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นางสาวสิริมาศ จันทรโคตร

89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117

นางสาวกิตติยา สุดบนิด
นายชนินทร์ นาควิโรจน์
นายฐากร บัวบุตร
นายทรัพย์สถิต นาคดี
นายธนวัฒน์ ปรินแคน
นางสาวธัญวรรณ มาด้วง
นายธีรัตม์ แสงปราบภัย
นางสาวประวีณ์นุช พิมพ์เพ็ง
นางสาวพิชาพัชร รัตวร
นางสาวภูริชญา พงศ์กาสอ
นายรัฐศักดิ์ ฟุ้งกลิ่น
นางสาววรีรัตน์ บุญกอง
นางสาวศิรดา ศุภการ
นายศุภณัฐ เนตรโสภา
นางสาวสุไบดา ดอเลาะ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

1	
3	
5	
7
9
11	
13	
15	
16	
18
20
22	
24	
26	
28
30
32
34
36
1	
3	
4	
6	
8
10
12	
14	
16	
18

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

นายปฏิภาณ ห้วยทราย	2	
นายชลทิตย์ ดวงเลิศ		4	
นายอนุชิต คังดงเค็ง		6	
นางสาวกชกร ส�ำราญโสม
8
นายธราธิป กฤตเวทิน		10
นางสาวสุนิสา ชุ่มอภัย		12	
นายชนวิทย์ สุริยะ		14	
นางสาวสุมิลตรา สอนธรรม

นางสาวหทัยชนก จันทรเสนา
นายวัฒนานนท์ มหามูลตรี
นายธนชัย สถาพรสุข
นางสาวปรียาพร นนทรา
นางสาวนันทฉัตร แต่งงาม
นายจักรกฤษณ์ เชื้อหาญ
นายณัฐพล รางเงิน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

นายสิรภพ สรรพเลิศ		17
นางสาวนริศรา รักศรี		19
นายกฤตเมธ แก้วเกิด		21	
นายเกรียงไกร สาวิศัย		23	
นายบดีดล สาเสน		25	
นางสาวกฤษณี โฮมวงศ์	27
นางสาวกรกนก กิริรัมย์	29

นางสาวภัชฎากรณ์ จัตตุมรรค
นางสาวพรนัชชา แก้วอินทร์
นายอนวัช จันทกุล
นายกวิน เธียรวรรณ
นายคณาธิป แก้วกงพาน
นายทิวทัศน์ นะระแสน
นายประติมา เหลาแก้ว

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวกัญญาณัฐ คณะคาย
นางสาวเบญจมาภรณ์ ขันตินุกูลธานนท์
นายภาณุพงศ์ เข่งพิมพ์
นางสาวสุธาสิณี สุวรรณเย็น

31
33
35
37

นางสาวนุชนาถ เจริญศรี
นางสาวปานฟ้า สิงห์ศร
นายโรจน์ศักดิ์ เฉียบแหลม
นายสุเมธ เพียนาม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา พลศึกษา

นายนนทภัช ประดับมุข	2	
นายชนะชน ประวันนา	

นายอนันศักดิ์ จรอนันต์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา พลศึกษา

นายกีรติ เนื่องไชยยศ		5	
นายรณชัย ค�ำนวน		
7
นายจิรวัตร เจริญนนท์		
9
นายกฤษณะ หลักหนองบุ	11	
นายธนกิจ ตะริสุน		13	
นายเนติพงษ์ ระดาบุตร	15	
นายณพวรรธน์ เศวตกุญชร	17
นายวุฒิพร สมมาตร์

นายนภดล ชาปลิก
นายพีระพงษ์ ปิติภาสวิวัฒ
นายวชิรพงศ์ ทาแก้ว
นายพูลทวี เขตสมัคร
นายณัช จุลวรรณโณ
นายอรรถการ ลาลี
นางสาวภัทรวดี สุดค�ำภา
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41
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ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา

นายกันติทัต อ่อนศรี
นายกิตติพงษ์ พรมกุล
นายคฑา นารมย์
นายณรงค์กรณ์ พลเทพ
นายณัฐวุฒิ พลซา
นายบารมี จริตน้อม
นายพงศ์ศานต์ คัมภ์บุญยอ
นายยุทธพิชัย บัวโต
นายสรวิชญ์ มีพร้อม
นายสุธินันท์ พระจันทร์
นายสุรัส แสบงบาล
นางสาวอุทุมพร ประเสริฐสังข์

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

นางสาวกาญจนา ปักการะโต
นายขอบฟ้า ภูเมฆ
นางสาวณฐิกา จันทร์ธรรม
นายณัฐพล มีราคา
นายนันทวัฒน์ นาส�ำแดง
นายปริยัติ สุนทรไชยา
นายภัทรพล เมืองชุมพล
นายวราพงษ์ ภูดวงดาษ
นายสุทธิพงษ์ สนอุป
นายสุรวิชญ์ ครุฑทิพยกูล
นางสาวอรญา เพียผิว

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวฉมาพันธ์ อาจแก้ว	2	
นางสาวนันท์นภัส สุราษฎร์	4	
นางสาวขวัญจิรา ทองเงิน	6	
นางสาวณัฐพร ทองเรือง
8
นางสาวภัทรวดี ถามุลตรี	10
นางสาวฉัตรจญา กินขุนทด	12	

นายชวดล ศรีบุญพิมพ์สวย
นางสาวบุผาวัลย์ ค�ำประวัติ
นางสาวมะลิษา สุดเพียร
นางสาวปิณิดา ไทยวงษ์
นางสาวศิริพร จรัสจรรย์
นางสาวอันนา วัชระสุขโพธิ์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวพัทธวรรณ ปราศจาก	14	
นางสาวณัฐริยา จันทคัต	16	
นายศราวุฒิ ทองลี		18
นายเฉลิมเกียรติ แก้วหล่อ	20
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขาวดี	22	
นางสาวกัญญารัตน์ นาใจแก้ว	24	
นางสาวพลอยรุ้ง ชาญช�ำนิ	26	
นางสาวอังสนา ศรีสุธรรม	28
นางสาวกานต์ธีรา พุกพิลา	30
นายปัณณธร ปัญญสุทธิ์	32	
นางสาวกฤติยา ตะราษี		

นางสาวชลธิชา กระแสโสม
นายคุณากร ถึงนามลี
นางสาวลลิตา มานะลี
นางสาวกรกาญจน์ สื่อกลาง
นางสาวธัญญารัตน์ อาจลอบ
นางสาวรัตนาภรณ์ ผาลา
นายพันธุ์ลภ สืบกินนร
นางสาวรินรดา โพธิ์แสน
นายอภิสิทธิ์ ศรีบุญราช
นางสาวศิรินาฎ ละพรมมา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

34
36
38
40

105

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ งามดังนาค
นายชุติวัต งวนหอม
นางสาวเบญจพร กันหาเขียว
นายสุกฤษฏิ์ เฟ้นดี้

35
37
39
41

นายเจตนันต์ กูลรัตน์
นายธนบดี ดวงพรม
นางสาววรกานต์ กรองไตร
นายอธิวัฒน์ สังข์แก้ว

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวเคมี

1	
3	
5	

นายกวีวัฒณ์ เพ็งวิภาศ	2	
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์หาญ	4	
นายธรรมรัตน์ สาวัตร

นางสาวอภิญญา ปาสาเน
นายชัยวิสุทธิ์ ไชยขันธุ์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวเคมี

6	
8

นางสาวอติกานต์ ชาวสีสูบ
นางสาวกิตติวรรณ นามสุข

7
9

นางสาวญาณิศา เปลี่ยนรัมย์
นายปาณัสม์ สาวีรัมย์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวเคมี
10       นางสาวศิริประภาพร โสดา

1	
3	
5	
7
8
10
12	
14	
16	
17
19
21
23
25
27
29
31

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา ศิลปศึกษา

นายนัฐพงษ์ หาระสาร		2	
นางสาวกณิษฐ์นันท์ โทนสูงเนิน	4	
นางสาวนิศาชล บุญเชียงมา	6	
นางสาวอรพรรณ นันจินดา

นายธนพล ดีนอก
นางสาวชลธิชา จันทศิลา
นายสุรเกียรติ ชูรัตน์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ศิลปศึกษา

นายสหัสชัย แววบุตร		
9
นายธนเดช การุญ		11	
นางสาวศศินา โนนคู่เขตโขง	13	
นางสาวประภาพรรณ เฮงตระกูล	15	
นางสาวพัชรพร พุทธรัสสุ

นายเอกพงษ์ จันละคร
นางสาวอสมา เสียงเพราะ
นางสาวรัตติยากร ค�ำลุน
นางสาวสุธิดา ทวีพงษ์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา

นางสาวกรกนก กันเสนา
นายเขตต์ ไชยช่วย
นางสาวฉัตรฑริกา ชินภักดี
นางสาวชุรีพร อ่อนรีย์
นางสาวทิวารดา โสภานาโสม
นายพัชรพงษ์ มณีรัตน์
นายวชิร พรมธิดา
นายสมพร เสริฐศรี

18
20
22
24
26
28
30
32

นายกิตติศักดิ์ ชาวเกวียน
นายจิรายุ ดีด้วง
นางสาวชญานิศ บุญศิริ
นายเดชศักดา ศรีจันทร์เวียง
นางสาวพนิดา สมฤาแสน
นางสาวเมธิกานต์ กันทะเนตร
นายเศรษฐพัฒน์ แสนสากล
นายสมาแอล หวังเหร็ง

106
33
35
1	
3	
5	
7
9
11	
13	
15	
17
19
21	
22	
24	
26	
28
30
32
34

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

นางสาวสุชาดา คงทรัพย์
นางสาวอัจฉริญา ตุ้มอ่อน

34
36

นางสาวสุธิตา ศรียางนอก
นางสาวอุทัย บุญจวบ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา สังคมศึกษา

นางสาววารุณี กว้างขวาง	2	
นางสาวรัตมณี เลิศล�้ำ		4	
นางสาวนิลาวัลย์ น้อยชมภู	6	
นางสาวกนกพร ภาโนมัย
8
นางสาวมะลิวัลย์ ท�ำทอง	10
นางสาวคณิตตรา คลังช�ำนาญ	12	
นายปฏิวัติ นารมย์		14	
นางสาวธัญญลักษณ์ ดาทอง	16	
นายชัยวัฒน์ กุลพาณิชย์	18
นางสาวนรินทร วิมุกติบุตร์	20
นางสาวพัชวรรณ สายโรจน์		

นางสาวบุษยา ศรีเพชร์
นายวรวรรธน์ แสงมุข
นางสาววรารัตน์ สุระมรรคา
นางสาวจังคนิภา พิมพ์ยาง
นางสาวอภิญญา นามิสา
นางสาวณัฐชนก ทุ่งฝน
นางสาวสุวรรณี อุ้ย
นางสาวสุภาพรรณ ไชยสงเมือง
นางสาวสุพรรณี แนบทอง
นางสาวกัลยา เสงลา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา สังคมศึกษา

นางสาวณัฐจยา พรหมแสนวิเศษ	23	
นางสาวสุภัค รัตนา		25	
นายธีรภัทร สิทธิพล		27
นางสาวสุนิสา ดีกุดตุ้ม		29
นางสาวจิตติมาภรณ์ จ�ำปาปุ้ง	31	

นางสาววิมพ์วิภา จันทรชัย
นายมงคล ชาติสมบูรณ์
นางสาวกัณฑิรา จิตมาตย์
นางสาววารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง
นายโสรัตน์ สันหา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา

นายธนพนธ์ จรัญวัน
นายพีรพัฒน์ บรรลือหาญ

33

นายปัญญวิช ภูจอมจิตร

