ พิมพ์สักกะ
นายพุฒิพัฒน์ โรจนพลศักดิ์
นายภาณุวัฒน์ เลื่อนแก้ว
นางสาวมนทยา สีทะนี
นางสาวยุภาวดี สังสิมมา
นางสาวรุจิรา ค�ำหอม
นางสาววทันยา จาตุรส
นางสาววรัญรัตน์ จิตระวัง
นางสาววันวิสา ขันแก้ว
นางสาวศิริวรรณ ศิริมงคล
นายสันติภาพ ชัยสงค์
นางสาวสุกัลยา วารีศรี
นางสาวสุภาวรรณ ภูพวก
นายสุรเทพ จ�ำปาลา
นายอภิวัฒน์ ศรีอินทร์
นางสาวอรสา บุญธรรม
นายอัฐชา สิงหาพรหม
นางสาวอารียา จันทร์แซม
นางสาวไอรดา บุญสืบมา
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55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
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97
99
101

นายคณาธิป ใจศิริ
นางสาวจิดาภา ศรีบุรินทร์
นางสาวจิราภรณ์ สาถ�้ำ
นายเจษฎา โสสุด
นางสาวชนิษฎา นาคส�ำราญ
นางสาวฐิติพร ถิ่นส�ำโรง
นางสาวดวงนภา กมลรัตนา
นายทักษิณ มะลิดิน
นางสาวธมลวรรณ ช่างเหล็ก
นางสาวธัญธนัทภรณ์ วรบุตร
นางสาวธิดาเนตร ตันติกุล
นางสาวนนท์ธิชา ภักดิ์ใสย์
นายนรุตน์ ค�ำตะพันธ์
นางสาวนิตยา สบู่ทอง
นางสาวประภัสสร เศษรักษา
นายพงศ์นรินทร์ ศิริมูล
นางสาวพรรษา หอมสมบัติ
นางสาวพัสดาพร เครือเนตร
นางสาวพิมพ์ชนก ไตรฟื้น
นางสาวเพชรไพลิน แก้วบุญศรี
นางสาวภิราภรณ์ อุปแดง
นายเมธี สาศรีรัตน์
นางสาวรัตนา อังคุนันท์
นางสาววงศ์สุดา ค�ำพิมพ์ปิด
นางสาววนิดา บุ้งทอง
นายวรายุทธ แก่นท้าว
นางสาวศิริรัตน์ ธาตุวิสัย
นางสาวสมฤดี ไชยเนตร
นางสาวสิริยากร อุรินค�ำ
นางสาวสุนิตา ปานิเสน
นางสาวสุภาวี สิงหศิริ
นางสาวอนุสรา แพงแสง
นายอรรถพล แวววิเชียรรัศมี
นางสาวอังคณา เรียนบุตร
นางสาวอันธิกา สารพันธ์
นางสาวอารียา โพธิจินดา
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1	
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5	
6	
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12	
14	
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18
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22
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา การท่องเที่ยว

นางสาวศิริณรี ศรีพุทธา	2	
นางสาวกุลชนก โพธิสวัสดิ์	4	
นางสาวอินทิราพร แถวน�้ำปาด		

นางสาวอรรถญา ทับพิลา
นางสาวกิตติยา มณีศรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา การท่องเที่ยว

นางสาวจินดารัตน์ จันทนุ
7
นางสาวนัฐมล สงสีเสา		
9
นางสาวอนันตญา หุนสนธิ	11	
นางสาวธนิตา รมะณีย์		13	
นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน	15	

นางสาวธิดานาฎ ค�ำสิงห์วงษ์
นางสาวจิราภรณ์ พันธ์ฮัง
นางสาวนิศามณี ศิลารัตน์
นายปัณธพงศ์ วรแสน
นางสาวพัชรพร ก่องาน

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การท่องเที่ยว

นายคุณากร กรมลคร
นางสาวชลทิชา เข็มทอง
นางสาวณัฐภา วรรณวิจิตร
นางสาวธนพร ทิพฤาตรี
นางสาวธันย์ชนก รักสนิท
นางสาวนวพร เรไรสระน้อย
นางสาวนิรชา ทนลาน
นางสาวบุรีทิพย์ ค�ำใหม
นางสาวเปรียบเดือน ค�ำผาย
นางสาวฟาริดา โม้ค�ำ
นางสาวมุกดา กาญจนา
นายราชันย์ สาธา
นางสาวลดาวัลย์ แพทย์จะเกร็ง
นางสาวสิรินยา ค�ำภาคต
นางสาวสุภาศิยา ศรีตระกูล
นางสาวอรนภา บรรหาลี
นางสาวอารียา เชาวน์ดี
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นางสาวจิตสุภา นวลพุทรา
นางสาวชลธิชา วุฒิเสน
นางสาวดวงฤทัย ค�ำมุงคุล
นางสาวธนัชพร เล้าประเสริฐ
นางสาวธิรัณสนี มารีศรีสวัสดิ์
นางสาวนัคมน วงษาเสนา
นางสาวบัณฑิตา โพธิดอกไม้
นางสาวปานดาว ค�ำผาย
นางสาวพัชรจุฑา เจียรัมย์
นางสาวภัสสร พานโน
นางสาวรัชนก วรรณศิริ
นางสาวรุ่งกมล ปะทาเส
นางสาวศิริรัตน์ ชุมแวงวาปี
นางสาวสุพรรษา อาดสะลาด
นางสาวอภิญญา ชาระ
นางสาวอาริสรา แสนสุนนท์

