พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำ�แถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำ�มหาวิทยาลัย
อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง
มาประดับไว้บนแถบสำ�รดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
ในแถบตุงประกอบด้วย
ลายปราสาท ซึ่งหมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปีชวด พุทธศักราช ๒๔๔๓
ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง
ตามตำ�นานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา
ลายเสือ หมายถึง ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พุทธศักราช ๒๕๔๑

สารบัญ
หน้า
สำ�เนาพระราโชวาทประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖					
กำ�หนดการ 									
คำ�กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พลเอก สำ�เภา ชูศรี
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง						
คำ�กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำ�ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คำ�ประกาศคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”
รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
		
จำ�นวนผูไ้ ด้รบั พระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 			
รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญามหาบัณฑิต 								
ปริญญาบัณฑิต
รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์
คำ�ปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗							
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สำ�เนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขา้ พเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวงประจำ�ปีน้ี ขอแสดงความชืน่ ชมกับบัณฑิตทุกคน ทีไ่ ด้รบั เกียรติและความสำ�เร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายในที่นี้ คงมีความปรารถนาอยู่ทั่วกัน ที่จะได้รับความสำ�เร็จ
ในการทำ�งานและความสำ�เร็จในชีวิตส่วนตัว เช่นเดียวกับความสำ�เร็จในการศึกษา ข้าพเจ้า
จึงขอกล่าวถึงเรื่องการรู้จักประมาณตนอันได้แก่การรู้จักการยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญา
และความสามารถด้านไหน เพียงใด และควรทำ�งานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตน
นี้จะทำ�ให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับงาน และ
ได้ประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังทำ�ให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา
สำ�หรับการประมาณตนเพือ่ ให้สามารถอยูร่ ว่ มกับคนอืน่ อย่างมีความสุขนัน้ เราจะต้องไม่ถอื ดี
อวดดีต่อผู้อื่น เราจะต้องรู้ว่าทุกคนเกิดมามีความสำ�คัญด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นจึงต้องอ่อนน้อม
ถ่อมตน ให้การช่วยเหลือผู้อื่นตามที่จะทำ�ได้ เชื่อแน่ว่าท่านจะได้รับความรักความเมตตา
กลับคืนมา จึงขอให้บัณฑิตศึกษาพิจารณาการรู้จักประมาณตนให้เข้าใจความหมาย
ความสำ�คัญ จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำ�เร็จในการประกอบกิจการงานและความสำ�เร็จ
ในชีวิตส่วนตนได้ดังที่ปรารถนา.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและ
ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.

๔

กำ�หนดการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำ�บลท่าสุด อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๓๐ น. 		
		
		
-

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินโดยรถยนต์พระทีน่ ง่ั
ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงวางพุ่มดอกไม้
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
ทรงคม
เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
ประทับพักพระราชอิริยาบถ
ทรงฉลองพระองค์ครุย
ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
เสด็จออกจากห้องประทับรับรองเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงคม
๕

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแด่
พระภิกษุผู้สำ�เร็จการศึกษา (จำ�นวน ๑ รูป)
ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
ประทับพระราชอาสน์
อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (จำ�นวน ๔ ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ตามลำ�ดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผูท้ �ำ คุณประโยชน์ เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติตงุ ทองคำ�
(จำ�นวน ๑ ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติตงุ ทองคำ�
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากสำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำ�นวน ๙๘๕ ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามลำ�ดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องประทับรับรอง
ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๐ นาที)
เสด็จออกจากห้องประทับรับรองเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
คณบดีกราบบังคมทูลเบิกผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากสำ�นักวิชานิตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์เครือ่ งสำ�อาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ จีนวิทยา และศิลปศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร (จำ�นวน ๑,๐๗๑ ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามลำ�ดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำ�ปฏิญาณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
(จบพระราโชวาท / ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
๖

		
เวลา ๑๑.๑๐ น. 		
		
เวลา ๑๑.๑๕ น. 		
		

เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องประทับรับรอง
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง
เสด็จพระราชดำ�เนินประทับรถยนต์พระทีน่ ง่ั ไปยังอาคารสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินโดยรถยนต์พระทีน่ ง่ั
ถึงอาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ
ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
เสด็จพระราชดำ�เนินเข้าอาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทอดพระเนตรนิทรรศการ
เสด็จพระราชดำ�เนินขึ้นชั้น ๒ (ทางบันได)
เสด็จพระราชดำ�เนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องประทับรับรอง
เสด็จออกจากห้องประทับรับรองไปยังห้องเชียงแสน
ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
เสวยพระกระยาหารกลางวัน
เสด็จพระราชดำ�เนินออกจากห้องเชียงแสนไปยังห้องประทับรับรอง
อธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เสด็จพระราชดำ�เนินลงชั้น ๑ (ทางบันได)
เสด็จพระราชดำ�เนินประทับรถยนต์พระทีน่ ง่ั ไปยังโรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม
อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การแต่งกาย
ข้าราชการในพื้นที่
ข้าราชการในพระองค์
ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาชนทั่วไป
๗

:
:
:
:
:

เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ชุดครุยสวมทับเครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติขาว
ชุดสากล หรือชุดสุภาพ

คำ�กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พลเอก สำ�เภา ชูศรี
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้ าพระพุทธเจ้า พลเอก สำ�เภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปีตยิ นิ ดี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละออง
พระบาททรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำ�เนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก่คณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจน
ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคม
ทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี
และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป
							

๘

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำ�กราบบังคมทูล
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”
ของ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วนั ชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผูท้ รงคุณวุฒเิ ข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ จำ�นวน ๔ ราย คือ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายฟู่ เสวียจาง (Fu Xuezhang)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์
และลำ�ดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผูม้ คี ณ
ุ ปู การอย่างสูง
ต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงมาโดยตลอด เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�” จำ�นวน
๑ ราย คือ Mr. Chao Xiaoliang กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่
						
							
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
๙

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นายฟู่ เสวียจาง (Fu Xuezhang)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายฟู่ เสวียจาง เกิดเมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ ณ อำ�เภอซีผงิ
มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งกรุงปักกิ่ง หรือ เป่ยว่าย
(Beijing Foreign Studies University) และศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเขมร
จากมหาวิทยาลัยครูแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกัน ๒ ปริญญา ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๖
นายฟู่ เสวียจาง เริ่มทำ�งานในตำ�แหน่งล่าม ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจำ�ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๖ จากนัน้
ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ได้ย้ายไปปฏิบัติงานในตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่การทูตที่กรมเอเชีย
กระทรวงการต่างประเทศแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานมาโดยลำ�ดับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่การทูต ณ สถาน
เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�ราชอาณาจักรกัมพูชาในกรุงพนมเปญ
และในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการตรี (Third Secretary) ณ สถาน
เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�ราชอาณาจักรไทยในกรุงเทพมหานคร
ก่อนย้ายกลับไปดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการโทและเลขานุการเอก ณ กรมเอเชีย กระทรวง
การต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ ต่อมา ได้รับแต่งตั้งให้
ดำ�รงตำ�แหน่งทีป่ รึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�ราชอาณาจักรไทย
และที ่ ป รึ ก ษากรมเอเชี ย กระทรวงการต่ า งประเทศแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ และปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ตามลำ�ดับ
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ นายฟู่ เสวียจาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจำ�คณะกรรมาธิการสูงสุดของราชอาณาจักรกัมพูชา ก่อนย้ายกลับมา
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมเอเชียในกระทรวงการต่างประเทศ ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๖ จากนัน้ จึงได้
รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำ�นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชน
๑๐

จีนประจำ�สาธารณรัฐสิงคโปร์และประจำ�ราชอาณาจักรไทย ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
และปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๐ ตามลำ�ดับ ก่อนเกษียณอายุราชการในปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๔
ในขณะดำ � รงตำ � แหน่ ง เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู้ มี อำ � นาจเต็ ม แห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนประจำ�ราชอาณาจักรไทย นายฟู่ เสวียจาง เป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการส่ง
เสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้น ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
ด้านอื่นๆ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยอย่างเด่นชัด ได้ผลักดันให้มี
การสอนภาษาจีนและจัดหาครูชาวจีนมาสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาหลายแห่งใน
ประเทศไทย ทำ�ให้คนไทยได้มโี อกาสเรียนรูภ้ าษาจีนและเพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับจีนเพิม่ มากขึน้
นอกจากนี้ ได้สง่ เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน อย่างกว้างขวาง
นายฟู่ เสวียจาง เป็นผู้ประสานงานที่สำ�คัญกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ น ผลให้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการพัฒนาด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างต่อเนื่อง
จวบจนกระทั่งปัจจุบัน และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงมีบทบาทในการพัฒนา
โครงการต่างๆ ระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลไทย มีส่วนในการทำ�ให้
เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการ
ศึกษา ได้รบั เชิญเป็นทีป่ รึกษาให้แก่ศนู ย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
และรับเชิญเป็นที่ปรึกษาสถาบันไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง อีกด้วย
ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ นายฟู่ เสวียจาง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์
ชัดในความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นนักการทูต และผู้ประสานงานโครงการที่มีความ
สามารถ ทำ�ให้เกิดการพัฒนาโครงการต่างๆ ขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขณะที่
ดำ�รงตำ�แหน่งเอกอัครราชทูตและภายหลังที่พ้นจากตำ�แหน่ง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการทูต สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำ�
ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำ�มาเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รบั การยกย่องเพือ่ เป็น
เกียรติประวัตแิ ละแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ นายฟู่ เสวียจาง ได้รับ
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร์
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
๑๑

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เกิดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๕
ที่อำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำ�เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาการพยาบาลและ
อนามัย และประกาศนี ย บั ต รการผดุ ง ครรภ์ โรงพยาบาลผดุ ง ครรภ์ แ ละอนามั ย
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๗ ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาสุ ข ภาพจิ ต และการพยาบาลจิ ต เวชชั ้ น สู ง จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๑ ระดับปริญญาโท ด้าน Adult Psychiatry จาก Boston University
สหรัฐอเมริกา ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๗ และระดับปริญญาเอกด้าน Health and Education
จาก Boston University สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เริ่มทำ�งานเป็นพยาบาลประจำ�การ ณ แผนก
ผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลศิริราช ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ ปฏิบัติงานได้ราวปีเศษ ก็ได้
รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และกลับมารับราชการในตำ�แหน่งอาจารย์
ณ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช ก่อนได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญา
โท และปริญญาเอกในต่างประเทศ และได้กลับมาปฏิบัติราชการในตำ�แหน่งอาจารย์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
คณบดีในทันทีที่กลับมาปฏิบัติงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นผู้มีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานขององค์กร
วิชาชีพ รวมทั้งงานด้านการต่างประเทศ เป็นผลให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการเป็นอย่างมาก
ในคณะพยาบาลศาสตร์ในขณะนั้น และต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ก็ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีติดต่อกันถึง
๓ วาระ เป็นเวลา ๑๒ ปี จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำ�นวยการ
๑๒

ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นระยะเวลา ๖ วาระ ได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถึง ๓ วาระ และด้วยความรู้ความสามารถ จึงเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์คนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งนายก
สภาการพยาบาล และดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว ๒ วาระติดต่อกัน และปัจจุบัน ยังคงดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกสภาการพยาบาลอีกด้วย
ในด้านวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นผู้ริเริ่มโครงการสำ�คัญ
หลายโครงการที่พัฒนาวิชาการพยาบาลทั้งประเทศอย่างก้าวกระโดด อาทิ การริเริ่มจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ได้ทำ�การ
ศึกษาความต้องการกำ�ลังคน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทง้ั ระบบขึน้ เป็นครัง้ แรก และได้จดั ทำ�
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และโครงการ
พั ฒ นาอาจารย์เ พื่อพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาพยาบาลทั้งระบบ และเป็นผู้ก่อตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้ง
การพัฒนายกวิทยฐานะวิทยาลัยพยาบาลในพื้นที่เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ
การดูแลกลางวัน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ทั้งการศึกษา การวิจัย และบริการสังคม โครงการเจริญก้าวหน้า
ได้รับความนิยมอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน
ในด้านการทำ�ประโยชน์ให้กบั สังคมด้านอืน่ ๆ นัน้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ อาทิ ได้รับเลือกจากประเทศ
สมาชิก ๑๓๐ ประเทศของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of
Nurses, ICN) ซึ่งมีสำ�นักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา ให้เป็นกรรมการอำ�นวยการ (Board of
Director) ได้รับเชิญจากสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) ให้เป็นกรรมการในคณะ
กรรมการเฝ้าติดตามการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ และได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกในฐานะผู้แทนผู้นำ�วิชาชีพในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นกรรมการใน WHO Global Advisory Group on Nursing
and Midwifery ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจนี้เป็นเวลากว่า ๕ ปี รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา
บุญทอง ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ทำ�หน้าที่ที่
๑๓

ปรึกษาการพัฒนาด้านสุขภาพและการพยาบาล ได้เคยปฏิบัติหน้าที่นี้ ณ ประเทศเนปาล
เมียนมาร์ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และอินเดีย ซึ่ง ณ ประเทศอินเดียนี้ รองศาสตราจารย์
ดร.ทัศนา บุญทอง ได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดทำ�โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
วิชาพยาบาลศาสตร์ข ึ้น เป็นครั้ง แรกในประเทศอินเดีย โครงการดังกล่าว ประสบความ
สำ�เร็จ มีความก้าวหน้า และดำ�เนินการมาจนถึงปัจจุบัน
ในด้านการเมือง รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์คนแรก ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกสภา
นิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๓๔ และสมาชิกวุฒสิ ภา ปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙
และตามรั ฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รองศาสตราจารย์
ดร. ทัศนา บุญทอง ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหา ภาควิชาชีพ
ชุดที่ ๑ (พุทธศักราช ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) และได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานวุฒิสภา
คนที่สอง นับเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญนี้ ได้ปฏิบัติภารกิจของ
รัฐสภา และทำ�หน้าที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญหลายคณะ รวมทั้ง ทำ�หน้าที่หัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยไปประชุมองค์การรัฐสภาระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
หลายครั้ง และยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นอกจากได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณูปการ
อย่างยิ่งต่อวงการวิชาชีพการพยาบาลของประเทศแล้ว ยังได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ช่วยเหลื อ สั ง คมในด้านการศึกษาวิชาการพยาบาล การพัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพ
การพยาบาล และมีส่วนผลักดันให้มีการใช้วิชาชีพการพยาบาลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ในมุมกว้าง ทั้งในขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งในสภาการพยาบาล และในขณะที่ด�ำ รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสังคมในตำ�แหน่งต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง แม้ว่าจะไม่มี
พืน้ ฐานด้านการเมืองการปกครองเลยก็ตาม ทัง้ นี้ ด้วยความมุง่ มัน่ และอุทศิ ตนเพือ่ ประโยชน์สขุ
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
จากเกียรติประวัตแิ ละผลงานแห่งความสำ�เร็จของ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในการเป็นผู้นำ�ทางวิชาชีพการพยาบาล เป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์
กว้ า งไกล มี ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อยังประโยชน์
แก่มวลชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้
๑๔

ผู้อื่นนำ�ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำ�มาล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างในวงวิชาการ
และวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐
มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ได้รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๕

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบลู ย์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช
๒๔๘๕ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ และได้รับทุน
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาภาษาจีน จาก University of Washington,
Seattle และมูลนิธิฟอร์ด สหรัฐอเมริกา นับเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับทุนไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านภาษาจีน ณ สหรัฐอเมริกา
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เริ่มทำ�งานในตำ�แหน่งอาจารย์ที่คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนคนแรกในมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทย ต่อมา ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ - ๒๕๒๗ และ ๒๕๒๙ - ๒๕๔๖ ได้
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามลำ�ดับ นอกจากนี้ ได้ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ และดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รับเลือก
ให้ ด ำ � รงตำ � แหน่ ง นายกสมาคมครู ภ าษาจี น แห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ์
สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี และปัจ จุบัน รองศาสตราจารย์
ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ยังเป็นราชบัณฑิต สำ�นักศิลปกรรม สาขาภาษาต่างประเทศ
นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของอาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในด้านการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย เป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการยกร่างหลักสูตรภาษาจีนที่ใช้สอนใน
ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาของประเทศ
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการสอนภาษาจีน โดยเล็งเห็นว่า การสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
๑๖

เจ้าของภาษาน่าจะสื่อสารกันได้ดีกว่า จึงได้ดำ�ริว่า “อยากจะสร้างครูสอนภาษาจีนของ
ไทยเอง” จึงได้ประสานงานติดต่อรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนทุนการ
ศึกษาสำ�หรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบเอกด้านภาษาจีนจากสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของไทยให้ได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่สาธารณรัฐประชาชน
จีน แล้วกลับมาเป็นครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งนับว่าแนวความคิดนี้ ทำ�ให้การสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบลู ย์ เป็นผูท้ ม่ี คี วามรอบรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
ด้านหลักภาษา ประวัตศิ าสตร์ และวรรณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับจีน เป็นอย่างดี
ก่อให้เกิดคุณปู การต่อวงวิชาการของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ได้ใช้ความรู้ความชำ�นาญให้
เกิดประโยชน์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาในการเปิด
หลักสูตรภาษาจีนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นผู้วาง
รากฐานด้านหลักสูตรและพัฒนาผู้สอนภาษาจีนให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผลให้
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จนพัฒนาขึ้นมาเป็นสำ�นัก
วิชาจีนวิทยาในปัจจุบัน ทำ�ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในด้านการสอนภาษาจีน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�ให้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้มีบทบาทในการพัฒนาครูสอนภาษาจีนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้
“กองทุนสิรนิ ธรเพือ่ พัฒนาครูสอนภาษาจีน” ได้พฒ
ั นาครูสอนภาษาจีนเป็นจำ�นวนกว่า ๒,๐๐๐ คน
ในระยะทีป่ ระเทศไทยมีความขาดแคลนครูสอนภาษาจีนเป็นอย่างมากในขณะนัน้
จากเกียรติประวัติและผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
อันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว ได้วางรากฐานด้านภาษาและวัฒนธรรม อุทิศตนเพื่อพัฒนา
วงวิชาการของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็น
แบบอย่างให้ผู้อื่นนำ�ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติ
และแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ รองศาสตราจารย์
ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
๑๗

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธ์ เกิดเมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๒
ทีอ่ �ำ เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๔ ได้รบั ประกาศนียบัตร Controllership
Syracuse University สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท Master of Business Administration จาก Syracuse University สหรัฐอเมริกา
ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและด้านบริหารธุรกิจ
จาก University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ และสำ�เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา
ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ เริ่มรับราชการสังกัดกรมรถไฟ และได้
โอนย้ายไปอยู่กรมชลประทาน และกรมบัญชีกลาง ตามลำ�ดับ ต่อมา ได้สอบชิงทุนไปศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทที่ Syracuse University สหรัฐอเมริกา และได้สอบชิงทุนของสถาบัน
พัฒนบริหารศาสตร์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ University of Wisconsin
สหรัฐอเมริกา หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำ�สถาบัน
พัฒนบริหารศาสตร์ จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย
ผดุงสิทธิ์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้วงการธุรกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง โดยได้วางรากฐาน
การดำ�เนินการของตลาดหลักทรัพย์ให้กับประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มใช้ระบบการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อตลาด
ทุนของประเทศไทย จนได้มีการก่อตั้ง “ห้องสมุดมารวย” ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ณ
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย
ผดุงสิทธิ์ และเป็นแหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงิน ตลาดทุน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๑๘

และด้วยความรู้ความสามารถอันโดดเด่นในขณะนั้น จึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ในด้านการพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ได้อุทิศ
ตนเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการให้คำ�
ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินการด้านการเงิน การลงทุน และการ
วางระบบบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำ�หลายแห่ง เป็นผลให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งและหลายวาระอย่างต่อเนื่อง
จากเกียรติประวัตแิ ละผลงานของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ทีป่ รากฏ
เป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่องในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้น
ในสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำ�นึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ทั้งในวงการ
ธุรกิจและการศึกษา เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกองค์กร
ที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำ�ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้
กระทำ�มา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็น
เกียรติประวัตแิ ละแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไปดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๙

คำ�ประกาศคุณูปการ
นายเฉา เสีย่ วเหลียง (Chao Xiaoliang)
ผูไ้ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”
นายเฉา เสีย่ วเหลียง เป็นชาวมณฑลเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดเมื่อ
เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๗ สำ�เร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณกรรม
จีนจากมหาวิทยาลัยเสฉวน นายเฉา เสี่ยวเหลียง เริ่มปฏิบัติงานในตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
ฝ่ายงานทั่วไปของหอทะเบียน กระทรวงการต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาตามลำ�ดับ โดยดำ�รง
ตำ�แหน่งที่สำ�คัญๆ อาทิ เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�
สหรัฐอเมริกา อุปทูตของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�รัฐเอกราช
ปาปัวนิวกินี รองอธิบดีกรมฮ่องกงและมาเก๊าของสำ�นักกิจการไต้หวัน และรองอธิบดีกรม
กฎหมายของสำ�นักกิจการไต้หวัน สำ�นักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งกงสุลใหญ่แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�จังหวัดเชียงใหม่
นายเฉา เสี่ยวเหลียง ดำ�รงตำ�แหน่งกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งเสริมสัมพันธภาพ
ของประชาชนสองประเทศอย่างดียิ่ง โดยการเข้าร่วมกิจ กรรมส่งเสริมความร่วมมือและ
การแลกเปลี่ยนด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม และการศึกษาระหว่างจีน - ไทย
หลายต่อหลายครั้ง และพยายามเสริมสร้างไมตรีจิตและมิตรภาพระหว่างจีน - ไทย อย่างต่อ
เนื่องเสมอมา และสำ�หรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น นายเฉา เสี่ยวเหลียง ได้มีคุณูปการ
ต่อมหาวิทยาลัย ในหลายด้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเรียนการสอนและเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่
ดีต่อกันระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำ � เนินการของ
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การกระทำ�ของ นายเฉา เสี่ยวเหลียง ที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสังคม
ตลอดระยะเวลาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีก่ งสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ�จังหวัดเชียงใหม่
๒๐

ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมและความสัมพันธ์ต่อประเทศทั้งสองอย่างดียิ่งสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ จึงมีมติ
เป็น เอกฉั น ท์ ม อบรางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ “ตุ ง ทองคำ � ” ประจำ � ปี พ ุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๑

รายนามผู้กราบบังคมทูล
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

ผู้กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
		 พลเอก สำ�เภา ชูศรี					

นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ			

อธิการบดี

๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต
		 รองศาสตราจารย์ ดรุณี วัฒนศิริเวช			

รองอธิการบดี

๓. ปริญญาบัณฑิต
		 ๓.๑ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
				 รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช

คณบดี

		 ๓.๒ สำ�นักวิชาการจัดการ
				 อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส			
				 อาจารย์ ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์		

คณบดี
รองคณบดี

		 ๓.๓ สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
				 รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ		

รักษาการแทนคณบดี

		 ๓.๔ สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
				 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัชฌิมา นราดิศร		

รักษาการแทนคณบดี

๒๒

		 ๓.๕ สำ�นักวิชานิติศาสตร์
				 ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ กัมพูสิริ		

คณบดี

		 ๓.๖ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
				 อาจารย์ ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ			

คณบดี

		 ๓.๗ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
				 รองศาสตราจารย์ รัชนี สรรเสริญ		
				 อาจารย์ จตุพงศ์ สิงหราไชย			

คณบดี
รองคณบดี

		 ๓.๘ สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
				 รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี		

คณบดี

		 ๓.๙ สำ�นักวิชาจีนวิทยา
				 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ คณบดี
				 อาจารย์ กัลยา ขาวบ้านแพ้ว			
ผู้ช่วยคณบดี
๓.๑๐ สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
				 รองศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

๒๓

รองคณบดี

จำ�นวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จำ�นวน (คน)

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ			
์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์

๑
๒
๑

										
รวม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต			
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 			
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
			
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
			
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ)
		
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

			

๔
๒
๑
๓
๑
๑
๑

สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา)
			

๑

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)

๔

				

									

๒๔

รวม

๑๔

จำ�นวน (คน)
ปริญญามหาบัณฑิต			
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)				
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)				
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)			

๓
๒
๒

สำ�นักวิชาการจัดการ		
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)				
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารวิสาหกิจ)			
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)			
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

๕๑
๑๖
๒
๒
๒๙

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)
		 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)			

๑
๕

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)			
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)

๒
๒

สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
		 นิติศาสตรมหาบัณฑิต

					

๑๔

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) 		

๒๓

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 			

๑

๒๕

สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) 				
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

จำ�นวน (คน)

สำ�นักวิชาจีนวิทยา		
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
		 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต					
		 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)				
									
รวม
ปริญญาบัณฑิต		
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)					
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)				

๑๗
๒๓
๒๓
๑
๑
๑๘
๔

๒๔๒
๒๗
๓๗

สำ�นักวิชาการจัดการ		
		 บัญชีบัณฑิต								
		 เศรษฐศาสตรบัณฑิต							
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
			
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)			
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)		
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)			

๕๖
๓๐
๙๒
๙๙
๖๖
๑๐๖

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)				
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 			
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)				

๒
๔๕
๓๐
๒๔

๒๖

จำ�นวน (คน)
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) ๒๙
		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
		
๒๙
		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
๑๘
สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 			
๒๙
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ๑๐
สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
		 นิติศาสตรบัณฑิต							
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง)			
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)				
		
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
		 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
		 กายภาพบำ�บัดบัณฑิต						
		 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต						
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)				

๒๓๘
๑๐๐
๒๒
๕๔
๔๘
๙๓
๑๕
๑๘

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
		 พยาบาลศาสตรบัณฑิต						

๙๓

สำ�นักวิชาจีนวิทยา		
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)					
		 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)				

๑๗๕
๔๔

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)			
๔
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)					
๑๖๗
									
รวม ๑,๘๐๐
๒๗

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
		
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์			
		 สาขาวิชาเคมีประยุกต์						

จำ�นวน (คน)
๑

สำ�นักวิชาการจัดการ			
		 สาขาวิชาการบัญชี							
		 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์						
		 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ						
		 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว					
		 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ				
		 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน					

๑
๑
๑
๑
๑
๑

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ			
		 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
		 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์					
		 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์					
		 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว		
		 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์					

๑
๑
๑
๑
๑

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร			
		 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร					

๑

สำ�นักวิชานิติศาสตร์			
		 สาขาวิชานิติศาสตร์							

๑

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง			
		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง					
		 สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม					

๑
๑

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
		 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์					
		 สาขาวิชากายภาพบำ�บัด						

๑
๑

๒๘

		 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์						
		 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม						

จำ�นวน (คน)
๑
๑

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
		 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์						

๒

สำ�นักวิชาจีนวิทยา			
		 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ						
		 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน						

๑
๑

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์			
		 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ						
		
									
รวม

๒๙

๑

๒๔

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 		
๑. นางสาว ชลพิสุทธิ์

๒. นาย อิทธิพล

ตันตาปกุล

ศิริเดชากร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
๑. MR. DHANUSHKA UDAYANGA
SITHRACHARYAGE
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
		
๓. MR. HIRAN ANJANA ARIYAWANSA
๑. นางสาว นริษฎา
ทองกลาง
๒. MISS DIMUTHU SANDARENU MANAMGODA MANAMGODA GAMAGE
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ)
๑. นางสาว สุรัสวดี
นางแล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑. MR. PHENGKHAMLA PHONVISAI

๓๐

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 		
๑. นางสาว สุนันทา

เกษนาวา

สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา) 		
๑. นางสาว สิรินทิพย์

ชัยชโลทรกุล

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) 		
๑. นาย จรินทร์
๒. นาง ชื่นกมล

สารทอง
นาคประเสริฐ

๓๑

๓. พระครู พิพัฒน์ศีลาจาร เพ็ชรศรี
๔. MR. HTAY
AUNG

ปริญญามหาบัณฑิต
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
๑. นางสาว งามพักตร์ ทายะนา
๒. นางสาว นุชฎา
สุทธิ์เตนันท์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
๑. นาย ยอดยิ่ง
ยิ่งชูตระกูล

๓. นาย เอกนรินทร์

ปินตาธรรม

๒. นาย อภิเชษฐ์

แสงสุริยาโรจน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 		
๒. MISS LEELA MAYA
๑. นางสาว ทัศนีย์
หลวงหาญ

RIZAL

สำ�นักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
๑. นาย กวิน
๒. นาย กิตติกานต์
๓. นาย กิติศักดิ์
๔. นางสาว เกษรา
๕. นาย จติชล
๖. นางสาว จตุพรรณ
๗. นาย จิรวัฒน์
๘. นาย จีรภัทร
๙. นางสาว จุฑารัตน์
๑๐. นางสาว ณิชกมล
๑๑. นางสาว ณิชากร
๑๒. นางสาว ทวินันท์
๑๓. นาย ธนกฤต

ธารกกาญจน์
เมืองขวัญใจ
สาพะพิพัฒน์พงษ์
ขจรคำ�
ไชยลังกา
แสนพิช
ตั้งศรีสุข
ยศศิลปศักดิ์
เสธา
โสกันเกตุ
จันทรมณี
ขันเขื่อน
กระต่ายทอง
๓๒

๑๔. นาย ธนาวรรธน์
พิชญานิธิวัฒน์
๑๕. นาง ธัญญลักษณ์ จันทร์จินดา
๑๖. นางสาว ธัญญลักษณ์ พัวศิริ
๑๗. นางสาว ธิดารัตน์ ลีลายุวัฒน์
๑๘. นางสาว นัฑฐ์กมล หาญพาณิชย์
๑๙. นาย นัทที
สุรินทร์แปง
๒๐. นางสาว ปทุมรัตน์ ขจรศรีเกียรติ
๒๑. นางสาว ประภัสสร บุญเพิ่ม
๒๒. นางสาว ปวีณา
ไชยบุญมา
๒๓. นาง พัชรีภรณ์
บุณโยทยาน
๒๔. นางสาว พิมพ์ใจ
พูลศรี
๒๕. นางสาว พิมพ์พิศา จันทร์ติ๊บ
๒๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัทรทิพ ศรีวิชัย

๒๗. นางสาว ภัสธร
๒๘. นางสาว มนัสนันท์
๒๙. นางสาว ลลิตา
๓๐. นางสาว วรณัณ
๓๑. นาย วรธน
๓๒. นาย วรุณ
๓๓. นางสาว ศศิญา
๓๔. นางสาว ศศิธร
๓๕. นางสาว ศศิภา
๓๖. นางสาว ศิรินทรา
๓๗. นางสาว ศิรินภา
๓๘. นางสาว ศิวภรณ์
๓๙. นาย ศุภชัย

พงษ์เจริญ
คำ�ล้น
มีสา
ภาสุรเมธี
เจริญอาภรณ์
โซนี่
รุ่งเรืองษี
นวนชัย
ปรางค์สุวรรณ
มณีกิจ
ราชลำ�
โพคาวัฒนะ
หินแก้ว

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารวิสาหกิจ)
๑. นางสาว คนึงนิจ
สัตยดิษฐ์
๒. นางสาว เชฏฐ์โสภิต ตรงสวัสดิ์
๓. นาย ประพันธ์
ตรีวัฒนาวงศ์
๔. นางสาว ปริณดา
ตรีวัฒนาวงศ์
๕. นางสาว ปิยนาถ
พรหมสวัสดิ์
๖. นาย สรวิศ
เบี้ยมุกดา
๗. นาย สองขวัญ
นคินทร์บดี
๘. MISS CHAW SU KYI

๔๐. นางสาว ศุภิชญา
๔๑. นางสาว สพิชญา
๔๒. นางสาว สุพรรณี
๔๓. นางสาว เสาวภา
๔๔. นางสาว เสาวลักษณ์
๔๕. นางสาว อภิรดี
๔๖. นางสาว อัจฉรีย์
๔๗. นาย อัศวิน
๔๘. นางสาว อาจารี
๔๙. MISS ASADY
๕๐. MISS DAOBUNGAON
๕๑. MISS YOMMALA

ศรีทอง
ชัยวุฒิ
โชคชัย
ดวงใจ
กาวิลาวัลล์
อภิธนัง
ศรีหวังใจ
พิชญกุล
นามวัฒน์
PHANTHAVONG
SENESOUPHAB
BOUNKHAM

๙. MISS FLAVIE,MARIE,JEANNE LEPOUTRE
๑๐. MR. GE
YU
๑๑. MR. GUOKUI
XU
๑๒. MISS NANG POE HNIN PHYU
๑๓. MISS QINGWEI
MENG
๑๔. MISS QIUYU
CHEN
๑๕. MR. SAI ARKAR AUNG
๑๖. MR. ZAW MYO LATT

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) 		
๒. MR. WIN THEIN
๑. นาย ปัตพงษ์
เวฬุวนารักษ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)		
๒. นาย เอกวิทย์
สุทธนะ
๑. นาย ณัฐพงศ์
จันทาพูน
๓๓

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
๑๖. นาย พฒนพงศ์
๑. นาย กฤติน
ชุณห์ช่วงโชติ
๑๗. นางสาว มยุรี
๒. นาย กฤษฎาพงศ์
แสงสว่าง
๓. นางสาว ชญาภา
กาญจนพิบูลย์ ๑๘. นาย มหรรณพ
๑๙. นาย มัฆวาล
๔. นางสาว ชมพูนุช
มานิตอัศวกุล
๒๐. นาย ยุทธพงศ์
๕. นางสาว ชลธิดา
พรมจักร์
๖. นาย ณัฐพล
รังสฤษฎ์วรการ ๒๑. นางสาว รัตติยา
๒๒. นางสาว รัตนวดี
๗. นาย ดรัณภพ
อุดแน่น
๒๓. นาย วิชนนท์
๘. นาย ทวีศักดิ์
บัวติ๊บ
๒๔. นาย ศตพร
๙. นาย ธนา
แสงวงค์
๒๕. นางสาว สุทธิวรรณ
๑๐. นางสาว ธนาภรณ์ พวยไพบูลย์
๒๖. นางสาว สุพรรณา
๑๑. นาย ธุรกิจ
วงศ์ผดุงธรรม
๒๗. นางสาว อัจฉรา
๑๒. นางสาว บุญฑริกา สิริชยานุกุล
๒๘. นางสาว อุรารัฐ
๑๓. นาย บุรินทร์รัตน์
ครองไทรเวส
๒๙. MISS ZIYUE
๑๔. นางสาว เบญจมาส เกษมศุภโชติ
๑๕. นาย ปภังกร
วรสุภาพ

ทรัพย์พิริยะอานันต์
วรรณา
วิเชียรไพศาล
จงศิริฉัยกุล
ทองทับ
วงค์ลังกา
ม่วงมี
ฟองตระกูล
มณีเชษฐา
แซ่เอี้ยว
แก้วเพ็ง
ทรงวิรัตน์
เรือนคำ�
ZHOU

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์) 		
๑. นางสาว สร้อยสลา

พุฒิมา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 		
๔. นาย วีระศักดิ์
๑. นาย ครรชิต
แพมณี
๕. นาย สุชาติ
๒. นาย เชาวลิต
พุทธรักษ์
๓. นาย เมธารัตน์
โยธิโน

๓๔

นุ่นปาน
ภราดรพานิชกุล

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 		
๒. MISS RURI WIDYASARI
๑. นางสาว ชลาลัย
ใจแสน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)
๒. MR. MYO THIHA KYAW
๑. นางสาว จิราพร
ไร่พุทธา

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 		
๑. นางสาว กมลพรพรรณ
๒. นาง คชาภรณ์
๓. นาย ตะวัน
๔. นาย นาวิก
๕. พันโท พิทักษ์พงษ์
๖. นาย พูนลาภ
๗. นางสาว รุ้งฤทัย

เตียนราวแสน
จันทาพูน
ตันชาลี
ตะนะคี
พันธุประยูร
มายาง
ใจแก้ว

๘. นางสาว ลลิตา
อารีมิตร
๙. นาย วรณัฐ
บุญเจริญ
๑๐. นาย วสันต์
เทพมณี
๑๑. นาย สัจพันธุ์
อินไชย
๑๒. MR. BOUNLOM
SITHAMMAVANH
๑๓. MR. LAMPHANH
SAYNOULATH
๑๔. MISS SOUKPHAVANH THAMMAVONG

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) 		
๑. นางสาว กิตติมาภรณ์
๒. นางสาว จิราพร
๓. นางสาว ฉันท์ชนก
๔. นางสาว ชัชวรรณ
๕. นางสาว ญาณิกา
๖. นาย ณฐพัชร์
๗. นาย ธีระพงษ์
๘. นางสาว ปาลิดา

ชุมพงศ์
จิรนภาวิบูลย์
นวลศรี
ตรียุทธวัฒนา
ลือชาพุฒิพร
เหล่าอาภาสุวงศ์
นิลละออ
วัฒนสืบสิน
๓๕

๙. นางสาว พรีม
บุษปวนิช
๑๐. นางสาว พลอยไพลิน สำ�เภาพันธ์
๑๑. นางสาว เพ็ญศรี
อึ้งเจริญถาวร
๑๒. นาย ภวิศ
วีระนภากุล
๑๓. นางสาว ภิญญามนตร์ สีขาว
๑๔. นาง ระหงษ์
วงศ์เกียรติขจร
๑๕. นางสาว เรวดี
สกุลอาริยะ
๑๖. นางสาว วรรษมน สุขโชคพานิช

๑๗. นางสาว วัลลิภา
๑๘. นาย วีรพณ
๑๙. นางสาว ศิโรรัตน์
๒๐. นางสาว ศิวพร

ก้อนแก้ว
๒๑. นาย สถาพร
ปฐวินทรานนท์ ๒๒. นาย สมประสงค์
กาญจนศูนย์ ๒๓. นางสาว สุพัทธยา
กำ�แพงแก้ว

พึ่งพรหม
พยัคฆพันธ์
กันภัย

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
๑. นาย ธนัยวัฒน์
ดีงาม

สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) 		
๑. นางสาว จารุตา
อุ่นจิตติชัย
๒. นางสาว ชลาลัย
พยัฆเนตร
๓. นางสาว ทัศนันท์
ง่วนสน
๔. นางสาว ธัญธารีย์
วรรณรัตน์กิตติ
๕. นาย ธีรศักดิ์
ชาญศิริเจริญกุล
๖. นางสาว นลินทิพย์ ตั้งเพียรพันธ์
๗. นางสาว รัตนา
ซิมสุชิน
๘. นางสาว วิภาวี
พ่วงใส
๙. นาย วีระ
อาชาพานิช

๑๐. นาย ศุภมน
๑๑. นางสาว ศุภางค์มาศ
๑๒. นาย สิทธิชัย
๑๓. นางสาว สิริญญา
๑๔. นางสาว สิริภา
๑๕. นางสาว สุพรรณิกา
๑๖. นางสาว อภิชา
๑๗. นางสาว อัญรัตน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
๑. นาย ณปภัช
ธนกฤตเดชาวงษ์ ๖. นาย ธีรภัทร์
๗. นางสาว นิยดา
๒. นางสาว ณัฐมน
ฤทธิโกสีห์
๘. นางสาว เบญญาภา
๓. นาย ธนกร
หวังชม
๙. นาวาเอกหญิง ผุสดี
๔. นาย ธนุพล
แสงโชติ
๑๐. นาง พรปวีณ์
๕. นาย ธีรทัศน์
สำ�เภาเงิน
๓๖

วิริยะจิรกุล
วัฒนไพศาล
อีงประเสริฐ
ปราบริปูตลุง
ศรีวัฒนวรชัย
มาแตง
อุฬารเสถียร
ตั้งกิจงามวงศ์

วุฒิรักษ์ชัยนันท์
ฐานเจริญ
พรหมทะสาร
หิรัญอัศว์
ปัญญากรณ์

๑๑. นางสาว เมธชนัน
๑๒. นางสาว เมธาวดี
๑๓. นาย ลัทธชัย
๑๔. นาย วชิระ
๑๕. นางสาว วารี
๑๖. นาย เศรษฐ์
๑๗. นางสาว โศรดา

เลิศชุณหะเกียรติ
หนุนภักดี
วงศ์หิรัญเดชา
คุณาธาทร
ไพศาลสินทรัพย์
ประเศรษโฐ
สุระแพง

๑๘. นาย เสฏฐวุฒิ
๑๙. นางสาว หทัยวัลลภ์
๒๐. นาย อนัญชนินทร์
๒๑. นางสาว อรวรรณ
๒๒. นาย อัครวัฒน์
๒๓. นาย อิทธิชัย

งามเมธิชัยวงศ์
ชำ�นาญศรีเพ็ชร์
สุรอรรถากุล
เล็กสกุลไชย
เพียวพงภควัต
วิชาพร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
๑๓. นางสาว พิมพ์มณี ศิริรัตนเก้า
๑. นางสาว กาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
๑๔. นาย ไพศาล
ชีวินศิริวัฒน์
๒. นางสาว จิดาภา
เกิดสุริวงษ์
๑๕. นางสาว มิลินท์
สิกขมาน
๓. นาย ชิระ
ถาวรธวัช
๑๖. นางสาว รมิตา
ศรัทธาทิพย์กุล
๔. นางสาว ซาร่าห์
เจนเสน
๑๗. นางสาว วภัสร์ณิษา เรือนคำ�
๕. นางสาว ฐิรวรรณ
บัวแย้ม
๑๘. นางสาว สิริลักษณ์ นันทธีรพงศ์
๖. นาง ณภชนก
นุชเอี่ยมปภา
บุญเสมา
๗. นางสาว ณัฐสุขวัญ รุ่งโรจน์วุฒิกุล ๑๙. นางสาว เสาวภา
๒๐. นางสาว อภิรดี
หิรัญรามเดช
๘. นาย ปราโมทย์
สื่อวิโรจนกุล
๒๑. นางสาว อัจฉราพรรณ กังวาลวงศ์สกุล
๙. นางสาว พรคนึง
ผดุงกิจ
๒๒. นางสาว อารีฎา
อิงเถา
๑๐. นางสาว พัชรี
พรมมาตย์
๒๓. นางสาว อุษา
เทพอุบล
๑๑. นางสาว พัทธญา
ปวนสุรินทร์
๑๒. นางสาว พิมพ์ธันวา นาคนรสิงห์

สำ�นักวิชาจีนวิทยา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
๑. นางสาว นิชาภา
เหล่าสิริกุล

๓๗

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
๑. MR. RICHARD
LUM
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑. นางสาว คคนะ
พวงบุปผา
๒. นาย คมสัน
จินดาธรรม
๓. นาย จิตติ
วันไชยธนวงศ์
๔. นาย ชลนวัตกรณ์
พูลสวัสดิ์
๕. ว่าที่ร้อยตรี ชาญคณิต อาวรณ์
๖. นาย ธวัชชัย
อภิวงค์
๗. นางสาว ธัญลักษณ์ ทองนุ่น
๘. นาย ธันยพงค์
คีรีแสนใจ
๙. นาง นิสา
พุทธิสกุลชัย

๑๐. ร้อยตำ�รวจเอก ปฏิญญา ตินโย
๑๑. พันตำ�รวจตรี พิชิตชัย พุทธวงศ์
๑๒. นาย ภูวนารถ
ศรีทอง
๑๓. นางสาว มานิสา
บุญหล้า
๑๔. นางสาว วิริลพัชร พงศ์สุวรรณ
๑๕. นางสาว ศรีไพ
ชัยประเสริฐ
๑๖. นางสาว ศิริพร
ศรีกาญจนา
๑๗. นาง ศิริลักษณ์
รื่นวงศ์
๑๘. นางสาว อรณิชา
แสงศรีจันทร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 		
๑. นาง จันทร์ธิมา
เวียร์ลิ่ง
๓. นางสาว วรนุช
๒. นาย ดรุณพัฒน์
อินดี
๔. นางสาว ศุภณิดา

๓๘

ประมวลการ
แสงวรรณ์

ปริญญาบัณฑิต
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. นาย เจษฎา

ไพศาลพงษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๒. นาย ณฐพล

ชินวิโรจน์เสถียร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
๓. นางสาว กมลชนก สมอ๊อด
๔. นางสาว ฉัตรสุดา ช้อยเพ็ง
๕. นางสาว ชิดชนก ทับทิมหิน
๖. นางสาว ณัฎธิดา เกตุลา
๗. นางสาว ดลยา
ขว้างไชย
๘. นางสาว ธีรารัตน์ คงประเสริฐ
๙. นางสาว ปรารถนา ทาประเสริฐ
๑๐. นาย ปัญจพล
สุตา
๑๑. นางสาว ปาริตา
เปรมใจ
๑๒. นางสาว พศิกาพรรณ คำ�เมือง
๑๓. นางสาว พิมพา
แก้วคำ�ปา
๑๔. นางสาว พิรุณพร ย่างสุข
๑๕. นางสาว ภัณฑิรา นิยมเดชา

๑๖. นางสาว มนนภัส
๑๗. นางสาว มนปริยา
๑๘. นางสาว วันทนีย์
๑๙. นางสาว สมฤดี
๒๐. นางสาว สโรชา
๒๑. นางสาว สุพรรณี
๒๒. นางสาว เสาวลักษณ์
๒๓. นาย โสภณ
๒๔. นางสาว โสรยา
๒๕. นางสาว อเนชา
๒๖. นางสาว อัจฉราพร
๒๗. นางสาว อารญา

วงศ์ทิพากร
ราชรักษ์
ชาญวนิชชากุล
กาญจนเพชร
ภักดีศรี
มีมา
จุใจ
อุดมผล
ทองหยู่
วิลาไชย
เวียงเงิน
เล็กเกาะทวด

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๑. นาย ธวัชชัย
๒. นาย ธัชชีวา

ชุมพลสุข
อภิชาตยานนท์
๓๙

๓. นางสาว พรจิรา
สมนาค
๔. นางสาว พุทธมาศ นวนมิ่ง

๕. นางสาว วรรษวรรณ สังข์แก้ว
๖. นางสาว อรพรรณ
แซ่เฮง

๗. MR. TAI KIM

TRUONG

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ)
๘. นางสาว กุลณดา
๙. นางสาว กุลวดี
๑๐. นาย คณนาถ
๑๑. นางสาว จันทร์จิรา
๑๒. นางสาว ชนนิกานต์
๑๓. นางสาว ฐิติมา
๑๔. นางสาว ณัฏฐพิชา
๑๕. นาย ณัฐ
๑๖. นางสาว ณัฐกานต์
๑๗. นาย ตะติยะ
๑๘. นาย ธีระพันธ์
๑๙. นางสาว นมัสการ
๒๐. นางสาว เนตรนภิส
๒๑. นางสาว บุษบา
๒๒. นางสาว ปัฐมาภรณ์

๒๓. นางสาว พรสุดา
๒๔. นางสาว เยาวพา
๒๕. นางสาว วรกุล
๒๖. นางสาว ศรัญญา
๒๗. นาย ศรัณย์
๒๘. นางสาว ศิริรัตน์
๒๙. นางสาว สมฤทัย
๓๐. นางสาว สุขุมาลย์
๓๑. นางสาว สุจิตตรา
๓๒. นางสาว สุนทรีย์
๓๓. นางสาว สุรพิชญา
๓๔. นางสาว โสรยา
๓๕. นางสาว อนินทิตา
๓๖. นางสาว อัมพวัน
๓๗. นางสาว อิสรีย์

แสงรัตน์
ยงพะวิสัย
แสนเสนา
คงมี
นิรมล
ภารังกูล
สิริปทุมรัตน์
โชคอำ�นวย
คำ�ต่าย
คงปวน
กิจคม
เสงี่ยมศรี
สกุลศักดิ์
จรบุรมย์
สุขใส

ศรีมาบุตร
วิไลพรไสว
ไชยวิโน
ภูชาดึก
พุแค
ทองไพจิตร
โยธะยัง
การประกอบ
อ้นศิริ
เทพมณี
กิติราช
ศรีคำ�
บุญวัฒน์
สุริยะวงค์
เทพจันทร์

สำ�นักวิชาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กนกวรรณ
๒. นางสาว ณิชนันท์

ไปเร็ว
แย้มอุทัย

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๔. นาย กษิดิศ
สารผล
๕. นางสาว ขนิษฐา
วิถีพร
๔๐

๓. นางสาว ศิรินญา

ดาวสว่าง

๖. นางสาว จิดาภา
๗. นางสาว ดลพร

สอแสง
จันทนโชติวงศ์

๘. นางสาว พรพรรษา
๙. นางสาว พวงผกา
๑๐. นางสาว พิชญ์สินี
๑๑. นางสาว ภวิกา

ซุยกระเดื่อง
รัตนวิจิตร
จงวนาพิทักษ์กุล
พูนสุขโข

๑๒. นางสาว วรคณางค์
๑๓. นาย วสันต์
๑๔. นางสาว ศตพร
๑๕. นางสาว อริศรา

บัญชีบัณฑิต
๑๖. นางสาว กฤติยา
๑๗. นางสาว กวินนาฏ
๑๘. นางสาว ขวัญภิรมย์
๑๙. นาย จิรภัทร
๒๐. นางสาว ชนิษกมล
๒๑. นางสาว ชลิตา
๒๒. นาย ซอบรี
๒๓. นางสาว ณัฐณิชา
๒๔. นาย ณัฐดนัย
๒๕. นาย ณัฐวุฒิ
๒๖. นาย ธนารัช
๒๗. นางสาว ธัญชนก
๒๘. นางสาว ธัญรัศมิ์
๒๙. นางสาว นริศรา
๓๐. นางสาว นิโลบล
๓๑. นางสาว นุชวรา
๓๒. นางสาว บงกช
๓๓. นางสาว บุษกร
๓๔. นางสาว เบญญลักษณ์
๓๕. นางสาว ปลายฝน
๓๖. นางสาว ปัญจรัศมิ์

วงศ์ใหญ่
พร้อมประพันธ์
สมเป็ง
จิตต์ใจ
เทียมดวงตะวัน
ผิวเผือก
มูหะหมัด
จันทร
ชมดาว
หล้าบ้านโพน
พูลแก้ว
เรือนแก้ว
จิตติอุดมศักดิ์
มาเจริญ
ท่อนคำ�
ปวงอินชัย
ประดิษฐ์
ทองรักษ์
พิมพ์กะภีร์
ตันเจริญ
เพชรสังข์

๓๗. นางสาว พรรณพิลาส เชื้อคำ�ลือ
๓๘. นางสาว พัชนี
เต็มสมุทร
๓๙. นางสาว พีรยา
พึ่งหรรษพร
๔๐. นางสาว แพรวพิลาศ ไชยชะนะ
๔๑. นางสาว รริญานันท์ เมฆยะพิสิทธิ์
๔๒. นางสาว ระพีพรรณ ผลนาค
๔๓. นางสาว ลลิดา
พรหมกายา
๔๔. นางสาว วรพรรณ ธัญญะเจริญ
๔๕. นางสาว วรรณภา คมขำ�
๔๖. นางสาว โศรยา
ใจกล้า
๔๗. นางสาว สมฤดี
คำ�ใส
๔๘. นางสาว สิรีธร
ยาวงษ์
๔๙. นางสาว สุธาธร
ลืมอินทร์
๕๐. นางสาว หยาดฝน มาสม
๕๑. นางสาว อลิสา
ขำ�กลิ่น
๕๒. MISS NAN KEIN KHAM
๕๓. MISS NANG KEIN KHAM
๕๔. MISS NANG PHAUNG KHAM
๕๕. MISS NANG SHENG HOM
๕๖. MR. SAI KI

๔๑

อู่ตะเภา
สุวรรณามังกร
แพ่งนคร
สุขะปานนท์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ชวิศา
ตรงสวัสดิ์
๒. นางสาว ปวิชญา
นะเทศ

๓. นาย พิสิษฐ์คุณ
๔. MR. CHANGXIANG

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๕. นาย เชาวัฒน์
ลี้นพรัตน์
๖. นางสาว ณฐภัทร
ขัทมาร
๗. นางสาว ตินทรีย์
ศรีพุทธา
๘. นางสาว ประภาวี
เครือวัง

๙. นางสาว ปัทมา
๑๐. นาย ภุชงค์
๑๑. นาย ศุมินันท์
๑๒. นางสาว อุมาภรณ์

ทองเจริญ
ประกอบไวทยกิจ
จันทวงศ์
วิวัฒนศานต์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๑๓. นาย กรชลัช
๑๔. นาย กิตตินันท์
๑๕. นาย กิตตินันท์
๑๖. นาย เจตณภัทร์
๑๗. นาย ณรงค์ฤทธิ์
๑๘. นาย ณัฐพงศ์
๑๙. นาย ทิชากร
๒๐. นาย นรมัน
๒๑. นาย ปฏิญญา

๒๒. นางสาว ปาณิสรา
๒๓. นางสาว พรพรหม
๒๔. นาย พีระพล
๒๕. นาย วัชรพันธ์
๒๖. นาย ศตวรรษ
๒๗. นางสาว ศิริขวัญ
๒๘. นาย อนุชา
๒๙. นาย อัลฝารี
๓๐. นางสาว ไอรยา

ทองคำ�เอี่ยม
แย้มชื่น
วิริยะตานนท์
กันไชยคำ�
วงศ์แก่นจันทร์
คัชมาตย์
ทันหล้า
ขวัญหลี
พันคะชะ

นัยรัมย์
มัชฉากิจ
รุ่งเรือง
เดมาริน
ขวัญหวาน
อุตมา
สมณะ
เจษฎาไกรสร
วารีรัตน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นาย ธีรพงษ์
เสาะสาย
๓. นางสาว พรสิริ
๒. นางสาว พรรณี
ขุนพิลึก
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๔ นาย ธนภูมิ
ทองสมุทร
๖. นาย พรชัย
๕. นางสาว นุจรินทร์
คงพันธ์
๗. นางสาว มาริสสา
๔๒

ศิวาพิทักษ์
LIU

อัจฉรานนท์

กุลละวณิชย์
น่วมอ่วม

๘. นาย ยศพร
๙. นาย สหรัฐ
๑๐. นางสาว สุดารัตน์
๑๑. นางสาว สุธิสา
๑๒. นาย สุรชัย

ศรีภิรมย์รักษ์
สวัสดิกุล
คูหธนเสถียร
รัตนโกสุม
ศักดาคงคา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
๑๗. นาย กฤษฏิ์ชนัญ
ทิพญพงศ์ธาดา
๑๘. นาย กวีพันธุ์
ตะวันใหม่
๑๙. นาย กิติภูมิ
ณ ลำ�พูน
๒๐. นาย คเณนทร
ชื่นวณิช
๒๑. นางสาว จินตนา
ไกซิง
๒๒. นางสาว จุฑาพร
เจริญไชยวัฒนา
๒๓. นาย เจษฎา
สุปรีชากร
๒๔. นางสาว ชมัยพร
ดีสงคราม
๒๕. นาย ชัยวัฒน์
วงศ์ยอด
๒๖. นาย ชาคริต
จินดาวัฒน์
๒๗. นางสาว ฐานุตรา
กลัดทิม
๒๘. นาย ฐิติวัสส์
จรรยา
๒๙. นาย ณธรรศ
เรืองศรี
๓๐. นาย ณภัทร
จูพานิชย์
๓๑. นางสาว ณัฐวณต
พึ่งเจียม
๓๒. นางสาว ดาวรี
ถีนานนท์
๓๓. นาย ดิษฐพร
ภวนะเจริญสุข
๓๔. นางสาว ธิดามาศ
เงินแก้ว
๓๕. นาย นภัทร์ภณ
พูลผล
๓๖. นางสาว นภาพร
อุปนัน
๓๗. นางสาว นัดดา
โพธิ์ตระกูล
๓๘. นางสาว นัดดารัตน์ เลิศพัฒน์พงศ์กุล
๔๓

๑๓. นางสาว อนิตตยา
๑๔. นางสาว ไอยลดา
๑๕. MR. LIN AUNG OO
๑๖. MISS WENJING

ฑีฆะวัฒนากร
เซี่ยงฉิน

๓๙. นางสาว นิตยา
๔๐. นางสาว นิรดา
๔๑. นางสาว เบญจวรรณ
๔๒. นาย ปฏิวัฒน์
๔๓. นาย ปรเมศวร์
๔๔. นางสาว ปรียนันท์
๔๕. นางสาว ปวีณา
๔๖. นางสาว ปัญชลี
๔๗. นางสาว ผกายมาศ
๔๘. นาย พงษ์ศักดิ์
๔๙. นางสาว พนิดา
๕๐. นางสาว พนิดา
๕๑. นางสาว พรธิดา
๕๒. นางสาว พิชชาพร
๕๓. นางสาว พิมพิชา
๕๔. นางสาว มณีรัตน์
๕๕. นาย มนต์พฤหัส
๕๖. นางสาว มนุพร
๕๗. นางสาว มาริสา
๕๘. นางสาว เมษ์ระวี
๕๙. นาย วรรณชัย
๖๐. นางสาว วรรณา

จำ�ปาแก้ว
ทองเนียม
พรสวรรค์
อุทธปง
คงดำ�
ธนสารตั้งเจริญ
แจ่มฟ้า
ผสมทรัพย์
มีมาก
โรจนเศรษฐการ
ชัยรัตนวรกุล
เที้ยวพันธ์
ปัญญาโชติ
บุณกานนท์
สุวรรณ์
มาวัน
สุนทรพฤกษ์
เอี่ยมละออ
อูซามิ
บุญประคม
เจริญศรี
วงศ์วิทยานันท์

YANG

๗๗. MISS MAE SAW@ARR KU
๗๘. MISS NANG AYE CHAN MAY
๗๙. MISS NANG MOON MOON THEIN
๘๐. MISS NANG SHAN HOM
๘๑. MISS NANG SI MOON KHAM
๘๒. MISS NANG THAN AYE
๘๓. MISS NANG THIRI MO MO KO
๘๔. MR. NAY LIN OO
๘๕. MR. SAI KUNG SHAN
๘๖. MR. SAI NOUNG NOUNG
๘๗. MR. SIQIN
SHEN
๘๘. MISS SU LATT TUN
๘๙. MISS THUZAR AUNG
๙๐. MR. YE MIN LATT
๙๑. MISS YINLING
ZHANG
๙๒. MR. YUKI
NARITA

๖๑. นางสาว ศรีสกุล
ดีบุญรักษาดี
๖๒. นางสาว ศิรินญา
กิตติคุณ
๖๓. นางสาว ศุภนาฎ
พิมพ์เงิน
๖๔. นางสาว ศุภาพิชญ์ โตแตง
๖๕. นาย สถิต
ตามูล
๖๖. นาย สวิตต์
รุ่งเรือง
๖๗. นางสาว สิริกุล
สิงห์สิริกุล
๖๘. นางสาว สิริพร
เงินอินต๊ะ
๖๙. นางสาว สุกัญญา
วิริยาทิคุณ
๗๐. นาย สุจินต์
อุทัยพันธุ์
๗๑. นางสาว สุพรรณี
ครํ่าทอง
๗๒. นาย อธิชัย
วิไลรุ่งเรือง
๗๓. นาย อองเดร
คัมภิรานนท์
๗๔. MR. AUNG ZAYYAR THAN TINT
๗๕. MISS EIE NANG PHWAN
๗๖. MR. KHUN ZAR NI ZAW HTET

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ชลดา
ศรีกล้าหาญ
๒. นางสาว อารีพร

ชูภักดิ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
๓. นางสาว กานต์รวี
สะแกทอง
๔. นางสาว วรรณรดา เชื้อผู้ดี
๕. นางสาว สิริกร
ชลวานิช

สังข์สุวรรณ
ปัญญาไวย
หาญอาสา

เกียรตินิยมอันดับสอง
๖. นางสาว สุธิดา
๗. นางสาว สุพัตรา
๘. นาย อานนท์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
๙. นางสาว กนิษฐา
อุปละ
๑๑. นางสาว กฤษณา
แก้วนาเส็ง
๑๐. นางสาว กมลชนก ถิ่นสอน
๑๒. นางสาว กัญจนาภรณ์ ศรีกลุ
๔๔

๑๓. นางสาว กัญญ์วรา
๑๔. นางสาว เกศกนก
๑๕. นางสาว แก้วตา
๑๖. นางสาว จันทิมา
๑๗. นางสาว จินตนา
๑๘. นางสาว จีรนันท์
๑๙. นางสาว ชนิตา
๒๐. นางสาว ชัญญา
๒๑. นางสาว ชุติมา
๒๒. นางสาว เชิญพร
๒๓. นาย ณปพน
๒๔. นางสาว ณภัชชา
๒๕. นาย ณัฏฐ์
๒๖. นางสาว ณัฐณิชา
๒๗. นาย ณัฐปคัลภ์
๒๘. นาย ณัฐพงศ์
๒๙. นางสาว ณัฐพัชร์
๓๐. นางสาว ดวงกมล
๓๑. นาย ตันติกร
๓๒. นาย เตชะวิทย์
๓๓. นางสาว ทักษิณา
๓๔. นางสาว ธนพร
๓๕. นางสาว ธันย์หทัย
๓๖. นางสาว นพรัตน์
๓๗. นางสาว นภารัตน์
๓๘. นางสาว นฤนาถ
๓๙. นางสาว นฤมล
๔๐. นางสาว นวพร
๔๑. นางสาว นันท์สินี

วาโย
สืบศักดิ์
ชูขาว
คำ�พุม
ธราพร
ชโลธร
อินทร์สุวรรณ
จูบิดา
เเม่นสำ�รวจการ
ลิ้มพิพัฒนกุล
มังกรกฤตย์
ซาคานาชิ
ธาดาจันทน์
ศุภสกุล
สุนันทนาสุข
ยุคำ�มูล
สิริบวรกานต์
คำ�ภา
สิทธิประเสริฐ
ไตรทิพย์
แซ่จ้อ
อินทรพรหม
สมจิตต์
บุญทศ
เทพสมุทร
ดวงเกิด
จันทร์กอง
กำ�ทรัพย์
ร้องวารี
๔๕

๔๒. นางสาว นัสรียา
๔๓. นางสาว นิรชา
๔๔. นางสาว นิรมล
๔๕. นางสาว นิโรบล
๔๖. นางสาว นุชดา
๔๗. นาย บัณฑิต
๔๘. นางสาว ประภัสสร
๔๙. นางสาว ประอร
๕๐. นางสาว ปัณฑารีย์
๕๑. นางสาว ปัทมา
๕๒. นางสาว ปานชนก
๕๓. นางสาว ปาริชาต
๕๔. นางสาว ปิยาภรณ์
๕๕. นาย พงษ์นรินทร์
๕๖. นาย พชร
๕๗. นาย พชรพล
๕๘. นาย พัชรากร
๕๙. นางสาว พันธิตรา
๖๐. นางสาว พิชานันท์
๖๑. นางสาว พิณทิพย์
๖๒. นางสาว พูนทรัพย์
๖๓. นางสาว มนต์ตะวัน
๖๔. นางสาว เมลินี
๖๕. นางสาว เยาวพา
๖๖. นาย รัชชานนท์
๖๗. นางสาว ลลิตวดี
๖๘. นางสาว วรรณศิณี
๖๙. นางสาว วราลี
๗๐. นาย วัชรพงษ์

สาแม
กลิ่นคล้าย
พลจันทึก
คำ�โร
กิ่งแก้ว
คิดอ่าน
เจี่ยดำ�รงค์
วัชรพุกก์
กรุณา
ฉิมพาลี
เปี่ยมจิตต์
เสนาะสำ�เนียง
สุรพันธ์พิทักษ์
อินเขียว
วงศ์นู
สีแสง
ปานทอง
รังสิวัฒนศักดิ์
ฐาปนดุลย์
มูลจันทร์
มาฤทธิ์
ตาเมืองมูล
คำ�ฝั้น
บั้งเงิน
บุญเรือง
คำ�หาญ
ภู่เอี่ยม
ยังจารึก
มัชฌิมวงศ์

๗๑. นาย วิกรม
๗๒. นางสาว แวววิไล
๗๓. นางสาว ศรสวรรค์
๗๔. นางสาว ศรีทอง
๗๕. นางสาว ศิญาภัสร์
๗๖. นาย ศุภณัฐ
๗๗. นาย สตีเวน
๗๘. นางสาว สมฤทัย
๗๙. นางสาว สายพิตา
๘๐. นางสาว สาริศา
๘๑. นางสาว สาลินี
๘๒. นางสาว สุณัฐถา
๘๓. นางสาว สุทธิดา
๘๔. นางสาว หทัยภัทร
๘๕. นางสาว อภิญญา

พรมตันใจ
ศิริพงษ์
นันท์ดี
คำ�เงิน
ตันติพนมศักดิ์
ธาราพิมาณ
เวสท์ฟาล
วาดเขียน
จันพุดซา
ยังดี
ไล้ทองคำ�
ทนโนนแดง
มะโนวัง
พละสินธุ์
ตวงทรัพย์

๘๖. นางสาว อภิญญา
๘๗. นางสาว อภิญญา
๘๘. นาย อภิวัฒน์
๘๙. นางสาว อริสา
๙๐. นางสาว อรุณรัตน์
๙๑. นางสาว อัครอร
๙๒. นางสาว อังคณา
๙๓. นางสาว อันตา
๙๔. นางสาว อารยา
๙๕. นางสาว อุฬาริกา
๙๖. นาย โอฬาร
๙๗. MISS NANG YEE YEA
๙๘. MISS TING
๙๙. MISS YAO

ผ่องศรี
มาเมืองกล
ดอนเลย
ถาวรกุล
วะเจดีย์
สุขวัฒนาวิทย์
ขอดแก้ว
นพประไพ
สุวรรณศรีสุข
พิศาลสัมพันธ์
เอกอนันต์ธรรม
WU
LU

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว วนัสพร
นาคสีเหลือง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๒. นางสาว ศศิธร
นานานิคม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
๓. นางสาว กชพรรณ ใบยา
๘. นางสาว ขวัญชนก
๔. นางสาว กมลวรรณ ภิรมย์เจียว
๙. นาย คชพันธ์
๕. นางสาว กวิสรา
คงเนียม
๑๐. นางสาว จุฑามาศ
๖. นางสาว กุณญาณันฐ์ จันทร์สำ�โรง
๑๑. นางสาว จุฬาลักษณ์
๗. นางสาว ขวัญชนก มโนธรรม
๑๒. นางสาว ชนกวนันท์
๔๖

วงศ์ชื่น
พันธุ์แตง
สิงห์จิตต์
มหาวงศนันท์
มรรคาเขต

๑๓. นาย ชนธัญ
๑๔. นาย ชินดนัย
๑๕. นาย ชุติมันต์
๑๖. นาย ณรงค์วุฒิ
๑๗. นางสาว ณัฐชยา
๑๘. นางสาว ณัฐนันท์
๑๙. นาย ณัฐพงษ์
๒๐. นางสาว ณัฐวดี
๒๑. นางสาว ตรินทร์ฌยา
๒๒. นางสาว ธนานุช
๒๓. นางสาว ธยาดา
๒๔. นางสาว นฤมล
๒๕. นางสาว นันทพร
๒๖. นาย นันทพล
๒๗. นางสาว นิสริน
๒๘. นาย ปณัยกร
๒๙. นางสาว ปิยพร
๓๐. นางสาว เปมิกา
๓๑. นางสาว พรกมล
๓๒. นางสาว พัชมลภรณ์
๓๓. นาย พิพัฒน์
๓๔. นางสาว พิมพ์ภัทรา
๓๕. นางสาว พิมพ์ษณา
๓๖. นางสาว พิมพา
๓๗. นางสาว ไพลิน
๓๘. นางสาว ภัทรพร
๓๙. นาย ภาณุวัชร

ตัณฑวณิช
ชาติชนะ
สมขาว
นาคนาคา
รุ่งวชิรา
ไตรเชษฐภาดา
กองแก้ว
ธนทรัพย์กนก
อัศวเศรษฐาภร
สมบูรณ์
นุชรุ่งเรือง
โสภณ
อุตตะมะ
สุภัทโรภาสพงศ์
ยะโกะ
ไวสกุล
ก้อนคำ�
สถิตย์ภูมิ
บุญทวี
พวงห้อย
สิทธิไกรพงษ์
ศรีรัตนธรรม์
แก้วเกตุ
สายนํ้าเย็น
เจริญพร
พุ่มพวง
เครือคำ�แก้ว

๔๗

๔๐. นาย ภูมิพงศ์
โชติสาร
๔๑. นางสาว มุกภารัศมิ์ พรมอะริยะ
๔๒. นางสาว วชิราภรณ์ สิริโรจน์จินดา
๔๓. นางสาว วรรณภา ดิเรกศรี
๔๔. นางสาว วิภาดา
โพธิ์เงิน
๔๕. นางสาว ศันสนีย์
บัวศรี
๔๖. นาย สรวัช
เกิดเทพ
๔๗. นางสาว สินีนาฎ
รักขุมแก้ว
๔๘. นาย สุกฤต
อัสถิ
๔๙. นาย สุทธินันท์
ชุมพลศรี
๕๐. นางสาว สุภัทรา
แก้วก่า
๕๑. นางสาว สุภาวดี
อะโรคา
๕๒. นางสาว สุมาตรา
ชูเลิศ
๕๓. นางสาว สุรีพร
พานมะลิ
๕๔. นางสาว หทัยรัตน์ เสฐจินตนิน
๕๕. นางสาว อนงค์นาฎ มั่งมี
๕๖. นางสาว อนงค์ประภา รุ่งศรีรัตนโชติ
๕๗. นางสาว อริสา
พุทธสุวรรณ
๕๘. นางสาว อังคณา
มาดี
๕๙. นางสาว อาจรีย์
ตรงปัญญาโชติ
๖๐. MR. CHENXING
YU
๖๑. MISS NANG HSOOT KHAM
๖๒. MR. PEMA
RINZIN
๖๓. MISS PHYO SANDAR KHINE
๖๔. MISS SIYUE
LIN
๖๕. MR. WEI
ZHENG
๖๖. MISS XIUMEI
LUO

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
๑. นางสาว กฤติยา
พงศ์ประยูร
๒. นาย เจตนิพัทธ์
ชื่นธนานนท์
๓. นาย ชัยภพ
สุนทรพันธ์
๔. นางสาว ณัฐกานต์ ชุนดี
๕. นางสาว ณัฐชนิกา ภิเศก
๖. นางสาว ณัฐญา
เหลืองมณีโรจน์
๗. นาย ณัฐดนัย
เจียมวิโรจน์วงศ์
๘. นาย ณัฐพล
วงษ์จันทนา
๙. นาย ปรัชญาวัชญ์ อินทร์วารี
๑๐. นางสาว ปิยวรรณ ชัยชนะชมภู

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑๑. นางสาว ราชาวดี
๑๒. นางสาว รุ่งอรุณ
๑๓. นางสาว วาสนา
๑๔. นาย วิศิษฐ์พงศ์
๑๕. นาย สมชาย
๑๖. นาย สุทธิกุล
๑๗. นาย หฤษฎ์
๑๘. นาย อดิศร
๑๙. MR. PEMA

สุขสุโฉม
ศรีหมอก
หมื่นระย้า
จันทร์ดี
ทองขาว
ณ บางช้าง
วรธรรมมาภรณ์
วิโจทุด
WANGDRA

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) เกียรตินิยมอันดับสอง
๒๐. นางสาว กานต์ธิดา
๒๑. นางสาว คณภรณ์
๒๒. นางสาว จิตรลดาพร
๒๓. นางสาว จิระประภา
๒๔. นางสาว จิราภรณ์
๒๕. นางสาว ชนนิกานต์
๒๖. นางสาว โชติกา
๒๗. นางสาว ณัฐฎณิชา
๒๘. นาย ธนดล
๒๙. นางสาว นฤมล
๓๐. นาย นัฐวุฒิ

ช่างผัส
เรืองรองหิรัญญา
พลภูเขียว
ศรีทนนท์
วรประเสริฐ
เหล่าสินสกุลวานิช
ธิติเสรี
วรรณา
สุขสมปราถนา
สีขาว
รุ่งโรจน์

๔๘

๓๑. นางสาว นิรมล
๓๒. นางสาว ภาราดา
๓๓. นาย วีระศรุต
๓๔. นาย วุฒิพงษ์
๓๕. นางสาว ศวิตา
๓๖. นาย ศุภรินทร์
๓๗. นาย สิทธา
๓๘. นาย สุชล
๓๙. นางสาว หทัยวรรณ
๔๐. นางสาว อุษา

ศรีสม
ศิริคำ�น้อย
วงศ์ไชยรัตน์
วงศ์คำ�แก้ว
วังแสงอุไร
แสงสนิท
จันทรากา
สุรัตน์ตะนันทกุล
ราชพิทักษ์
ศิริบุรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
๔๑. นางสาว กนกวรรณ
๔๒. นางสาว กลิลฐ์ฎา
๔๓. นาย กวิน
๔๔. นางสาว กัญญาภัทร
๔๕. นางสาว กัญญารัตน์
๔๖. นาย กันต์ธนัชญ์
๔๗. นาย กันทรากร
๔๘. นาย กานต์
๔๙. นาย กิตติธัช
๕๐. นาย จักรินทร์
๕๑. นางสาว จิตติรัตน์
๕๒. นาย จิตริน
๕๓. นางสาว จิราพร
๕๔. นาย จีรยุทธ
๕๕. นางสาว ฉัตรชนก
๕๖. นางสาว ชาวดี
๕๗. นาย ฐิติวัสส์
๕๘. นาย เฑียรชัย
๕๙. นางสาว ณัชชา
๖๐. นางสาว ณัฐจิรา
๖๑. นาย ณัฐพงษ์
๖๒. นาย ณัฐพงษ์
๖๓. นางสาว ดวงแก้ว
๖๔. นาย เตชณฤทธิ์
๖๕. นาย ทชากร
๖๖. นาย ธนกฤต
๖๗. นาย ธีรธัช

วินิจกุล
นลินรัตนวดี
เทียมเพ็ชร์
โรจธนกรกุลเดช
จันทวงษ์
เมธีวรรณกุล
สุวนัง
ศรีเรือง
มั่งมีสิน
กุณะแก้ว
พอใจ
ดลพิมาย
หอมเสียง
ทิมงาม
เดชพณิชกิจ
ติใหม่
ลิมปิทีปราการ
สนธิเจริญ
ฤทธิกิตติเจริญ
จรกา
สิงห์มนัส
อารีราษฎร์
พรมราช
ศิริครรชิตถาวร
ตาสุภา
ฤทธิ์มนตรี
คงคาทิพย์
๔๙

๖๘. นาย ธีรภัทร์
๖๙. นางสาว นนทยา
๗๐. นาย นราวิชญ์
๗๑. นางสาว นริศรา
๗๒. นางสาว นริศรา
๗๓. นาย ปฏิพัทธ์
๗๔. นาย ประวีณ
๗๕. นางสาว ปาริชาติ
๗๖. นาย พงศกร
๗๗. นางสาว พนาพร
๗๘. นางสาว พรรณรัตน์
๗๙. นาย พัชรพงศ์
๘๐. นางสาว พิมพ์ใจ
๘๑. นางสาว พิมพิไลย
๘๒. นาย ภควัต
๘๓. นาย ภานุพงษ์
๘๔. นาย ภูพิพัฒต์
๘๕. นาย ภูมิพัฒน์
๘๖. นาย วงศ์บวร
๘๗. นาย วชิรวิช
๘๘. นางสาว วัชราภรณ์
๘๙. นางสาว วิสินี
๙๐. นาย วีรภัทร
๙๑. นาย ศรัณยู
๙๒. นางสาว ศิริรัตน์
๙๓. นางสาว สมภัสสร
๙๔. นาย สหรัฐ

สิงห์สุวรรณ
ยืนหยัดชัย
ป้องกัน
เชาว์ประมวลกุล
ศรีเข้ม
ภูสดศรี
ธาราสุข
ยวงทอง
บัวประชุม
วงศ์หล่อ
ใจสะอาด
พึ่มชัย
ศุขไพบูลย์
สมบุญ
แย้มพินิจ
วรสาร
โชติฐ์สถาพรป์
อมรบริฉัตร
ถมปัทม์
ว่องไวทวีวงศ์
วัฒนอเนก
ศรีวิชัย
เพชรนรชาติ
วีระกิจพานิช
เสือดี
เสือโต
จันทร์โพธิ์

๙๕. นาย สาธิต
๙๖. นางสาว สุวพิชญ์
๙๗. นาย สุวิกรม
๙๘. นางสาว หงส์หยก
๙๙. นางสาว หฤทัย
๑๐๐. นาย อนุรักษ์

ใจปั๋น
เหมือนโพธิ์
ชินสกุล
พุฒจีน
อุทธาทอง
ศุภรัตน์คนนท์

๑๐๑. นาย อภิรภูมิ
๑๐๒. นางสาว อริสสา
๑๐๓. นางสาว อลิน
๑๐๔. นาย อิฐผล
๑๐๕. นาย เอกกรวีร์
๑๐๖. MR. ANUCHA

อรุณเดชาชัย
วงศ์ศรีแก้ว
เล้าเสรีวัฒนกุล
เสนีย์
พันธุ์อำ�ไพ
SATO

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑. นาย ธนาวุฒิ

ลือพันธุ์

๒. นางสาว หทัยภรณ์

แก้วมณี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง			
๑. นาย ณัฐพล

พุทธถาวร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๒. นาย กันตชัย
๓. นางสาว แพรธันยา

โชติกกุล
ปวราธิดา

๔. นาย สุกฤษฎิ์

เอื้อศักดิ์เจริญกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๕. นางสาว กะรัต
๖. นางสาว จันทร์จิรา
๗. นางสาว จารุวรรณ
๘. นางสาว จิตราภรณ์
๙. นางสาว จิรวรรณ
๑๐. นางสาว จิราภรณ์
๑๑. นางสาว ฉัตรนภา

กึกก้อง
จันทร์แก้ว
วรวิเศษ
เทียมจันทึก
ปากลาว
ยาวิละ
แก้วรากมุข

๑๒. นางสาว ชนัณธร
๑๓. นางสาว ชลธิชา
๑๔. นางสาว ชัชชฎา
๑๕. นาย ชัยภัทร
๑๖. นาย ฐนวัษ
๑๗. นาย ณพดนัย
๑๘. นาย ณัฐกิตติ์
๕๐

อันทะโคตร
จันทรไตรรัตน
ช่างเขียนดี
ชะเอมสินธุ์
ศิริสมบัติ
จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
มิลินเจริญไชย

๑๙. นาย ณัฐวุฒิ
อารีรักษ์
๒๐. นางสาว นงเยาว์
นาครัตน์
๒๑. นางสาว เบญจมาภรณ์ ขัติบุญ
๒๒. นาย ประการ
กาญจนวรกุล
๒๓. นางสาว ปาริฉัตร
ชูแก้ว
๒๔. นางสาว ปิ่นนิดา
แสงสุด
๒๕. นาย พงษ์เทพ
นคร
๒๖. นางสาว พัชร์ญา
ดาวเรือง
๒๗. นางสาว ภัทราภรณ์ ตวงเศรษฐวุฒิ
๒๘. นาย ภากร
เพ็ญบุญมี
๒๙. นาย ภูมิวัฒน์
แสงสี
๓๐. นางสาว มนัสวีร์
สันพะเยาว์
๓๑. นาย รณชัย
สุขพันธ์
๓๒. นางสาว รุ่งรัศมี
เมืองแก้ว

๓๓. นางสาว วนิดา
๓๔. นาย วรกร
๓๕. นางสาว วันวิสา
๓๖. นางสาว วิภารัตน์
๓๗. นาย ศาศวัต
๓๘. นางสาว ศิรประภา
๓๙. นาย ศุภกฤต
๔๐. นาย ศุภณัฐ
๔๑. นางสาว สิโรธร
๔๒. นางสาว สุกัญญา
๔๓. นางสาว สุภาวรรณ
๔๔. นางสาว หัสยา
๔๕. นางสาว อนัญญา

ทาแกง
รัตนพงศ์
จันทร์จอม
หวลคำ�
รังษิมาศ
เงินดิเรก
ทาแกง
ชัยน่าน
สุขสบาย
ลักขณาสุวรรณ
นันทะขุน
ขันธ์แก้ว
ตันติบุญเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กฤติยากร

กิ้มสวัสดิ์

๒. นางสาว วิภาวี

นาแหยม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
๓. นางสาว กมลพรรณ
๔. นาย กฤชากร
๕. นางสาว ขวัญตา
๖. นางสาว ชาลิสา
๗. นางสาว ณภัทร
๘. นาย ทราทิศ
๙. นาย ทวิน
๑๐. นางสาว ธนาภรณ์
๑๑. นางสาว ธราวดี
๑๒. นางสาว ธิดากานต์

สีแสนซุย
พุทธจันทร์
ขวัญทอง
ตุลยวณิชย์
ฉัตรวิรุฬห์
สอละซอ
ใจมาคำ�
ไววิธี
มงคลชาติ
ไศลแก้ว

๑๓. นาย ธีรพงศ์
๑๔. นาย ปรินทร์
๑๕. นางสาว พิมพ์พิกา
๑๖. นางสาว วัลยา
๑๗. นางสาว วิริญจ์
๑๘. นาย ศาสตราวุธ
๑๙. นาย ศุภชัย
๒๐. นาย ศุภวิชญ์
๒๑. นาย สารสิน
๒๒. นาย สืบสกุล
๕๑

ทะจะกัน
คงมั่น
ผลาเลิศ
ชัยแก่น
เจริญทรัพย์
ศรีราชเลา
อดุลรัตนไพร
รักษ์คมนา
ปุรินทราภิบาล
ด้วงนอก

๒๓. นางสาว สุจิรา
๒๔. นาย สุรนันทน์
๒๕. นางสาว สุรัสวดี
๒๖. นาย อนัส

๒๗. นางสาว อภิญญา
๒๘. นางสาว อริสา
๒๙. นางสาว อัฒฑ์ศยา
๓๐. นาย อากุ้ย

ประสานพันธ์
อำ�นักมณี
นาคราช
สุวรรณวงศ์

ภูศรีฤทธิ์
ปงกันคำ�
มูลสายวานิชย์
เลาลี่

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว รุ่งกมล
เจริญสุข
๒. นางสาว ลลิตพรรณ แซ่เตีย

๓. MISS NANG KEIN KHAM

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
๔. นาย โช้

ฮาราด้า

๕. นางสาว พิชานัน

ตระกูลนุช

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
๖. นาย กฤติภูมิ
๗. นาย กฤษฎา
๘. นางสาว จุฑากรณ์
๙. นางสาว ณัฏฐ์ชญา
๑๐. นาย ณัฐดนัย
๑๑. นาย ณัฐวุฒิ
๑๒. นางสาว ธนานิษฐ์
๑๓. นาย ธีรภัทร
๑๔. นาย นภพ
๑๕. นางสาว บุษบา

เพ็ชรประสิทธิ์
อุปชิน
เรืองคำ�
เนฝั้น
ไทยลา
แห่งสูงเนิน
กาเย็นทรีย์
ข้อค้า
น้อยมณี
แวะสันเทียะ

๑๖. นาย พิทย์ศรุท
๑๗. นางสาว ภามณิณน์
๑๘. นางสาว เรฬิกา
๑๙. นาย วีรวุฒิ
๒๐. นางสาว สิริกานต์
๒๑. นางสาว หยาดฝน
๒๒. นาย อนุวัฒน์
๒๓. นาย อานัสฟิตรี
๒๔. นาย อาวัชนนท์

ผดุงกิจ
โภคินวัตธนะภัทร์
ทาจิตร
แก้วตา
วงศ์ใหญ่
ศรีแก้วกุล
เรือนมา
บินเย๊าะ
อินสว่าง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. นางสาว ภทรพรรณ กะสาชีพ

๕๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๒. นาย กิจโสภณ
อุตรชน
๔. นางสาว ณัฐกันย์ เปรมชนะวงค์
๓. นางสาว ณฐมน
ธัชธนกัญญ์
๕. นางสาว ศิรินาถ ประดิษฐอุกฤษฎ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)
๖. นางสาว กรณ์ภัสสร เหลาสิทธิ์สกุล
๑๘. นาย พิศุทธิ์
๗. นางสาว กานต์ธิดา เบือนกระโทก
๑๙. นางสาว ภัทรา
๘. นางสาว กุลนิตย์ กอสัมพันธ์
๒๐. นางสาว ภานิชา
๙. นาย จักรพันธ์
จันทร์สุข
๒๑. นาย ภานุส์
๑๐. นางสาว ชื่นชีวิต ดิษบรรจง
๒๒. นาย รังสิกรณ์
๑๑. นาย เดชดำ�รงค์ ประชุมสอน
๒๓. นาย วสุธร
๑๒. นาย ทิชากรณ์
วงศ์ใหญ่
๒๔. นาย วิศรุต
๑๓. นาย นนทวัฒน์
สิทธิศุข
๒๕. นางสาว ศิริรัตน์
๑๔. นาย นิติ
บัวทอง
๒๖. นาย ศุภชัย
๑๕. นางสาว ปรียาภรณ์ คงเสือ
๒๗. นาย สุรภาพ
๑๖. นางสาว ปาณิสรา พลคำ�มาก
๒๘. นาย อนุชิต
๑๗. นาย ปิยะพงษ์
ยุซิ
๒๙. นางสาว อภิชญา

โชติกะ
ทิพย์ชัยเมธา
บัวพาชวลิต
เจริญศิริ
ใจรังสี
แต้สุริยะเจริญกุล
เป็งขวัญ
เพ็ญงาม
ศรเพลิง
แพ่งสภา
บุญเรือง
วรรณเจริญ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว วิมลสิริ
คิ้วทรัพย์เจริญ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
๙. นาย ณัฐนันท์
๒. นาย กฤษชาติ
เอี่ยมมงคล
๑๐. นาย ธนัท
๓. นาย กฤษดากร
หลวงวรรณา
๑๑. นาย ธีรพงษ์
๔. นาย กันตพัฒน์
กมลช่วง
๑๒. นาย นพดล
๕. นาย กิตติพันธ์
ดีเวียง
๑๓. นาย นิติวัชร
๖. นางสาว จิราพร
ผดุงโภค
๑๔. นางสาว นิภาพร
๗. นาย ชาญวิทย์
วงศ์ทิพย์
๑๕. นางสาว ปิยวรรณ
๘. นาย ณัฐกรณ์
ศรีสง่า
๕๓

กำ�ยาน
สมวงศ์
เขื่อนศรี
วงค์สุวรรณ์
อุดมวิเศษ
คงกะทรัพย์
ควนวิไล

๑๖. นาย พีรจักษณ์
๑๗. นางสาว แพรวมาลิน
๑๘. นาย ภัคพล
๑๙. นาย ภัทรภณ
๒๐. นาย ภาณุพันธุ์
๒๑. นาย ภูริวัต
๒๒. นางสาว วิรัลพัชร

สงล่า
ไชยสุระธนภัทร์
สิริวโรทัย
สนวิทย์
เดชจรัสศรี
สุริวรรณ
ศรีมั่น

๒๓. นาย ศุภชัย
สุทธิวานิช
๒๔. นาย สรานุพงศ์
ลิ้มสวาท
๒๕. นางสาว สุภรดา
สุริยะพรหม
๒๖. นาย หริรักษ์
ฟักเลื่อม
๒๗. นาย อภิชิต
อุบลฉาย
๒๘. นางสาว อรวัฒน์
ยอดนวล
๒๙. MR. SAI LAUNG LYANN

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑. นาย ฟารุค
จิเหล่า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
๒. นาย กิตติภณ
ณ เชียงใหม่
๑๑. นาย ฟิตรี
๓. นางสาว จิราพรรณ ตันลือ
๑๒. นาย ภฑิล
๔. นางสาว จิราภรณ์ ทองแก้ว
๑๓. นาย รัฐพล
๕. นางสาว เจนจิรา
นาคะอินทร์
๑๔. นาย วีรภัทร
๖. นางสาว เจนจิรา
สอนไว
๑๕. นาย ศิวณัฐ
๗. นาย ชาคริต
โพธาวรรณ
๑๖. นาย อภินันท์
๘. นาย เชาวนันท์
พันธ์สวัสดิ์
๑๗. นาย อรรณพ
๙. นาย ประทีป
วังเมือง
๑๘. นาย อัยมัน
๑๐. นางสาว ปิยมาส
บุญล้น

๕๔

มะมิง
ติสโร
ฉัตรวุฒิชัย
ล้อมวงศ์
เพ็ชรนารถ
จรรยา
จันทร์ชูวงศ์
อาลี

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กนกวรรณ ภัทรสิริโรจน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับสอง
๔. นางสาว ภัณฑิรา
๒. นางสาว กฤติยา บุญรอด
๓. นางสาว ณัฐธิดา ขุนหมุด

จอมเที่ยง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
๕. นางสาว กวิสรา
๖. นางสาว กานต์รวี
๗. นางสาว จีรนันท์
๘. นางสาว จุฑารักษ์
๙. นางสาว ชลธิชา
๑๐. นางสาว ชลิตา
๑๑. นางสาว ญาดา
๑๒. นาย ธนวัฒน์
๑๓. นางสาว ธัญลักษณ์
๑๔. นางสาว นิลเนตร
๑๕. นางสาว บุษศรา
๑๖. นางสาว พรกมล
๑๗. นางสาว พรพรรณ

บุตรจันทร์
มั่งมี
ศิลป์ศักดิ์ศรี
ศรีสุวรรณวิเชียร
ศรีอ้วน
เมธา
วัฒนวิชัยกุล
โชติวรรณ
ลักษณงามเลิศ
ไชยเจริญ
ภู่ระหงษ์
คำ�มาสาร
โกฎยี่

๑๘. นางสาว พินทุสร
ตันวานิช
๑๙. นางสาว พิมล
ชัยอะทะ
๒๐. นางสาว เพชรสุรินทร์ หวนจิตร
๒๑. นางสาว ภัทรสุดา หนุเจริญกุล
๒๒. นาย ภาสกร
เอื้ออารีเลิศ
๒๓. นางสาว มณฑิตา
สมแก้ว
๒๔. นาย วัชระ
ทัฬหะกุลธร
๒๕. นางสาว สุดกัลยา
เผ่าวณิชย์
๒๖. นางสาว สุรัสสา
แสงผึ้ง
๒๗. นางสาว อพชินี
ไทยนุกูล
๒๘. นางสาว อิสรีย์
โรจน์ปัญญายิ่งยืน
๒๙. MISS WIN MON MON SAN

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)
๑. นางสาว ธันชนก
๒. นางสาว นภจันท์
๓. นางสาว นิตยาพร
๔. นางสาว ภัทรประภา
๕. นางสาว วรรนิภา

ใหมทอง
สัทธาธรรมกุล
อรัญญี
ชัยสุวิรัตน์
สิงห์สถิตย์

๖. นางสาว วาสนา
๗. นางสาว ศศิธิดา
๘. นางสาว อมรรัตน์
๙. นาย อรรถสิทธิ์
๑๐. นางสาว อาภัสรา
๕๕

ซากาอิ
ศรีวรเดชไพศาล
หมื่นเร็ว
สุขสวัสดิ์
คันธะวงค์

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กชพรรณ
๒. นางสาว จิราพัชร

๓. นางสาว ชื่นปิติ
๔. นางสาว ปุญญิศา

เวชสุวรรณรักษ์
สิชฌรังษี

๑๗. นางสาว ปุณณดา
๑๘. นางสาว พรอิศรา
๑๙. นาย ไพชยนต์
๒๐. นางสาว ลลิตภัทร
๒๑. นางสาว ลลิตา
๒๒. นางสาว วรรณวิษา
๒๓. นางสาว วริษฐา
๒๔. นาย วสุวัฒน์
๒๕. นางสาว สิริรัตน์
๒๖. นางสาว สุนิสา
๒๗. นางสาว อรณัชชา
๒๘. นางสาว อาภาพร

อินทิวร
ทองเจริญ
ศุภลาภ
เนียมจันทร์
แต่งตามพันธ์
เหมทานนท์
คงเขียว
สุพัฒน์ชาญศิริ
ประมวล
คล่องแคล่ว
โรยดี
สง่า

ภิญโญ
สิทธิวงศ์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง		
๕. นางสาว กรองกาญจน์ เปี่ยมคล้า
๖. นาย กิตติชัย
ปละวุฒิ
๗. นาย จัตุพล
พรมประเทศ
๘. นางสาว ชนิสรา
บุบผา
๙. นางสาว ณัฐกาญจน์ พันธุ์ค้า
๑๐. นางสาว ณัฐธิดา
ปาลิไลยก์
๑๑. นางสาว ทิพย์ภาพรรณ บรรเทาพล
๑๒. นางสาว ธนัชญา
ฉิมพาลี
๑๓. นางสาว ธัญญา
สุขแสวง
๑๔. นางสาว นภามาศ
จิน๊ะ
๑๕. นาย นาวิน
ชัยกุล
๑๖. นาย เนตินันท์
สุขชุม
นิติศาสตรบัณฑิต
๒๙. นางสาว กนกวรรณ
๓๐. นาย กมลภพ
๓๑. นางสาว กรกนก
๓๒. นางสาว กฤติยา
๓๓. นางสาว กฤติยา
๓๔. นาย กล้าณรงค์
๓๕. นาย ก่อเกียรติ
๓๖. นางสาว กันต์กมล

๓๗. นางสาว กันติชา
กาญจนกุล
๓๘. นาย กันอเนก
หิรัญ
๓๙. นางสาว กาญจน์พชิรา ณิชาภัทร์ธารากูล
๔๐. นางสาว กาญจนา เกตุการณ์
๔๑. นางสาว กุลนิษฐ์
มุ่งธัญญา
๔๒. นางสาว เกศริน
ประสารเสือ
๔๓. นางสาว เกษกมล นามตะ
๔๔. นางสาว เกษรา
เค็มมาก

จ่าชัยภูมิ
โทยะ
พงสุภา
แก้วสว่าง
สุทธนู
สุรวุฒิโรจน์
อัครภาร
รุ่มรวย
๕๖

๔๕. นางสาว ขนิษฐา
สวนเพลง
๔๖. นางสาว ขวัญชนก ศักดามงคล
๔๗. นางสาว ขวัญฤดี
เป็นผลดี
๔๘. นางสาว เขมจิรา
กลางวงษ์
๔๙. นาย เขษมสันต์
ชุนถนอม
๕๐. นางสาว ครองขวัญ ใจเย็น
๕๑. นางสาว แคทรียา
โตประเสริฐ
๕๒. นางสาว จริญา
แสงคำ�
๕๓. นางสาว จันทร์จิรา ปัญญาแปง
๕๔. นาย จัฟฟนี่
เด่นสุมิตร
๕๕. นางสาว จารวี
ไวทยานนท์
๕๖. นางสาว จินตนา
สร้อยเสพ
๕๗. นางสาว จิรัชยา
จิ้นสุริวงษ์
๕๘. นางสาว จุฑามาศ
นันทะ
๕๙. นางสาว เจียรนัย
แก่นพินิจ
๖๐. นาย ชนสรณ์
ธรรมกุล
๖๑. นางสาว ชนัญชิดา เครื่องจันทร์
๖๒. นางสาว ชนาภัทร
ทองอุ่นเรือน
๖๓. นาย ชวพัฒน์
สัมฤทธิ์สิริพงศ์
๖๔. นางสาว ชาติยา
แซ่ตั้น
๖๕. นางสาว ชาลิสา
กาญจนสุขสกุล
๖๖. นาย ชินกร
เชียงแขก
๖๗. นางสาว ชุติมา
ระออเอี่ยม
๖๘. นาย เชาว์
ตั้งในคุณธรรม
๖๙. นางสาว เชิญจุติ
บัวเงิน
๗๐. นางสาว ฌัฏฐ์ชฎาฌาร์ วี
๗๑. นาย ญานนท์
แท่นมุกข์
๗๒. นาย ฐปกรณ์
เสมียนเพชร
๗๓. นางสาว ณภัทรา
สัตยากุล
๕๗

๗๔. นางสาว ณัฐกานต์
๗๕. นางสาว ณัฐญานี
๗๖. นาย ณัฐนันท์
๗๗. นางสาว ณัฐวดี
๗๘. นางสาว ณัฐวดี
๗๙. นาย ณัฐวุฒิ
๘๐. นางสาว ณิชกานต์
๘๑. นางสาว ดนิตา
๘๒. นางสาว ดลพร
๘๓. นางสาว ดาริกา
๘๔. นางสาว ตริตาภรณ์
๘๕. นางสาว ตวงพร
๘๖. นาย ตะวัน
๘๗. นาย เตชัส
๘๘. นาย ทศพร
๘๙. นางสาว ทศมาส
๙๐. นางสาว เทวิการ์
๙๑. นาย ธนพชร
๙๒. นางสาว ธนพร
๙๓. นาย ธนภัทร
๙๔. นาย ธนภูมิ
๙๕. นาย ธนวรรษ
๙๖. นาย ธนาธร
๙๗. นาย ธวัชชัย
๙๘. นางสาว ธัญญารักษ์
๙๙. นางสาว ธัญรดา
๑๐๐. นางสาว ธัญวรรณ
๑๐๑. นาย ธารินทร์
๑๐๒. นางสาว ธีรนุช

มณี
คุ้มครอง
ศิริโยธา
คำ�มาพล
เวียงมูล
ปิ่นวิถี
จันทรภาพ
สั่งยัง
ห้วงนํ้า
มะโนใน
พิพัฒน์พงศ์กุล
สาดี
แสงเพชร์
ผลามิตร
กลำ�พากร
หวังสุข
หอมรื่น
แสงทอง
ต้อยติ่ง
ชังแก้ว
เกียรติไตรรัตน์
ไวเชิงค้า
โตโพธิ์ไทย
บริรักษ์กุล
กันสุรีย์
มะโนวัง
สุ่มมงคล
หยังกุล
วรธนกฤตกุล

๑๐๓. นาย ธีรพล
๑๐๔. นาย ธีรศาสตร์
๑๐๕. นางสาว นนทิชา
๑๐๖. นางสาว นภัสสร
๑๐๗. นางสาว นภารัฐ
๑๐๘. นาย นราธิป
๑๐๙. นางสาว นริศรา
๑๑๐. นาย นฤดล
๑๑๑. นางสาว นฤพร
๑๑๒. นางสาว นลิน
๑๑๓. นาย นวพล
๑๑๔. นางสาว นันท์นภัส
๑๑๕. นางสาว นันทนา
๑๑๖. นางสาว นันทพร
๑๑๗. นางสาว นันทัชพร
๑๑๘. นางสาว นิชนันท์
๑๑๙. นางสาว นิติกาญจน์
๑๒๐. นางสาว นิพาดา
๑๒๑. นางสาว นิโลบล
๑๒๒. นางสาว บุญญาพร
๑๒๓. นางสาว บุณยวีร์
๑๒๔. นางสาว บุษรินทร์
๑๒๕. นางสาว เบญจมาศ
๑๒๖. นาย ปฏิภาณ
๑๒๗. นางสาว ปรานี
๑๒๘. นางสาว ปริยากร
๑๒๙. นางสาว ปะการัง
๑๓๐. นาย ปิติชาติ
๑๓๑. นางสาว ปิยธิดา

ไชยภูมิ
๑๓๒. นางสาว ปิยวรรณ
มหาสิงห์
๑๓๓. นางสาว ปิยะกมล
สระบัว
๑๓๔. นางสาว ผกามาศ
เตียงประโคน ๑๓๕. นาย พงศกร
ตรุษลักษณ์
๑๓๖. นาย พงษ์พิชญ์
อมรกิจวัฒนกุล ๑๓๗. นางสาว พรนิภา
แก้วศรี
๑๓๘. นางสาว พรรณปพร
ชอุ่มดวง
๑๓๙. นางสาว พรรษา
ฟูตั๋น
๑๔๐. นางสาว พลอยวดี
บุญญานุพงศ์ ๑๔๑. นาย พลังพล
ฉํ่ามณี
๑๔๒. นาย พลากร
แสนใจยา
๑๔๓. นางสาว พัชราพร
พุฒซ้อน
๑๔๔. นางสาว พัชราภรณ์
พินิจราชกิจ ๑๔๕. นางสาว พัชรินทร์
เฑียรฆโรจน์ ๑๔๖. นาย พันธวัช
เลอศักดิ์อนุสรณ์ ๑๔๗. นางสาว พิชกานต์
มุกดา
๑๔๘. นางสาว พิชชารัตน์
ศรีรักษา
๑๔๙. นาย พิทักษ์พงศ์
พุทธวงค์
๑๕๐. นางสาว พิธุกานต์
บรรพหาร
๑๕๑. นางสาว พิมพ์ชนก
อวิคุณประเสริฐ ๑๕๒. นางสาว พิมพิยา
แสนสีทวีผล ๑๕๓. นาย พีรพงศ์
ปัญญาวารินทร์ ๑๕๔. นาย พีระพัชร
ดวงคำ�
๑๕๕. นางสาว เพ็ญสุดา
เรือนคำ�
๑๕๖. นางสาว เพียงฤทัย
เทพทอง
๑๕๗. นางสาว ภนัชฎา
ทามัน
๑๕๘. นาย ภัทรพล
สนธิชัย
๑๕๙. นางสาว ภัทราวรรณ
ไทรทองคำ�
๑๖๐. นางสาว มธุชา
๕๘

พันธวงค์
เริงธรรม
จันต๊ะวงค์
พุ่มมาก
พรพนัสศรี
ทำ�มา
วิชัยสอน
ดีเกิดสุข
ตั้งศรีวิริยะกุล
วัฒนะสุวรรณกร
เลขะกุล
หมวกแก้ว
เกิดสิน
สมสวรรค์
ครชาตรี
สมชาติ
พวงแก้ว
มานะกิจ
บุญเซ่ง
หัสชู
บุญศิริชัชวาล
แก้วสง่า
ชื่นวจีธรรม
ต๊ะติ๊บ
นิภากุล
แดนไธสง
คำ�ฟูบุตร
หยอกเย้า
จันทร์ปลอด

๑๖๑. นาย มนตรี
นํ้าเพชร
๑๖๒. นางสาว มัณฑนา
เจริญสุข
๑๖๓. นางสาว มุกรินทร์ หรือโอภาส
๑๖๔. นาย มุคลิซ
หะมะ
๑๖๕. นาย ยุทธพงษ์
ยองแสงจันทร์
๑๖๖. นางสาว เยษยะดา ผลนาค
๑๖๗. นางสาว ระพิน
ปัทมาสศนุพงศ์
๑๖๘. นางสาว รัชวรรณ แต่บุญญานุภาพ
๑๖๙. นางสาว รัญนากร ธนกัญญา
๑๗๐. นางสาว รุจิรดา
การิยา
๑๗๑. นาย ฤทธิเดช
ทิพย์นุรักษ์
๑๗๒. นางสาว ลลิตา
วรรณกุล
๑๗๓. นางสาว ลีลาวดี
คำ�ก้อน
๑๗๔. นาย วนทิตย์
จันทร์อินทร์
๑๗๕. นาย วรกฤต
คำ�ทา
๑๗๖. นางสาว วรรณทกานต์ ติบใจ
๑๗๗. นาย วรรณลา
หิตตราวัฒน์
๑๗๘. นางสาว วรัญญา
สมฤทธิ์
๑๗๙. นางสาว วราภรณ์ อินบุญ
๑๘๐. นาย วริทธิ์ธร
ทรัพย์เสนาะ
๑๘๑. นางสาว วริษา
โตวิวัฒน์
๑๘๒. นาย วสพล
เกษียรสินธุ์
๑๘๓. นาย วิทยา
พรมณี
๑๘๔. นางสาว วิภา
พันธนะบูรณ์
๑๘๕. นางสาว วิภาวดี
กุลพันธ์
๑๘๖. นาย วิราช
สำ�ราญ
๑๘๗. นาย วิศวชิต
หลิมศิริ
๑๘๘. นางสาว เวธนี
สุขกุล
๑๘๙. นางสาว ศกลรัตน์ โกศิริ
๕๙

๑๙๐. นาย ศราวุฒิ
๑๙๑. นางสาว ศศิธร
๑๙๒. นาย ศิรวิทย์
๑๙๓. นางสาว ศิริรัตน์
๑๙๔. นางสาว ศิริวิมล
๑๙๕. นาย ศิวกร
๑๙๖. นางสาว ศิวพร
๑๙๗. นางสาว ศุทธิณี
๑๙๘. นาย ศุภกรณ์
๑๙๙. นาย ศุภกิตติ์
๒๐๐. นาย ศุภชัย
๒๐๑. นาย ศุภณัฐ
๒๐๒. นางสาว ศุภลักษณ์
๒๐๓. นางสาว ศุภาพิชญ์
๒๐๔. นางสาว ศุภิสรา
๒๐๕. นาย สมเจต
๒๐๖. นาย สรรพฤทธิ์
๒๐๗. นาย สันติกูร
๒๐๘. นางสาว สายสุนีย์
๒๐๙. นางสาว สิรีรัชฏ์
๒๑๐. นาย สืบสันต์
๒๑๑. นางสาว สุกัญญา
๒๑๒. นางสาว สุธาสินี
๒๑๓. นางสาว สุนิษา
๒๑๔. นางสาว สุพรรษา
๒๑๕. นางสาว สุพัตรา
๒๑๖. นาย สุริยะ
๒๑๗. นางสาว สุวิสุทธิ์
๒๑๘. นางสาว เสาวรักษ์

รัตนรินทร์
ใจสุข
สายสุนีย์
จิระรัตนวรรณ
พิมพ์โคตร
เลิศเศรณี
อนันตะสุข
ยะอนันต์
ทองศรี
กิริยา
น้อยหมอ
จุโฬทก
ชมพลัง
วันทะยา
ธนโชติกูล
รู้คุณ
ดวงพรหม
กันยวิมล
มูลสถาน
นันทะสมบัติ
นันท์บัญชา
สิงหะ
แทนสกุล
แจ่มมินทร์
คลายานนท์
ลิ้มสุวรรณ
แสงทอง
พุทธแสง
แซ่เจี้ยง

๒๑๙. นางสาว แสงระวี
๒๒๐. นาย โสฬส
๒๒๑. นางสาว หทัยชนก
๒๒๒. นางสาว หยาดฟ้า
๒๒๓. นางสาว หริกานต์
๒๒๔. นาย อนันต์
๒๒๕. นางสาว อภิชญา
๒๒๖. นาย อภิชา
๒๒๗. นาย อภิชาติ
๒๒๘. นางสาว อภิญญา

เค้าโคน
นิยมชาติ
มีกุล
ศรีแก้วกุล
โสดามรรค
บ่อเงิน
แน่งน้อย
พิชญะธนกร
คชสวัสดิ์
แสนสุข

๒๒๙. นาย อมรสูรย์
๒๓๐. นางสาว อรจีรา
๒๓๑. นางสาว อรษา
๒๓๒. นาย อริยวัฒน์
๒๓๓. นางสาว อัจฉรา
๒๓๔. นางสาว อารดา
๒๓๕. นาย อิทธิวัฒน์
๒๓๖. นาย อินทรเดช
๒๓๗. นางสาว อุมาภรณ์
๒๓๘. นาย โอภาส

๖๐

น้อยมหาไวย
หลวงตุ้ย
ไตรโชค
กาไรภูมิ
สมาธิ
ดินแดง
เพ็ญศรี
หงันเปี่ยม
เพชรดี
ชิณสาร

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ชลัช
๒. นางสาว ปณิธิตา
๓. นางสาว ประภัสสร
๔. นางสาว พัทธมน
๕. นาย ภาคภูมิ

๖. นางสาว เมทิกา
๗. นางสาว วีชยา
๘. นาย ศักดิ์หิรัญ
๙. นางสาว เสาวลักษณ์
๑๐. นางสาว อาภาภัทร

ศิลาวรรณ
วัฒนเวช
พูลฉนวน
เรือนเงิน
วงศ์ไกรวิชญ์

จันทร์หอม
สุธาวิยางกูร
สกุลเวช
ยมหล้า
พันธ์ยานุกูล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๑๑. นางสาว ธนกร
๑๒. นางสาว นภัสวรรณ
๑๓. นางสาว นราพร
๑๔. นาย ประวิทย์

๑๕. นางสาว พรสวรรค์
๑๖. นางสาว วรรณิภา
๑๗. นางสาว สุพัสสา
๑๘. นางสาว อภิชญา

จีนเมือง
กฤษณะเศรณี
ตามคุณ
โกมลวรรธนะ

สังข์ทอง
โพศรี
ค้าของ
ศังขะฤกษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง)
๑๙. นางสาว กชพร
๒๐. นางสาว กนกพร
๒๑. นางสาว กมลเนตร
๒๒. นางสาว กรรวี
๒๓. นางสาว กิตติมา
๒๔. นางสาว กีรตี
๒๕. นางสาว เกวลี
๒๖. นางสาว จัสมิน
๒๗. นางสาว จารุวรรณ
๒๘. นางสาว จินตนา
๒๙. นางสาว จิรัชญา
๓๐. นางสาว จุฑาภัค
๓๑. นางสาว ชนิดา

๓๒. นางสาว ชรินรัตน์
๓๓. นางสาว ชุติมา
๓๔. นางสาว ณัชชา
๓๕. นางสาว ณัชชา
๓๖. นางสาว ณัชชา
๓๗. นางสาว ณัฎฐพัชร
๓๘. นางสาว ณัฐชญา
๓๙. นาย ณัฐดนัย
๔๐. นางสาว ณัฐปภัสร์
๔๑. นางสาว ณัฐพร
๔๒. นางสาว ณัฐพร
๔๓. นางสาว ณัฐวดี
๔๔. นางสาว ดลพร

ศรีลาคำ�
สบายจิตร
นันทหาร
เดือดใจ
กันทาสัก
ธุวัชชัย
สุภา
มูลทรัพย์
เมฆะ
นิ่มเจริญ
ชุมภักดี
ใยสุ่น
อยู่เชื้อ
๖๑

จินใจ
พัฒกอ
ริ้วพิทักษ์
วงษาลังการ
เสนานอก
นิลกาฬ
อินทนาคม
ชาญณรงค์
เทพทอง
คำ�น้อย
ศิลปวรณ์วิวัฒน์
แซ่ลี
คงคะชาติ

๔๕. นางสาว ดาราวรรณ
๔๖. นางสาว ตุลยดา
๔๗. นางสาว ทวีรัตน์
๔๘. นางสาว ทิพวดี
๔๙. นางสาว ทิพาพรรณ
๕๐. นางสาว ธิดารัตน์
๕๑. นางสาว นิชชิมา
๕๒. นางสาว นินภัทร
๕๓. นางสาว เบญจพร
๕๔. นางสาว เบญจภรณ์
๕๕. นางสาว ปาณิดา
๕๖. นางสาว เปี่ยมสุข
๕๗. นางสาว พจนา
๕๘. นางสาว พรพิมล
๕๙. นางสาว พรสวรรค์
๖๐. นางสาว พัทธ์ธีรา
๖๑. นางสาว พาณิภัค
๖๒. นางสาว พิรุณรัตน์
๖๓. นางสาว แพรววดี
๖๔. นางสาว ภรณ์จิตรา
๖๕. นางสาว ภรณ์พรรณ
๖๖. นางสาว ภัทรมน
๖๗. นางสาว ภัสราภรณ์
๖๘. นางสาว ภิญญดา
๖๙. นาย ภูชิสส์
๗๐. นางสาว มณฑาทิพย์
๗๑. นางสาว มนันญา
๗๒. นางสาว มิรินธร

โคดม
๗๓. นางสาว รสสุคนธ์
มหาวงศนันท์
๗๔. นางสาว รังสิมา
บุษราตระกูล
๗๕. นางสาว รัตติยากรณ์
สุวรรณายน
๗๖. นางสาว วรรษมน
ลิมโกมลวิลาศ ๗๗. นางสาว วรินทร
ปุริศรี
๗๘. นางสาว วารีทิพย์
บุญอยู่
๗๙. นางสาว วิชชุดา
เทียนศรี
๘๐. นางสาว วิภาวี
น้อมมณี
๘๑. นางสาว ศรวณี
พลศักดิ์
๘๒. นางสาว ศศิวิมล
ปาระมี
๘๓. นาย ศุภรัตน์
สังกรธนกิจ
๘๔. นางสาว ศุภสุตา
อ่อนคำ�
๘๕. นางสาว สรินยา
บุญทิพย์
๘๖. นางสาว สุพิชญา
มูลคำ�
๘๗. นางสาว สุภาพร
แช่มชื่น
๘๘. นางสาว สุรีรัตน์
เรืองเนตร
๘๙. นางสาว สุรีรัตน์
ชัยศรี
๙๐. นางสาว เสาวณีย์
จันโทกุล
๙๑. นางสาว หัทยา
กวางอุเสน
๙๒. นางสาว อภิชญา
ทัศนงาม
๙๓. นางสาว อภิญญาภรณ์
ศรีวิภาต
๙๔. นาย อภิเดช
ทองเอียด
๙๕. นางสาว อวัศญา
มีชัย
๙๖. นางสาว อัจฉรา
สมบัติภิรมย์
๙๗. นางสาว อัญชิสา
มังคละ
๙๘. นางสาว อุบล
จันทร์หอม
๙๙. นางสาว อุไรลักษณ์
เอี่ยมสอาด
๑๐๐. นางสาว อุษา

๖๒

ทิพย์วงศ์
ศิริพันธ์
ถุงเงิน
พันธุ์ประเสริฐ
แจ่มจันทร์
บรรเทา
อร่ามโรจน์
คำ�สงค์
ทรัพย์บุญรอด
สังขวารี
รื่นเรืองฤทธิ์
เหล่ากสิการณ์
วงศ์พุฒิ
อยู่รอด
ดวงบุบผา
ปงใจดี
รัตนสมบูรณ์
ทองลิ่ม
อินทุใสตระกูล
ชัยรัตน์
บุญสากุลธงไชย
มหานิยม
วิมลศิริสุวรรณ
กาญจนาทิพย์
ธรรมภักดีวิมล
บุตรศิริ
แซ่ตัน
กฤษฎาเรืองชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ศิริพรรณ

สัตพัน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม) เกียรตินิยมอันดับสอง
๒. นางสาว กัลย์ธิรา

เเก้วศรีขาว

๓. นางสาว จิราวรรณ

เทพมะที

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)
๔. นาย จันทร์จรัส
๕. นางสาว จิราภา
๖. นางสาว ชีวรัตน์
๗. นางสาว ณัฏวารี
๘. นางสาว ณิชกานต์
๙. นางสาว ทิพอัญญา
๑๐. นางสาว เบญจมาศ
๑๑. นางสาว ปิยรัตน์
๑๒. นางสาว พงศ์ภรณ์
๑๓. นางสาว มลวิภา

ปานดี
สุขบรรเทิง
อยู่เป็นสุข
กุศล
นาคดี
โมทนียชาติ
ติกอภิชาติ
สิริญาณุกร
ฉัตรนันทภรณ์
วิริโยคุณ

๑๔. นางสาว รติกร
๑๕. นางสาว ลลิตา
๑๖. นางสาว วรรณิศา
๑๗. นางสาว วิจิยา
๑๘. นางสาว สิรีธร
๑๙. นางสาว สุภัสสรา
๒๐. นางสาว อมรจิตต์
๒๑. นางสาว อัจฉราวดี
๒๒. นางสาว อาลิสต้า

ทองพิมพ์
เฮ่าฮู่เที่ยน
รัตนอุบล
โค้วสกุล
ไชยมหาพฤกษ์
สุพงษ์
งามวงศ์
นิลสุวรรณ
ชำ�นาญนา

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กรุณา
๒. นางสาว กัณฐมาศ
๓. นางสาว จิราภา
๔. นางสาว ธัญชนก
๕. นางสาว เบญญาภา

กาญจนสาวิตรี
แก้วศรีสังข์
จักรแก้ว
ลิ้มเจริญ
รอดจิตต์

๖๓

๖. นางสาว รัตติยา
๗. นางสาว ศิรินทรา
๘. นาย ศุภกฤติ
๙. นางสาว สุพัตรา

แสนสุภา
ยุวะราช
จันทร์วิจิตร
ไทยสา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐. นางสาว กานต์พิชชา
๑๑. นางสาว เกษลัดดา
๑๒. นางสาว จริยากร
๑๓. นาย จักรภัทร
๑๔. นางสาว จารุวรรณ
๑๕. นางสาว ชนิตา
๑๖. นางสาว ชุลีกร
๑๗. นาย ธาร์มันษ์
๑๘. นางสาว พิมพ์นารา
๑๙. นาย ภัทรโสภณ
๒๐. นางสาว รัชนี
๒๑. นางสาว วริฐา

ศรีสมวงค์
จันทะเรือง
ไทยประเสริฐ
เพ่งกิจ
ลือยศ
ศรีนวลสกุลณี
จุลโยธา
ตลับเพชร์สกุล
ปั้นสวย
อินน้อย
ธรรมธราธาร
อริยบุคลากร

๒๒. นางสาว วาริศา
๒๓. นางสาว ศุภสิริ
๒๔. นางสาว สิตานัน
๒๕. นางสาว สุดาทิพย์
๒๖. นางสาว โสภาวดี
๒๗. นางสาว หฤทัย
๒๘. นางสาว อภิชญา
๒๙. นางสาว อังคณา
๓๐. นางสาว อัจฉรา
๓๑. นางสาว อารีนา
๓๒. นางสาว อินทิพร

หิรัญคุปต์
เครือวัลย์
หน่อไชยวงค์
คิดหมาย
บางพิเชษฐ์
คงเจริญ
ปาลา
ราชสีห์
อวดห้าว
แวหามะ
คำ�วัง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
๓๓. นาย กชกร
๓๔. นางสาว กิจจพร
๓๕. นางสาว ชนฬพรรณ
๓๖. นางสาว ชมฝัน
๓๗. นางสาว ฐสิตา
๓๘. นางสาว ฐิติพร
๓๙. นาย ธนกฤต
๔๐. นางสาว นันทวัน
๔๑. นางสาว นิตยา
๔๒. นางสาว นิตยา
๔๓. นางสาว ปาลิตา

กลิ่นมาลี
สิงห์ชัย
จิตปาโล
แสนพงศ์
ศักดิ์คำ�ดวง
โชติโรจนอนันต์
ทิพย์พิมล
ปลอดโปร่ง
กองทูล
พลอยรัมย์
แก้วหินลาย

๖๔

๔๔. นางสาว พลอยไพลิน
๔๕. นางสาว ภาวิตา
๔๖. นาย มธุกร
๔๗. นาย วชิรวิทย์
๔๘. นาย วรรธนะ
๔๙. นางสาว วรัชยา
๕๐. นางสาว ศิรารัตน์
๕๑. นาย ศิวะ
๕๒. นางสาว สิริพร
๕๓. นางสาว อริสรา
๕๔. นางสาว อังศุมาลิน

คลังภักดี
นิตยาจาร
เติมทอง
ดิเรกวรานนท์
วิบูลรุ่งเรือง
นิจอภัย
ชำ�นะ
ปลัดภูมี
สายอุด
สิงหโภชน์
เอกจิตราตระกูลชัย

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว รสรินทร์
๒. นางสาว รุ่งฤดี
๓. นางสาว รุสมีณี

๔. นางสาว สุนิสา
๕. นาย นริศ

ศุภาลัยวัฒน์
ทัพศิลา
เซะบากอ

ชินธนานนท์
แสนหลง

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๖. นางสาว จารุตา
๗. นางสาว จิรัฐติกาล
๘. นางสาว ชนันพร
๙. นาย ณรงค์ศักดิ์
๑๐. นางสาว พรรณภา

ฉํ่ามณี
กันทะวงศ์
กิตติพิชญางกูร
คำ�นนท์
พันธ์กอง

๑๑. นางสาว ยานุมาศ
๑๒. นางสาว วรรณนิดา
๑๓. นางสาว วริษฐา
๑๔. นาย วิชญุตร์
๑๕. นาย อธิพัฒน์

มาลาทอง
ทองลาย
ตันติพรหมินทร์
ทองคำ�มั่น
จันทะวีระ

แสงอาทิตย์ชยา
เกิดชัย
โอษฐยิ้มพราย
มหาไม้
ขึมภูเขียว
เจตสิริโรจน์
ศิริน้อย
นิลอุบล
รื่นถวิล
เทพจักร์
สะและวงษ์
เหมือนแก้ว
ทองสกุล
เมฆฉายจรัส
คำ�วัง

๓๑. นางสาว ธิดารัตน์
๓๒. นางสาว ธิติมา
๓๓. นางสาว เนตรนภา
๓๔. นางสาว เบญจพร
๓๕. นางสาว ปณยา
๓๖. นางสาว ปาริชาติ
๓๗. นาย ผดุงพงศ์
๓๘. นางสาว พรพิชญ์
๓๙. นางสาว ภัทรนันท์
๔๐. นางสาว รังสิยา
๔๑. นาย วิชยุตฒ์
๔๒. นางสาว ศันสนีย์
๔๓. นาย สรายุทธ
๔๔. นางสาว สิวลี
๔๕. นางสาว สุฑามาศ

สุวรรณมณี
ดวงสนิท
เนียมมีศรี
พงศ์ประทาย
พรมสูงยาง
พรมวัง
จันทนินทร
อรุณรุ่ง
ชนะวงศ์
แฝงสระ
วงค์ราช
แก้วชุมภู
ภิญโญ
ด้วงเอี้ยง
อ้นป้อม

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
๑๖. นางสาว กมลพร
๑๗. นางสาว กุลวดี
๑๘. นางสาว เกศรากร
๑๙. นางสาว ไกรนภา
๒๐. นางสาว ขนิษฐา
๒๑. นางสาว เจนจิรา
๒๒. นาย เจษฎา
๒๓. นางสาว ชนิดา
๒๔. นางสาว ชวิศา
๒๕. นาย ชิติพัทธ์
๒๖. นางสาว ณัฐชยา
๒๗. นางสาว ณัฐญา
๒๘. นางสาว ธนพร
๒๙. นางสาว ธัญจิรา
๓๐. นางสาว ธารินี

๖๕

๔๖. นางสาว หทัยภัทร์
๔๗. นาย เอกลักษณ์

๔๘. นางสาว ไอริณ

กันแตง
รักษ์ทอง

วิมลศิริสุวรรณ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ชัญญานุช
๒. นางสาว นัจมี
๓. นางสาว นิภาพรรณ
๔. นางสาว ศิริวรรณ

๕. นางสาว สินีย์
๖. นางสาว สิรีธร
๗. นางสาว สุกัญญา
๘. นางสาว อัญชุลี

วงศ์ฟู
หลีสหัด
ชุมพร
บุญวิเศษ

สหศิริวงศ์
หวังกีรติกุล
อินทชัย
เจริญยุทธ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๙. นางสาว กนกวรรณ
๑๐. นางสาว กัญญา
๑๑. นางสาว จริยา
๑๒. นางสาว ดารารัตน์
๑๓. นางสาว ดาริกา
๑๔. นางสาว ประภาพร
๑๕. นางสาว พรชณิตว์

สิทธิยศ
ทัพพะ
กันทาสุวรรณ์
สร้อยวงค์
ศิริ
ชูเวช
ขนาน

๑๖. นางสาว พัชรินทร์
๑๗. นางสาว วรางคณา
๑๘. นางสาว ศิริลักษณ์
๑๙. นางสาว ศุภรัตน์
๒๐. นางสาว สิริรัตน์
๒๑. นางสาว อภิญญา
๒๒. นางสาว อรัญญาณี

เพชรนคร
สุขแท้
ริตนันท์
เมืองอินทร์
บุญวิสูตร
เทพรักษา
ดวงตานนท์

๓๒. นางสาว เจนจิรา
๓๓. นางสาว เจนจิรา
๓๔. นางสาว ชนกพร
๓๕. นางสาว ชนิกานต์
๓๖. นาย ไซฟุดดีน
๓๗. นางสาว ญานิกา
๓๘. นางสาว ฐานะมาศ
๓๙. นางสาว ฐิติรัตนน์
๔๐. นางสาว ฑิราพร

คะเนย์
นามวงค์
กาละวงค์
พัฒนพงศ์สถิต
แมกา
พรมเมืองดี
บุญปัญญา
ซำ�ศิริ
ฝั้นกา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๒๓. นางสาว กรรธมาส สังข์ทอง
๒๔. นางสาว กัญญาลักษณ์ เกลี้ยงคลิ้ง
๒๕. นางสาว กันภิรมย์ ยังทรัพย์
๒๖. นางสาว กิ่งกาญจน์ ศรีมณี
๒๗. นางสาว เกษร
ทองเงิน
๒๘. นางสาว ขวัญฤทัย ทรัพย์ละออ
๒๙. นางสาว จิตรลดา
เดี่ยวผา
๓๐. นางสาว จินตนา
กาฬภักดี
๓๑. นางสาว จุรีพรรณ สุขผึ้ง
๖๖

๔๑. นางสาว ณัฏฐณิชชา
๔๒. นางสาว ณัฏฐนันท์
๔๓. นางสาว ณัฐชยา
๔๔. นางสาว ณัฐธิดา
๔๕. นางสาว ณัฐพร
๔๖. นางสาว ณัฐวดี
๔๗. นางสาว ณุวรา
๔๘. นางสาว ธนาภรณ์
๔๙. นางสาว ธันย์ชนก
๕๐. นางสาว นพธีรา
๕๑. นางสาว นวรัตน์
๕๒. นางสาว นาตยา
๕๓. นางสาว นิติมา
๕๔. นางสาว นิธินันท์
๕๕. นางสาว บุษบา
๕๖. นางสาว เบญจพร
๕๗. นางสาว เบญจมาภรณ์
๕๘. นางสาว ปริดา
๕๙. นางสาว ปิยะพร
๖๐. นางสาว พรรณวรท
๖๑. นางสาว พรสุดา
๖๒. นางสาว พิมพ์พลอย
๖๓. นางสาว พิมพ์สิริ
๖๔. นางสาว พิสมัย
๖๕. นาย พีรพัฒน์
๖๖. นางสาว ไพลิน
๖๗. นางสาว มัลลิกา

มูลแก้ว
ปิติพัทธนันท์
ขาวฟอง
มาลาทอง
วงค์แสง
ทุตา
สังข์แก้ว
แซ่ย่าง
ฤทธิโชติ
กรุณาหล่าย
บุญญานันท์
ทองคงหาญ
นิยะกิจ
ชัยพรหมนฤภัย
สาแก้ว
ทีปะปาล
เอี่ยมทอง
พิมพ์ดี
ป้องสนาม
ภูเวียง
ธรรมสรางกูร
พลวิชัย
ศรีนอก
มะโนสุดใจ
เลี้ยงประยูร
รับไทรทอง
สุขเยาว์

๖๗

๖๘. นางสาว เมธินี
๖๙. นางสาว รดา
๗๐. นางสาว รติวรรณ
๗๑. นาย รอกิ
๗๒. นางสาว รัชนก
๗๓. นางสาว รุจิรา
๗๔. นางสาว ไรทอง
๗๕. นางสาว ลัดดาวัลย์
๗๖. นางสาว วนัชพร
๗๗. นางสาว วนิดา
๗๘. นางสาว วรนุช
๗๙. นางสาว วฤลดา
๘๐. นางสาว วิราภรณ์
๘๑. นางสาว วิลาวัลย์
๘๒. นางสาว ศรัญญา
๘๓. นางสาว ศิณีนาถ
๘๔. นางสาว ศิริประภา
๘๕. นางสาว สายทิพย์
๘๖. นางสาว สุภาพร
๘๗. นางสาว สุภิญญา
๘๘. นางสาว สุมาลี
๘๙. นางสาว เสาวนิต
๙๐. นางสาว อมรรัตน์
๙๑. นางสาว อรพินท์
๙๒. นางสาว อัณศยา
๙๓. MISS PALITHA

อินเตชะ
ฝั้นจักสาย
พงศ์พันธ์ไพบูลย์
สะอิ
แสนวงค์
บุญนำ�มา
ธรรมขันติ์
อ่วมเนตร
วิริยะเสนา
เข็มภูเขียว
คะกะเนปะ
พลชัยโย
หมวกเอี่ยม
มั่นศรีจันทร์
เรืองขจร
ธาตุไพบูลย์
ยิ้มแย้ม
ไชยถา
เพ็ชรผุดผ่อง
ชินกรรม
เจริญสุข
โยธะพล
จู้สวัสดิ์
นพมาก
ตุกวุ่น
KHAMPHILA

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑. นาย ศรุต
๒. นางสาว สุนิตา

๓. นางสาว อัจฉรา

ศุภผล
นาใจ

นาติ๊บ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
๔. นางสาว กาญจนา
๕. นาย คัมภีร์
๖. นางสาว ฐิติมา
๗. นาย ทินกร
๘. นาย ธณากร
๙. นาย ปราโมทย์

๑๐. นาย พงศกร
๑๑. นาย วสุพล
๑๒. นาย วุฒิชัย
๑๓. นางสาว สลิลทิพย์
๑๔. นางสาว อรนันท์
๑๕. นาย อิสราวัชร์

ศรีประเสริฐ
คงสวัสดิ์
ผิวสุพนธ์
ศรีหาคลัง
มณีรัตน์
ลาดปะละ

ศรีมนัส
มาเพ็ง
มหาชัย
มณเฑียร
บุญฤทธิ์
ฝ่ายคุณวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กมลทิพย์

คงสนิท

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง
๒. นางสาว ณัฐณิชา
๓. นางสาว ทิพวรรณ
๔. นางสาว พิมพ์ชนก

เดชโฮม
ทองเตจา
ประภาศรีเกตุ

๕. นางสาว รุ่งนภา
๖. นางสาว วีรยา

น้อยนันตะ
ภาสะพันธุ์

๑๓. นางสาว ภัณฑิรา
๑๔. นางสาว รุจีรัตน์
๑๕. นางสาว วานิชชา
๑๖. นางสาว วิริยา
๑๗. นางสาว ศิริพร
๑๘. นางสาว สิรนันท์

สารนันต์
เพ็ชรบุญมี
อภิรมณ์
วงศ์ทอง
ปันคำ�
ไล้ทองคำ�

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
๗. นางสาว กรรภิรมย์
๘. นางสาว ขนิษฐา
๙. นางสาว คณัฐิกัญจน์
๑๐. นาย ชัชพล
๑๑. นางสาว นารินทร์
๑๒. นางสาว ปรียาภรณ์

กิติกาศ
สุวรรณประภากร
วงศ์ใหญ่
วงค์จันทร์
ใจสิทธิ์
อุดหนุน
๖๘

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กุลนรา
๒. นางสาว ขจีพรรณ
๓. นางสาว ยูมิต้า

๔. นางสาว อองดาว
อินทกูล
๕. นางสาว อัจฉราพรรณ วันดี

มณีคันธ์วงษ์
เชยชุ่ม
ตำ�สำ�สู

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๖. นางสาว กานต์ธิดา
๗. นาย เขมรัฐ
๘. นางสาว จิราพัชร์
๙. นางสาว เจนจิรา
๑๐. นาย ณัฐพงศ์
๑๑. นางสาว นันทวัน
๑๒. นางสาว นิลุบล
๑๓. นางสาว บุษรินทร์
๑๔. นางสาว ปรียาภรณ์
๑๕. นางสาว ปุณฑริกา
๑๖. นางสาว พรรณนภา

นพรัตน์
เลิศศรี
หาญจริง
อินทะชัย
ไชยเรืองสูง
อ้ายสุริน
สีหะวงษ์
เลขาโชค
โคตรโยธา
เยือกเย็น
ลาปัน

๑๗. นางสาว พัฒนพร
๑๘. นางสาว เพ็ญนภา
๑๙. นางสาว ภาวินี
๒๐. นางสาว มาริษา
๒๑. นางสาว รัชฎาภรณ์
๒๒. นางสาว ฤทัยรัตน์
๒๓. นางสาว วชิราภรณ์
๒๔. นางสาว สกุณีย์
๒๕. นางสาว สุชานาฏ
๒๖. นางสาว อนัญญา
๒๗. นางสาว อมรรัตน์

มหาวัน
เพ็งกาศ
ศิริตา
ทองมีมา
ปี่แก้ว
ดวงเนตร
แซ่พ่าน
ปะทะรัมย์
หินใหญ่
รัตนคุณกรณ์
อยู่อ่อน

แข่งขัน
คูหา
สิทธิวัง
ชาคำ�
ทรงสุภา
สาธร
อังศิริจินดา
หอมมาก

๓๖. นางสาว เกศราภรณ์
๓๗. นางสาว จิราวรรณ
๓๘. นาย ชนินันท์
๓๙. นางสาว ชัญญานุช
๔๐. นางสาว ฐาปนีย์
๔๑. นางสาว ณัฐชา
๔๒. นางสาว ณัฐฐิตาภรณ์
๔๓. นางสาว ณัฐพร

อยู่บำ�รุง
รัตนวัน
ขาวสะอาด
กาศวิเศษ
จำ�ภูวรรณ์
สุทธิ์เตนันท์
กาวิชัย
ปัญญาชัย

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒๘. นางสาว กชวรรณ
๒๙. นางสาว กนิษฐา
๓๐. นางสาว กมลทิพย์
๓๑. นางสาว กรรณิการ์
๓๒. นางสาว กรวรรณ
๓๓. นาย กิตติธัช
๓๔. นางสาว กีรติ
๓๕. นางสาว เกศทิพย์

๖๙

๖๙. นางสาว พัชราพร
๔๔. นางสาว ดลพร
ชาญเฉลียว
๔๕. นางสาว ดวงแก้ว สินประสิทธิ์กุล ๗๐. นางสาว ไพลิน
๗๑. นางสาว มัสลิน
๔๖. นางสาว ไดน่า
วรเดชสิทธิชัย
๗๒. นางสาว เมธิณี
๔๗. นางสาว ตะวันฉาย เลิศพลานันต์
๗๓. นางสาว เมย์วดี
๔๘. นางสาว ทฤฒมน ใยบัว
๗๔. นางสาว ยุพา
๔๙. นางสาว ทัศนีวรรณ์ อินเหลือละ
๗๕. นางสาว โยธิกา
๕๐. นางสาว ธัญลักษณ์ พรหมมาศ
๗๖. นางสาว รณพร
๕๑. นางสาว ธีรภัทร รักปัญญา
๗๗. นางสาว เรณุกา
๕๒. นางสาว ธีรวัลย์
นันทชัย
๗๘. นางสาว วริศราภรณ์
๕๓. นางสาว ธีราพร
มูลวัง
๗๙. นางสาว วัชราภรณ์
๕๔. นาย นพรัตน์
ช่วยจันทร์
๘๐. นางสาว วิชิราภรณ์
๕๕. นางสาว นพวรรณ พรหมจำ�ปา
๘๑. นางสาว วิลาสินี
๕๖. นางสาว นราดานันท์ คำ�มาลี
๘๒. นางสาว ศศิธร
๕๗. นางสาว นวพร
จำ�ปาหาญ
๘๓. นางสาว ศิรินภากุล
๕๘. นางสาว นวรัตน์ ใจกล้า
๘๔. นางสาว สมฤทัย
๕๙. นางสาว นาฏลีลา ไชยเลิศ
๘๕. นางสาว สุชาดา
๖๐. นางสาว นิศารัตน์ ภักดีรัตน์
๘๖. นางสาว สุภาพร
๖๑. นางสาว เบญจวรรณ สมสุนันท์
๘๗. นางสาว สุรางค์
๖๒. นาย ปณิทัศน์
สุทธิแสน
๘๘. นางสาว เสาวรส
๖๓. นางสาว ปัทมาวรรณ ปันวารี
๘๙. นางสาว โสภิดา
๖๔. นางสาว พชรวรรณ ศรีสมบูรณ์
๙๐. นางสาว หนึ่งฤทัย
๖๕. นางสาว พรนภา คำ�แสน
๖๖. นางสาว พรศิริ
สันตอาจหาญปรีชา ๙๑. นางสาว อรวี
๙๒. นางสาว อังคณา
๖๗. นางสาว พรสิริ
สืบสาย
๙๓. นางสาว อัมพิกุล
๖๘. นางสาว พลอยไพลิน บุรีแก้ว

๗๐

แก้วเขียว
คารินทา
พิชัย
จอมเพ็ชร
แซ่คู
มิตรประชา
เขียวอานา
สารจุม
วังสาร
เรืองวัฒนา
อัญชลีไพบูลย์
กันทะสอน
แซ่ลิ้ม
ก๋องแก้ว
บุญวิเศษ
สุทธิประสงค์
แวงโสธรณ์
จิตรจำ�นอง
สรราช
ทองอ้ม
แก้วก่า
จันทร์หัวนา
ปัญญางาม
วรรณา
ปันทอง

สำ�นักวิชาจีนวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว จิราพรรณ
๒. นางสาว ชวิศา
๓. นาย ณัฐพงษ์
๔. นาย ธนทัต
๕. นาย ธีรวัฒน์
๖. นางสาว เบญญาภา
๗. นางสาว ปนัดดา
๘. นางสาว ปานชีวา

๙. นางสาว พัชราภา
๑๐. นางสาว ภคนันท์
๑๑. นางสาว เมธาวี
๑๒. นาย วิวัช
๑๓. นางสาว สิโรธร
๑๔. นางสาว สุทธิพรรณ
๑๕. นางสาว อาภาพร

อยู่แสง
เสริมทรัพย์
มั่งไคร้
จิระมงคล
เอี่ยมประเสริฐ
บวรจิรภัทร์
ชาญด้วยกิจ
อยู่สบาย

สุธีรศานต์
เพ็ชรรัตน์
จงจารุลักษณ์
หล่อศรีจันทร์
แย้มชุ่ม
อุเทนดากรณ์
เจียมจำ�เริญสกุล

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง			
๑๖. นางสาว กันต์กนิษฐ
๑๗. นางสาว จิตตรัตน์
๑๘. นางสาว ชนกฤทัย
๑๙. นางสาว ชมอุษา
๒๐. นางสาว ช่วงขวัญ
๒๑. นางสาว ชุติทร
๒๒. นางสาว ณัชรินทร์
๒๓. นางสาว ดวงสมร
๒๔. นางสาว ทิพวรรณ
๒๕. นางสาว ธมลวรรณ
๒๖. นาย ธรณินทร์
๒๗. นางสาว ธัญชนก
๒๘. นางสาว นันท์ปภัทษ์
๒๙. นางสาว ปวริศา
๓๐. นางสาว ปาจรีย์
๓๑. นางสาว ปิยรัตน์

ปานเกษม
หล่อพันธ์
เชษฐดมเดชา
เจริญทรัพย์มาก
พัฒนกิจวิบูลย์
อัษณางค์กรชัย
ไตรนทีภักดี
จีรชัยไพศาล
จันทร์สกุลณี
วิจารณ์กุล
เกษมปิติ
ส่งศรี
ไทยภาทรัพย์
หลักบ้าน
ปิยะไพศาลสกุล
บุญเพ็ง
๗๑

๓๒. นาย พงศ์ธร
๓๓. นางสาว พิชโสภา
๓๔. นางสาว ภัทรสุดา
๓๕. นางสาว มนทิรา
๓๖. นางสาว มนสิชา
๓๗. นางสาว รัชนีกร
๓๘. นางสาว รัติพร
๓๙. นาย วิทยา
๔๐. นางสาว ศรีสุรางค์
๔๑. นางสาว สุพรรณสร
๔๒. นางสาว สุพิชชา
๔๓. นางสาว สุภลักษณ์
๔๔. นางสาว อภิญญา
๔๕. นางสาว อรวรรณ
๔๖. นางสาว อังคนา

อุตะมาร
คำ�หงษา
รวีกาญจน์
รัตนะเมธากุล
สอาดศรี
บุณญะพานิชสกุล
แสงศรี
สุวรรณากรรัตน์
สายรัศมี
หนูทอง
คำ�เรียน
วิจินวัฒนะ
แผ้วเกษม
แซ่ว่อง
คำ�มี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)			
๔๗. นางสาว กมลชนก เหลี่ยมพันธุ์
๔๘. นางสาว กัลย์สุดา แซ่ลี้
๔๙. นางสาว กานต์กนิษฐ์ อุนนานนท์
๕๐. นางสาว กิตติยา พาณิชย์สุทธิคุณ
๕๑. นางสาว เกวลี
เอกศิริวรานนท์
๕๒. นางสาว เกษรา
สำ�เภา
๕๓. นาย คเชนทร์
แสงสุข
๕๔. นางสาว คุณัสนันท์ รุจิเรขวัตร
๕๕. นางสาว จารุศรี
นิ่มราศรี
๕๖. นางสาว จิดาภา
สุวานิช
๕๗. นางสาว จิตรา
นันต๊ะรัตน์
๕๘. นางสาว จินตนา เจตนาดี
๕๙. นาย จิระ
จันทไชย
๖๐. นางสาว จิราภรณ์ โกสุมสุริยา
๖๑. นางสาว จุฑารัตน์ มั่นทอง
๖๒. นาย เฉลิมชนม์
กองสุข
๖๓. นาย เฉลิมพันธ์
จูงเจิมจิตร
๖๔. นาย ชญาสิฏฐ์
จงพิพัฒนโชค
๖๕. นาย ชนกันต์
ศรีนวมะ
๖๖. นางสาว ชรอยบุญ ปฏิรูปานนท์
๖๗. นางสาว ชวิศา
วงศ์ศิริ
๖๘. นางสาว ชุติกาญจน์ ทัดชัง
๖๙. นางสาว ชุติมา
พลมาก
๗๐. นาย เชาวนัส
พันธุ์สว่าง
๗๑. นาย ญาณเดช
ศรัทธา
๗๒. นางสาว ญาดา
รัตนจันทร์
๗๓. นาย ฐณุวัฒน์
สุริยะกันทา
๗๔. นางสาว ฐานิกา
สุธรรม

๗๕. นางสาว ฐิตา
๗๖. นางสาว ฐิติกา
๗๗. นางสาว ณชา
๗๘. นางสาว ณภัทรา
๗๙. นางสาว ณัฐชยา
๘๐. นางสาว ณัฐชลี
๘๑. นางสาว ณัฐธิดา
๘๒. นางสาว ณัฐธิดา
๘๓. นางสาว ณัฐธิดา
๘๔. นางสาว ณัฐนรี
๘๕. นาย ณัฐพงศ์
๘๖. นางสาว ณัฐพร
๘๗. นาย ณัฐพล
๘๘. นาย ณัฐพล
๘๙. นาย ณัฐภัทร
๙๐. นาย โดมรพี
๙๑. นาย ตฤณ
๙๒. นางสาว ตวงทอง
๙๓. นางสาว ทรัพย์สิดี
๙๔. นาย ทวิศรากร
๙๕. นางสาว ทิฆัมพร
๙๖. นางสาว ทิพย์สุดา
๙๗. นางสาว ทิพวรรณ
๙๘. นางสาว ธีรนาฏ
๙๙. นาย ธีรพล
๑๐๐. นาย ธีระ
๑๐๑. นาย นพนิธิ
๑๐๒. นางสาว นพสรณ์

๗๒

บุญพ่วง
วัฒนานิกร
สติมากร
ธีรวงศ์กิจ
ทีคำ�
ม่วงคุ้ม
ทาลัดชัย
ศุภรัตน์วนิชย์
สุทธิบูรณ์
ชุ่มกมล
ชื่นสุวรรณชัย
เรนทอน
เจียมสงวนวงค์
นนทลีบุตร
ไตรสินสมบูรณ์
ขุนเจริญ
ยกถาวร
จับใจเหมาะ
สุภานนท์
ตันติสิทธิชัย
รักจันทร์
อัจฉริยะฉาย
ตาหงส์
วรรณศิริ
กำ�ศิริพิมาน
ธีระเมธางกูร
พรหมแสนวิเศษ
พรทวีวัฒน์

๑๐๓. นาย นฤเบศร์
๑๐๔. นางสาว นฤมล
๑๐๕. นางสาว นลินี
๑๐๖. นางสาว นัฏฐิกานต์
๑๐๗. นางสาว นันท์นภัส
๑๐๘. นางสาว นิภาดา
๑๐๙. นางสาว ประภาวดี
๑๑๐. นาย ปรัชญา
๑๑๑. นางสาว ปรียานุช
๑๑๒. นางสาว ปัญปวีณ์
๑๑๓. นางสาว ปารณีย์
๑๑๔. นางสาว ปารวี
๑๑๕. นางสาว ผุสดี
๑๑๖. นางสาว พรกมล
๑๑๗. นางสาว พรพนิต
๑๑๘. นางสาว พลอยไพลิน
๑๑๙. นางสาว พัฒจิรา
๑๒๐. นางสาว พิชากร
๑๒๑. นางสาว พิมพ์วิภา
๑๒๒. นางสาว พิศัลย์ลญา
๑๒๓. นาย พิศิษฎ์
๑๒๔. นางสาว เพชรชมพู
๑๒๕. นางสาว เพชรินทร์
๑๒๖. นางสาว ภคพร
๑๒๗. นางสาว ภัณฑิรา
๑๒๘. นางสาว ภัทราภา
๑๒๙. นางสาว มัชฌิมา
๑๓๐. นางสาว มินตรา
๑๓๑. นางสาว มุกรินทร์

สุหล้า
วโรกร
ปวนแก้ว
ขุนนุ้ย
ปัทมะเสวี
กันทาเป็ง
ทองทวียิ่งยศ
สายปาน
นิรันรัตน์
สาริกานนท์
อึ่งสกุล
อักษรวุฒิ
แสงมูลเมือง
นิตติวัฒนาวิทย์
เขมวราภรณ์
พงศ์สวัสดิ์
สูงลอย
สุคำ�
มาลีพันธุ์
พรมมา
ภู่พงศ์ศักดิ์
วงค์ปาลี
ฐิติธนกุลสิริ
มาลารัตน์
โชวใจมีสุข
บุลสถาพร
นิ้วกลม
แซ่ฉั่ว
เกตุชาติ
๗๓

๑๓๒. นางสาว เมธาวี
๑๓๓. นางสาว เยาวลักษณ์
๑๓๔. นางสาว รัชฎาภรณ์
๑๓๕. นางสาว รัฏฏิการ์
๑๓๖. นางสาว รัตน์สุดา
๑๓๗. นางสาว รุ่งทิพย์
๑๓๘. นางสาว รุ่งอรุณ
๑๓๙. นางสาว วณิชชา
๑๔๐. นาย วณิชย์
๑๔๑. นาย วนศักดิ์
๑๔๒. นางสาว วราภรณ์
๑๔๓. นางสาว วรินทธ์ยุพา
๑๔๔. นางสาว วริศรา
๑๔๕. นางสาว วริษฐา
๑๔๖. นางสาว วลีรัตน์
๑๔๗. นางสาว วศินี
๑๔๘. นางสาว วิรากานต์
๑๔๙. นางสาว ศรุดา
๑๕๐. นางสาว ศรุตยา
๑๕๑. นางสาว ศศิชา
๑๕๒. นางสาว ศิรินารถ
๑๕๓. นางสาว ศิริพร
๑๕๔. นางสาว ศุภนุช
๑๕๕. นางสาว สวรส
๑๕๖. นางสาว สิริยา
๑๕๗. นางสาว สุทธิดา
๑๕๘. นางสาว สุธินี
๑๕๙. นางสาว สุนิดา
๑๖๐. นางสาว สุนิสา

ฝั้นเมา
ศรีวัง
ทิพย์อักษร
วงศ์สล้างกุล
เงินเย็น
วรเศรษฐ์ชัญโญ
ใจยะอินทร์ปั๋น
สูงกิจบูลย์
ฟักนาค
เรืองวิไลทรัพย์
เกิดสว่าง
พัฒนาโภคินสกุล
คุณเครือ
เสือยัน
ทองสวัสดิ์
ทรัพย์มณีสมชัย
ชัยแสวง
ชุมตันติ
นัยนา
นพศิริ
ยอดเทา
ขันติโกมล
กาญจนธำ�รง
เต็มวุฒิกุล
จิตร์แหง
พรมจักร์
กลิ่นกรุด
กองเมิ้ง
ละอองแก้วกุล

๑๖๙. นางสาว อรทัย
๑๗๐. นาย อรรถสิทธิ์
๑๗๑. นาย อันวา
๑๗๒. นาย อัษฎางค์
๑๗๓. นางสาว อารยา
๑๗๔. นาย อิสระพงศ์
๑๗๕. นาย อุดมสิทธิ์

๑๖๑. นางสาว สุพรรณิการ์ เมืองทอง
๑๖๒. นางสาว สุภาวิตา ชูประยูร
๑๖๓. นางสาว สุวรรณา รอดกสิกรรม
๑๖๔. นางสาว เสาวนี
ตระกูลโอสถ
๑๖๕. นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์เทียน
๑๖๖. นางสาว แสงรวี กาติ๊บ
๑๖๗. นางสาว อนงค์นาถ โคจรจรัสกุล
๑๖๘. นางสาว อภัสนันท์ หงษ์กัน

ท้าวใจยา
อุทัยรัตน์
หนิเม๊าะ
เย็นจิตร์
หน่อวงศ์
ด่านจิระมนตรี
ชมภูราษฎร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นาย กิตติชัย
๒. นางสาว นวพร
๓. นางสาว นิตยา

๔. นางสาว ปาริฉัตร
๕. นาย สุรพิชญ์

ชัยยุทธ
ว่องวัจนะ
จันต๊ะตึง

บุญเทียน
วงศ์น้อย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง
๖. นางสาว กานต์ชนก
๗. นางสาว จารุวรรณ
๘. นางสาว จุรินทร์
๙. นาย ธนาเทพ

๑๐. นางสาว ปิ่นมณี
สุวรรณวาวี
๑๑. นางสาว ลัดดาวรรณ ปรีชาโรจน์
๑๒. นางสาว อรุณรัตน์
ตานะ

จิตรรำ�พัน
บรรลือ
มณฑากร
ธิตา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
๑๓. นางสาว กรรณณิษา มงคลสารโสภณ
๑๔. นาย คมศิต
กองสี
๑๕. นางสาว จรินกาญจน์ พรหมสุวรรณ
๑๖. นางสาว ญาณิกา ผาสุขผล
๑๗. นาย เทิดทูน
เชาว์ปฏิภาณ
๑๘. นางสาว ธนาภรณ์ เครือคำ�น้อย
๑๙. นางสาว ธนิตา
จันทร์เพ็ญ
๗๔

๒๐. นางสาว นุชจรีย์
๒๑. นางสาว เบญจมาศ
๒๒. นางสาว ปภาวี
๒๓. นางสาว พรฤดี
๒๔. นางสาว พริมธาดา
๒๕. นางสาว พิจิตรา
๒๖. นางสาว พิมพ์ประไพ

สีแก้ว
ยศลาภใหญ่
พิมพ์อุบล
สิทธิศักดิ์
ภวะโชติ
ชนาเกียรติ
ซุนตระกูล

๒๗. นาย พีรวัส
๒๘. นาย ไพศาล
๒๙. นางสาว ภัณฑิรา
๓๐. นางสาว มัณฑนา
๓๑. นางสาว มิญช์ณชญา
๓๒. นาย วรุฒม์
๓๓. นางสาว วัณณิตา
๓๔. นางสาว วีรวรรณ
๓๕. นาย วีรศักดิ์

เรืองวงษ์งาม
เถารักตระกุล
มิ่งเมือง
วิหก
แก้วใส
สินประกอบ
ฉัตรวิริยาวงศ์
แก้วพิทักษ์
โสภี

๓๖. นาย ศรายุทธ
๓๗. นางสาว ศิริวิมล
๓๘. นางสาว สกุลไทย
๓๙. นางสาว สริตา
๔๐. นางสาว สุชาวดี
๔๑. นางสาว สุธิดา
๔๒. นางสาว สุนิสา
๔๓. นางสาว สุภาทิพย์
๔๔. นางสาว อดิวรรณ

ยางแดง
หล้าป้อม
ใจกว้าง
อำ�ภา
ในเมือง
แซ่ลิ่ว
โภคา
บุญพัชรชัย
สุขสา

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)
๑. MISS CHENFENG
๒. MR. FU

๓. MISS WEI
๔. MISS ZHE

WANG
ZHAO

FENG
YANG

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กวิสรา
๒. นาย กิตติกานต์
๓. นางสาว ณัจรี

๔. นางสาว ปัญญ์ชลี ลำ�ดวล
๕. นางสาว ศศธร
นฤมล

มีธรรม
หะรารักษ์
สมเหมาะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๖. นางสาว กลอย
๗. นางสาว กานต์พิชชา
๘. นางสาว ฐิณีพร
๙. นางสาว ณญาดา
๑๐. นาย ณัฐภัทร
๑๑. นางสาว ดวงดาว
๑๒. นางสาว ตันหยง

หนูแก้ว
เชมื่อ
ทองมา
สีลาเขตต์
นวณภัทรพงศ์
แก้วจำ�ปาวิจิตร
แก้วขวัญข้า
๗๕

๑๓. นางสาว นัทวรรณ อินชัย
๑๔. นาย ปรัชญา
ลีลานนท์
๑๕. นาย ปรินทร์
สันเสรี
๑๖. นางสาว ปิยะวดี เพชรประไพ
๑๗. นางสาว พลอยประภา วังเมือง
๑๘. นาย พศุตม์
สุขนาค
๑๙. นางสาว ยูถิกา
เตชะศิริวรรณ

๒๐. นางสาว ศิรดา
๒๑. นางสาว ศิริขวัญ
๒๒. นาย สมเด็จ

สมหมาย
เลาหะวีร์
มิตรมงคลกุล

๒๓. นาย สหิษฐา
๒๔. นาย สิทธิพล

สุขารมณ์
คนสูงเนิน

๔๙. นางสาว ญาดา
๕๐. นางสาว ญาสุภัสสร์
๕๑. นาย ณัฏฐ์
๕๒. นางสาว ณัฐชนก
๕๓. นางสาว ณัฐธิดา
๕๔. นาย ณัฐพงค์
๕๕. นางสาว ณัฐพร
๕๖. นาย ณัฐพล
๕๗. นางสาว ณัฐวรรณ
๕๘. นางสาว ณิชกานต์
๕๙. นางสาว ดลพร
๖๐. นางสาว ดารินทร์
๖๑. นางสาว ดุษฎี
๖๒. นางสาว ดุสิตา
๖๓. นางสาว ตรึงใจ
๖๔. นางสาว ถวิพรรณ
๖๕. นางสาว เทพสิริน
๖๖. นางสาว ธนภรณ์
๖๗. นางสาว ธนวรรณ
๖๘. นางสาว ธนาอร
๖๙. นางสาว ธนิตา
๗๐. นาย ธัชกร
๗๑. นางสาว ธัชพรรณ
๗๒. นางสาว ธิดารัตน์

ยงค์ประวัติ
วิริยะวณิช
รังสร้อย
แก้วสุริยาภรณ์
ธรรมครองอาตม์
อุ่นปั๋น
มัชฌิมา
รักการ
ชนชนะ
ทุ่งสงค์
เพียรอดวงษ์
อ้อเจริญ
วงศ์เมือง
ใจหาร
ศรีประมง
จอมเกษม
ศักรภพน์กุล
อดิเทพสถิต
วิภาศรีนิมิต
บุญญาภินิหาร
ฟักเถา
สิงห์คำ�ตา
มีผล
ต๊ะทอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
๒๕. นางสาว กชพร
๒๖. นางสาว กมลชนก
๒๗. นางสาว กรกมล
๒๘. นาย กฤษดา
๒๙. นางสาว กัลยาณี
๓๐. นางสาว กานต์ชนก
๓๑. นางสาว กานต์ธิดา
๓๒. นางสาว กีรติ
๓๓. นางสาว กุสุมา
๓๔. นางสาว เกศินี
๓๕. นาย คณาธิป
๓๖. นางสาว คัทลียา
๓๗. นาย จตุพล
๓๘. นางสาว จามจุรีย์
๓๙. นางสาว จิรวรรณ
๔๐. นางสาว จิรวัฒน์
๔๑. นาย ชนกชนม
๔๒. นางสาว ชนกนันท์
๔๓. นางสาว ชนากานต์
๔๔. นางสาว ชลิดา
๔๕. นาย ชานนท์
๔๖. นางสาว ชุติมา
๔๗. นาย โชติฤกษ์
๔๘. นางสาว ฌลานันทน์

จี๋คีรี
ศรีคงจันทร์
ประทักษ์ใจ
วุฑฒิรักษ์
แดงรุ่งโรจน์
ชัยทอง
แก้วสุขศรี
เตชะพุทธพงศ์
ภูเดช
เนื่องทะบาล
แก้ววรรณดี
เอกอัศดร
นามนาย
เหมยกาศ
ปัญญาพรหม
เย็นแจ่ม
ธรรมชาติ
ช่วยคํ้าชู
บุญสนิท
ศรสุทธิ์
เสมอเชื้อ
เอกมานพ
แสงงามปลั่ง
จันทร์จเร
๗๖

๗๓. นางสาว ธิษณา
๗๔. นางสาว นภัสวรรณ์
๗๕. นางสาว นราภรณ์
๗๖. นางสาว นรีกานต์
๗๗. นางสาว นฤภร
๗๘. นางสาว นัฏกมล
๗๙. นางสาว นัฐยา
๘๐. นางสาว นันท์นภัส
๘๑. นางสาว นาถวดี
๘๒. นางสาว นิยตา
๘๓. นางสาว นิโลบล
๘๔. นางสาว ปภัสรา
๘๕. นางสาว ปภาวรินท์
๘๖. นางสาว ประภาพร
๘๗. นาย ประสิทธิ์
๘๘. นาย ปรัตถกร
๘๙. นางสาว ปวิชญา
๙๐. นางสาว ปัญญ์ชลี
๙๑. นางสาว ปิยฉัตร
๙๒. นางสาว ปิยวดี
๙๓. นางสาว ปิยวรรณ
๙๔. นาย ปุณณัฏฐา
๙๕. นางสาว พรธีรา
๙๖. นางสาว พัชรินทร์
๙๗. นางสาว พิชชาพร
๙๘. นางสาว พิชชามล
๙๙. นางสาว พิมพ์ชนก
๑๐๐. นางสาว พิมพ์ประภา
๑๐๑. นางสาว พิมพ์มาดา

ฟ้าสาร
จาตุภัทรเผดิมผล
สุวรรณอร่าม
เพชรศรี
อนุสิทธิ์
ปันวงค์
แววสง่า
เล็กเลอสรรค์
นิวรรัมย์
สินทวี
ใจสว่าง
เขื่อนเพชร
คำ�นนท์
เกิดจิ๋ว
เกิดโภคา
ฤดีถาวรสกุล
ก่องาน
สุรินทร์รัตน์
จิตเกษม
พุทธธรรมรักษา
วิชัยโย
ทรรศนียพงษ์
กาศอุดม
วงศ์แอ
คูสินทรัพย์
นิยมพานิชพัฒนา
มณีรัตน์
เผือกอ่อน
ขำ�ทับ
๗๗

๑๐๒. นางสาว พิมพ์วรีย์ ศรีมงคล
๑๐๓. นางสาว เพ็ญลักษณ์ ไทยประดิษฐ์
๑๐๔. นางสาว ฟาดีละห์ สาเมาะ
๑๐๕. นางสาว ฟีรฎาร์ หมาดทิ้ง
๑๐๖. นาย ภควัส
จัดพล
๑๐๗. นางสาว ภัทรามาศ เตชะ
๑๐๘. นาย ภาณุศิลป์
บูรณะไทย
๑๐๙. นางสาว ภิชญา
จิโรจน์รุ่งเรือง
๑๑๐. นางสาว มนัญญา กันทาทรัพย์
๑๑๑. นางสาว มนิษา
เอี่ยมไผ่
๑๑๒. นางสาว มลฤดี
จันทะสงคราม
๑๑๓. นางสาว มัลลิกา คุณชัยวัฒนกิจ
๑๑๔. นางสาว มานิตา คลังสิน
๑๑๕. นางสาว มาริสา สุขสมบูรณ์
๑๑๖. นางสาว มิซาคิ
โยชิกาวะ
๑๑๗. นางสาว ยุวรินทร์ งามพล
๑๑๘. นาย รตัญญู
หลงรัก
๑๑๙. นางสาว รัฐธิดา กระสินธุ์
๑๒๐. นางสาว รินลดา จันทะเจริญ
๑๒๑. นางสาว ลัคนา
ภมรสูตร
๑๒๒. นางสาว ลิดา
เรืองฤทธิ์สกุล
๑๒๓. นางสาว วงระวี
เกิดช่วย
๑๒๔. นางสาว วนัชพร ฉั่น
๑๒๕. นางสาว วนัชพร ยะอนันต์
๑๒๖. นางสาว วรรณพญา ใจงาม
๑๒๗. นางสาว วรรณพร เพ็ญสุข
๑๒๘. นางสาว วรรณพร ภิญโญยิ่ง
๑๒๙. นาย วรินทร์
เพียรนาค
๑๓๐. นางสาว วริษฐา เภสัชพิพัฒน์กุล

๑๓๑. นางสาว วริษา
๑๓๒. นาย วสุ
๑๓๓. นางสาว วีรยา
๑๓๔. นาย ศรัณ
๑๓๕. นาย ศรายุธ
๑๓๖. นางสาว ศริญญา
๑๓๗. นางสาว ศศิธร
๑๓๘. นางสาว ศิริพร
๑๓๙. นางสาว ศิริวรรณ
๑๔๐. นางสาว ศุภัคชญา
๑๔๑. นางสาว ศุลีย์ภัสร์
๑๔๒. นาย สงกรานต์
๑๔๓. นางสาว สร้อยฟ้า
๑๔๔. นาย สราวุฒิ
๑๔๕. นางสาว สาวิตรี
๑๔๖. นางสาว สิริพิชญ์
๑๔๗. นางสาว สุกฤตา
๑๔๘. นางสาว สุจิรา
๑๔๙. นางสาว สุพัตรา

โชติกสถิตย์
สุขสถิตย์
โชติกสถิตย์
กิตติรัตนวศิน
พุฒชา
เปรมปริณญ์
ชัยบูรณ์
วงศ์อัจฉริยา
สอนธรรม
ดวงประภา
หอมระรื่น
เฉิน
แซ่เซียว
สมจิตต์
สุขวิชา
ศิรัญญาธวัฒน์
สุขโม
วนะวนานต์
สุขเวทวิทยา

๑๕๐. นางสาว สุพิชฌาย์
๑๕๑. นางสาว สุภัสสรา
๑๕๒. นางสาว สุภาพร
๑๕๓. นาย สุรเชษฐ์
๑๕๔. นาย สุรศักดิ์
๑๕๕. นาย สุวิทย์
๑๕๖. นาย สุวิทวัส
๑๕๗. นางสาว โสภิตา
๑๕๘. นางสาว หนึ่งฤทัย
๑๕๙. นางสาว หยาดพิรุณ
๑๖๐. นาย หฤษฎ
๑๖๑. นางสาว อริยาภรณ์
๑๖๒. นางสาว อักษราภัค
๑๖๓. นาย อัครวัฒน์
๑๖๔. นาย อานนท์
๑๖๕. นางสาว อิศราวรรณ
๑๖๖. นางสาว อุบลวรรณ
๑๖๗. นางสาว อุสา

๗๘

โกทัน
วงค์ขัติ
โก้ยอมร
คำ�ตัน
มากอำ�ไพ
เข็มทรัพย์
มณีธรรมศิริเพ็ญ
คลังพระศรี
สิทธิแก้ว
มิลเล่อร์
รังสิกรรพุม
มโนใจ
ศักดิ์โสภิน
ดำ�รงทรัพย์วณิช
แก้วอินทร
สัมพันธ์พร
สมพงษ์
บุญชู

รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 		
			 ๑. นาย เจษฎา
ไพศาลพงษ์
สำ�นักวิชาการจัดการ		
บัญชีบัณฑิต 		
			 ๒. นางสาว ณิชนันท์
แย้มอุทัย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต		
			 ๓. MR. CHANGXIANG
LIU
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ		
			 ๔. นาย ธีรพงษ์
เสาะสาย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		
			 ๕. นางสาว ชลดา
ศรีกล้าหาญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ		
			 ๖. นางสาว วนัสพร
นาคสีเหลือง
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
			 ๗. นาย อดิศร
วิโจทุด
สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 ๘. นาย ณัฐพล
พุทธถาวร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
			 ๙. นางสาว วิภาวี
นาแหยม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		 ๑๐. นางสาว ลลิตพรรณ แซ่เตีย
๗๙

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
		 ๑๑. นางสาว ภทรพรรณ กะสาชีพ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
		 ๑๒. นางสาว วิมลสิริ
คิ้วทรัพย์เจริญ
สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
		 ๑๓. นางสาว กนกวรรณ
ภัทรสิริโรจน์
สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
นิติศาสตรบัณฑิต
		 ๑๔. นางสาว ชื่นปิติ
เวชสุวรรณรักษ์
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
		 ๑๕. นางสาว อาภาภัทร
พันธ์ยานุกูล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
		 ๑๖. นางสาว ศิริพรรณ
สัตพัน
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
		 ๑๗. นางสาว ธัญชนก
ลิ้มเจริญ
กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
		 ๑๘. นางสาว สุนิสา
ชินธนานนท์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
		 ๑๙. นางสาว ชัญญานุช
วงศ์ฟู
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 ๒๐. นางสาว กมลทิพย์
คงสนิท

๘๐

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 		
		
๒๑. นางสาว กุลนรา
มณีคันธ์วงษ์
สำ�นักวิชาจีนวิทยา		
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ		
		
๒๒. นางสาว สุทธิพรรณ อุเทนดากรณ์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน		
		
๒๓. นางสาว ปาริฉัตร
บุญเทียน
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 		
		
๒๔. นางสาว กวิสรา
มีธรรม

๘๑

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ
ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้
ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม
มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ
มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำ�รงชีวิต
มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ
ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก
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คำ�ปฏิญาณตน
ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อผู้นำ�)..............ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำ�ผู้สำ�เร็จ
การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ กล่าวคำ�ปฏิญาณตนดังต่อไปนี้
(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง)...........ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอให้คำ�สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี และต่อหน้าผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ
ตนต่อผู้ม ีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา จักใช้ศิลปวิทยาการที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง
ดำ�รงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำ�เกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี
ของปวงชน จักยอมพลีตนเพือ่ ประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต
อั น ทรงศั ก ดิ ์ แ ละสิ ท ธิ ์ แ ห่ ง ปริ ญ ญา เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ให้คงอยู่ตลอดไป
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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