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รายนามบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
1

นางสาวกมลวรรณ คะเนนอก

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

2	
4	

นางสาววิไลภรณ์ เนนเลิศ	3	
นางสาววราภรณ์ เสนเกื้อ	5	

นางสาววรรณภา ชัยปลื้ม
นางสาววิไลพรรณ ขาวประภา

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

6	
8
10
12	
14	
16	
18
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

นางสาวธนภรณ์ ตะไลชั่ง
7
นางสาวชนนิกานต์ ศรีนาค
9
นางสาวเยาวธิดา ทาพลงาม	11	
นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ทอง	13	
นางสาวสกุลรัตน์ อนันต์เอื้อ	15	
นางสาวศิริลักษณ์ เสนาอุดร	17
นางสาววชิรญาณ์ ราชบัณฑิต		

นางสาวอรอนงค์ ริยะบุตร
นางสาวนภัส จันปัดถา
นางสาวอินธิดา อินธิ
นางสาวพรสวรรค์ จันทรมนตรี
นางสาวโศภิษฐา ศรีธานี
นางสาวธนพร หอมพรหมมา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

นางสาวกนกวรรณ จันทร์มาเมือง
นายกวิน มูลค�ำสุข
นางสาวจันทิมา น้อยทา
นางสาวจิรารัตน์ หัสแดง
นางสาวจุฑามาศ กองทอง
นางสาวชนากานต์ ศรีนาค
นางสาวซาร่าห์ เฟอร์รี่
นางสาวณัฏฐ์นรี เศษไธสง
นายณัฐวุฒิ ขวัญจ�ำเริญ
นางสาวประกายทิพย์ อ้วนค�ำจันทร์
นางสาวพลอยสวย พิษสุวรรณ์
นางสาวพุทธรักษา วรรณเวช
นายเพทาย พิมพ์ทรายมูล
นายภัทรภูมิ ศรีกัน
นางสาวยลดา จันทิมา
นางสาววิมลวรรณ แก้วภักดี

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

นางสาวกรกนก โคตรชมภู
นางสาวขนิษฐา สิงห์น้อย
นางสาวจารุมาศ สมิตร
นางสาวจุฑาทิพย์ บ�ำรุงภักดี
นางสาวเฉิดโฉม ค�ำงาม
นายชลากร ไม่เศร้า
นางสาวฐิติยา มีลา
นางสาวณัฐชุดา ศรีอวน
นางสาวนิสารัตน์ ศรีคุณโกสุม
นางสาวประภัสสร ดวงเทียน
นางสาวพิไลพร มาตะวงค์
นางสาวเพ็ญพิชชา พิลาวัน
นายภควัฒน์ โพธาราม
นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยเลิศ
นางสาวรังสิญา จันทร์ใส
นางสาวสษิณา น่วมเจริญ
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51
53
55
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นางสาวสุธินันท์ เพชรนาค
นางสาวสุภาวรรณ จันดา
นางสาวอรณิชา ตันสุหัช

52
54
56

นางสาวสุพิชชา ศรีสันต์
นางสาวสุมาลี คูณตุ้ม
นางสาวอาทิตยา กุลธัญวัฒน์

รายนามบัณฑิต คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์

นางสาวกิตติยากร กรมวดี
นางสาวฐิติมน อุดมวงค์
นางสาวนิภาพร ไทยวงศ์
นางสาวเบญจรัตน์ ทิโส
นางสาวปริญญา พลเดช
นายภูริณัฐ มาทมูล
นางสาววราพร ขะแมสันเทียะ
นายศตวรรษ บทมาตย์
นายศุภกฤษ์ หันเหิน
นางสาวอิสริยา วิเวก

2
4
6
8
10
12
14
16
18

นางสาวจิดาภา สาธเลศ
นายธีรภัทร์ หล้าหิบ
นางสาวบังอร วงค์มา
นางสาวปฐมา ชาหอมชื่น
นางสาวภัสราภรณ์ อุ่นใจเพื่อน
นายวทัญญู แคนติ
นางสาววรินทร กมณีย์
นายศรัณย์ อโหสี
นางสาวสุธิมา จัตุลี้

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงิน
1        นางสาวกัลยรัตน์ ไชยเดช

1
3
5
7
1
3
5
7
9
11
13

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

นายกิตติพัฒน์ อธิสุขสกุลชัย
นายเจษฎา พลนามอินทร์
นางสาวณิชารีย์ สองจันทึก
นายภัคธนัช ฉัตรสิรภัทร

นางสาวจิราภรณ์ ภูเก้าแก้ว
นางสาวณัฏฐาพัชร์ ชินค�ำ
นางสาวน�้ำเพชร อุบปะชัย
นางสาวปดิวรดา พิมพ์เส็ง
นางสาวพิมพกานต์ ภูบุญทน
นางสาวศิริพร ค�ำควร
นางสาวสุภาพร แก้วบัวระบัติ

2
4
6
8

บัญชีบัณฑิต
2
4
6
8
10
12
14

นายคัมภีร์ เปี่ยมพรพงศ์
นายชานนท์ อภิวัฒนกุล
นายพนมรัฐ โตจ�ำเริญ
นางสาวอาทิตยา ฤทธิแผลง
นางสาวจุฑามาศ ค�ำโส
นางสาวดาวเรือง ค�ำม่วน
นางสาวบัณฑิตา สุวรรณรอด
นางสาวพัชรพร พิลางาม
นางสาวมณฑิชา โลหิทัต
นางสาวศุภาพิชญ์ เนตรนี
นางสาวอริสา ธรรมคุณ

