


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔





พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔





แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำาแถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำามหาวิทยาลัย

อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง

มาประดับไว้บนแถบสำารดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

ในแถบตุงประกอบด้วย

ลายปราสาท ซึ่งหมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปีชวด พุทธศักราช ๒๔๔๓

ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง

ตามตำานานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา

ลายเสือ หมายถึง ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พุทธศักราช ๒๕๔๑



kkk



สำาเนาพระราโชวาทประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑      ๔

กำาหนดการ          ๕

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพลตำารวจเอก เภา สารสิน 

 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              ๘

คำากราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ และภิกษุณี เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 กิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ของรองศาสตราจารย์ ดร.เทอด  เทศประทีป 

 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง            ๙  

คำาประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ๑๐

รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร            ๒๑

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัล ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒     ๒๓

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      ๒๗

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ๒๗

 ปริญญามหาบัณฑิต          ๒๘

 ปริญญาบัณฑิต ๓๓

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒        ๕๙

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์    ๖๑ 

คำาปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒            ๖๒

สารบัญ

หน้า



สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที่ ๑๓ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวงประจำาปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน 

ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ.

 บัณฑิตท้ังหลายต่างก็สำาเร็จการศึกษาสมกับที่ได้ตั้งใจพากเพียรมาโดยตลอดแล้ว  

ต่อไปเบ้ืองหน้า แต่ละคนก็จะต้องออกไปประกอบอาชีพการงาน. ในโอกาสน้ี ข้าพเจ้าจึงขอฝาก

ข้อคิดแก่ทุกท่านว่า การทำางานน้ัน ผู้ทำาจะต้องมีคุณสมบัติสำาคัญสองอย่าง คือความเก่ง และความดี. 

ความเก่งในที่นี้ หมายถึงการมีความรู้ทางวิชาการและความรู้ในงานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งมีความ

สามารถที่จะนำาความรู้นั้นไปใช้ในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ส่วนความดี หมายถึง

การมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ท่ีสำาคัญคือความรับผิดชอบ ความขยันหม่ันเพียร ความอดทน

อดกลั ้น ความซื่อสัตย์สุจริต และความมุ่งประโยชน์ส่วนรวม. ผู ้มีทั ้งความเก่งและความดี

เกื้อกูลสนับสนุนกัน ไม่ว่าจะทำางานสิ่งใดย่อมสำาเร็จผลตามเป้าหมาย อีกทั้งงานที่ทำายังบังเกิด

ผลเป็นประโยชน์ย่ังยืนแก่ตนเองและส่วนรวมด้วย. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนต้ังใจพยายามปลูกฝัง

สร้างเสริมความเก่งและความดีให้มีพร้อมในตน จะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุถึง

ความสำาเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้สืบไป.

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและ 

ผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.

๔



กำาหนดการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔

๕

เวลา  ๑๓.๔๕ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็พระราชดำาเนิน

  โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด 

  อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ 

 - ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 - เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 - ทรงวางพุ่มดอกไม้

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ

 - ทรงกราบ

 - เสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 - เสด็จเข้าภายในห้องรับรอง

 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ

 - ทรงฉลองพระองค์ครุย

 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

 - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุม

   (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

 - ทรงกราบ

 - ประทับพระราชอาสน์



๖

 - อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

 - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิก :

  - พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

   กิตติมศักดิ์ (จำานวน ๑ รูป)

  - พระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

   (จำานวน ๑ รูป) 

  - ภิกษุณีผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

   (จำานวน ๑ รูป) 

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร แด่พระภิกษุผู้ทรง

  คุณวุฒิ พระภิกษุ และภิกษุณีผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ

   (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทาน

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จำานวน ๓ ราย)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำาดับ

   (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - รองอธิการบดี และคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับ

  พระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๓๙๒ ราย)  

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน  

  ปริญญาบัตร แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ

          (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - รองอธิการบดี  กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ

  ผลการเรียนดีเด่น เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศ

  ผลการเรียนดีเด่น (จำานวน ๑๓ ราย)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

  เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้ได้รับรางวัล ตามลำาดับ

          (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

  พระราโชวาท

   (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 



๗

 - เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

 - เสด็จออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง 

   (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

 - เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสำานักงานอธิการบดี

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - รถยนต์พระท่ีน่ังถึงอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

 - ผู้แทนคณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 - เสด็จเข้าภายในอาคารสำานักงานอธิการบดี

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการ ในหัวข้อ “ผลงานวิชาการที่สร้างความ

  เข้มแข็งให้ชุมชนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

 - เสด็จขึ้นชั้น ๒ (ทางบันได)

 - ฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ (จำานวน ๔ ชุด)

 - คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง กราบบังคมทูลรายงาน 

  และกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 

  ถวายเงินรายได้จากการจำาหน่ายเครื่องสำาอางที่มีส่วนผสมของสารสกัด

  จากเมล็ดลำาไยในโครงการ “นวัตกรรมเคร่ืองสำาอางไทย เพ่ือการพัฒนา

  เศรษฐกิจไทยยั่งยืน” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 - อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

  ตามพระราชอัธยาศัย

 - เสด็จฯ ไปยังห้องเชียงแสน

 - เสวยพระสุธารส ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร 

  และผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. - เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานโครงการหลวงอาหาร 

  สำาเร็จรูปแห่งที่ ๒ อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

การแต่งกาย ข้าราชการในพื้นที่     : เครื่องแบบปกติขาว

 ข้าราชการในพระองค์ : เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

 ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  : ชุดครุยสวมทับสูท

 พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  : สูทมหาวิทยาลัย

 ประชาชนทั่วไป : ชุดสากล หรือชุดสุภาพ



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลตำารวจเอก เภา สารสิน

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔

๘

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า พลตำารวจเอก เภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปิติยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละออง

พระบาททรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒   

รวมทั้งเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ 

พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน

 บัดน้ี ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ   

ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 

ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป

          

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



คำากราบบังคมทูล

เบิกพระสงฆ์ และภิกษุณี เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

และปริญญาบัตร 

ของรองศาสตราจารย์ ดร. เทอด  เทศประทีป 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ เทอด  เทศประทีป รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์จำานวน ๑ รูป และพระภิกษุและภิกษุณีเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร จำานวน ๒ รูป รวมทั้งสิ้น จำานวน ๓ รูป คือ

 ๑. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

 ๒. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต : พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ)

 ๓. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ : ภิกษุณีมิตรา สิทธิกวินกุล 

  ลำาดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำานวน ๓ ราย คือ

 ๑. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ : นายแผน วรรณเมธี

 ๒. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ : นายสันติ ภิรมย์กักดี

 ๓. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : นายสุชัย วีระเมธีกุล

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๙



๑๐

คำาประกาศเกียรติคุณ

พระมหา วุฒิชัย   วชิรเมธี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  เกิดท่ีบ้านคร่ึงใต้ ตำาบลคร่ึง อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ หลังจากสำาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๑ ปี และอยู่ในสมณเพศมา

จนปัจจุบัน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม สำาเร็จการศึกษา

นักธรรมช้ันเอก ต่อจากน้ันได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำาเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค 

ซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ส่วนการศึกษาทางโลกนั้น สำาเร็จการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคม-มัธยมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 นับตั ้งแต่สำาเร็จการศึกษาทั ้งทางโลกและทางธรรม พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี   

ได้อุทิศตนทำางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างครบวงจร ท้ังโดยการเทศน์ การสอน การบรรยาย 

การจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ การผลิตผลงานทางวิชาการ การเขียน

หนังสือธรรมะออกเผยแผ่โดยใช้ภาษาร่วมสมัยทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 

๑๐๐ เล่ม  ผลงานบางเล่มได้รับการแปลสู่ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  ดัทช์  จีน  และภาษาญี่ปุ่น  

และบางเล่มได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจากนั้น ท่าน

ยังได้รับอาราธนาไปปาฐกถา แสดงธรรม และนำาภาวนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

อยู่เสมอ จนก่อให้เกิดความสนใจธรรมะในหมู่ประชาชนแทบทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง ก่อเกิด

เป็นกระแส “ธรรมะติดปีก ธรรมะอินเทรนด์ ธรรมะประยุกต์” อย่างแพร่หลาย ต่อมาเมื่อ

ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนตามจำานวนผู้สนใจธรรมะ ดังน้ันในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่านจึงได้ตัดสินใจ

ก่อตั้ง “สถาบันวิมุตตยาลัย” (Vimuttayalaya Institute) ซ่ึงเป็น “สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สันติภาพโลก” เพื่อขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก สถาบันวิมุตตยาลัยแห่งนี้

เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก มีวิสัยทัศน์ในการทำางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกครบวงจร 

โดยมีภารกิจ ๔ ประการ คือ

 ๑. การศึกษา : สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน

 ๒. การเผยแผ่ : เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกทุกรูปแบบ



๑๑

 ๓. การพัฒนาสังคม : ร่วมแก้ปัญหาสังคมไทยโดยใช้ธรรมะประยุกต์

 ๔. การสร้างสันติภาพโลก : สอนสมาธิภาวนาทั้งในไทยและต่างประเทศ

 นอกจากการก่อต้ังสถาบันวิมุตตยาลัย อันเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาสันติภาพ

โลกแล้ว ล่าสุดเม่ือโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีประชาคมโลกสามารถติดต่อส่ือสารถึงกันอย่างง่ายดาย

ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีพลวัตในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้เป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ริเริ ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการก่อตั้งเว็บไซต์ www.dhammatoday.com รวมทั้งริเริ่มเผยแผ่

พระพุทธศาสนาโดยการใช้โปรแกรม Facebook และ Twitter ให้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารพุทธธรรม

กับคนรุ่นใหม่ จนก่อให้เกิดความสนใจกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้รับการยกย่องว่ามีบทบาทสำาคัญยิ่งในฐานะพระนัก

เผยแผ่พระพุทธศาสนาชั้นนำา และในฐานะของพระนักวิชาการผู้มีความรอบรู้ ลุ่มลึก และ

สามารถบูรณาการพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี อันเป็นเหตุให้ท่านได้รับ

การแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยตำารวจ สามพราน เป็นต้น

 การทำางานในรูปแบบสถาบันวิมุตตยาลัยของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และการใช้

เทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังกล่าวมานั้น ทำาให้การเผยแผ่

พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และอำานวยประโยชน์โสตถิผลแก่สังคมประเทศชาติ

เป็นอย่างมาก ทำาให้มีสถาบัน องค์กรต่างๆ ถวายรางวัลแก่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จำานวนมาก 

เช่น รางวัลพระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) ซึ่ง

ถวายโดย ฯพณฯ มหินทระราชปักษะ ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา รางวัลเสาเสมา

ธรรมจักรทองคำา สาขาผู้นิพนธ์หนังสือพระพุทธศาสนาดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รางวัลเกียรติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน จากสำานักนายกรัฐมนตรี รางวัลสุดยอด

นักคิด ประจำาปี ๒๕๕๒ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รางวัลนักเขียนบทความ 

ดีเด่นแห่งปี จากมูลนิธิ ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล รางวัลนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น 

จากมูลนิธิจำานงค์ ทองประเสริฐ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน รางวัลพุทธคุณูปการ ระดับ

กาญจนเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และได้



๑๒

รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ บุคคลผู้เป็นต้นแบบจากนิตยสาร a day รวมทั้งได้รับ

คัดเลือกให้เป็น ๕๐ บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทยจากนิตยสาร Positioning และ ๗ บุคคล

ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post อีกด้วย

 จากเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตนเพื่อกิจการของ

พระพุทธศาสนาและประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำา

หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาบูรณาการและประยุกต์ให้เข้ากับศาสตร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

มีระบบการเผยแพร่ธรรมะที่เป็นรูปธรรมไปยังคนทุกหมู่เหล่าให้เข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่าย  

ด้วยมุ่งหวังให้หลักธรรมคำาสอนได้ก่อให้เกิดความสุข สันติและร่มเย็น เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

และสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอยู่เป็นนิจ รวมทั้งมีวัตรปฎิบัติอันงดงาม

สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อ

เป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้นสภามาหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๓

คำาประกาศเกียรติคุณ

นาย แผน  วรรณเมธี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 นายแผน วรรณเมธี เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช 

๒๔๖๖ สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) จากวิทยาลัยโอเบอร์ลิน สหรัฐอเมริกา  

และปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์คเลย์ 

สหรัฐอเมริกา และสำาเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๕

 นายแผน วรรณเมธี ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครั ้งแรกในกระทรวง     

การต่างประเทศ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ระหว่างที่รับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ  

ได้ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ เช่น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน นอกจากนี้ ยังเคยดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมองค์การระหว่าง

ประเทศ และอธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่   

รับราชการ นายแผน วรรณเมธี ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถ

และเกิดผลดีกับทางราชการและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

 หลังจากเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ นายแผน วรรณเมธี ได้รับ

การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ สำานักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ

อินโดนีเซีย จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ และด้วยความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ 

หลังจากหมดวาระการเป็นเลขาธิการอาเซียนแล้ว จึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการศูนย์การ

ศึกษาต่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศในช่วงระยะเวลาระหว่าง 

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐-๒๕๓๔ และด้วยคุณความดีที่ได้รับราชการมาด้วยความเหนื่อยยาก 

มผีลการทำางานก่อให้เกิดผลดีกับบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับความเป็นผู้ที ่มีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต และจงรักภักดีต่อ 

พระบรมราชจักรีวงศ์อย่างเด่นชัด จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ 

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

สภากาชาดไทยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ภาคีของการพุทธ

ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจำานวน ๑๓๕ ศูนย์ จาก ๓๗ ประเทศ เลือกตั ้งให้ดำารงตำาแหน่ง

ประธานองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบันด้วย



๑๔

 ตลอดระยะเวลาท่ีดำารงตำาแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทยมาเกือบ ๒๐ ปี ได้บริหาร

กิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นไปด้วยความราบร่ืน มีความคิดริเร่ิมพัฒนาให้สภากาชาดไทย

ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพในทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ในบ้านเมือง นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และได้รับความเดือดร้อนให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและองค์กรสาธารณะ เช่น สภากาชาดไทยและองค์กร

การกุศลต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ มีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรอยู่เป็นนิจ เพื่อ

ให้สภากาชาดไทยสามารถปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณ์และหลักการกาชาดทั้ง ๗ ประการ 

ในการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข ประกอบกิจเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและ

เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดความทุกข์ยาก

 ผลจากการอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติภารกิจให้กับกิจการสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน  โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งหวังให้พี่น้อง

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทั้งในยามปกติ และ 

ในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นผลให้สภาพสังคมโดยรวมของประเทศได้รับการเยียวยาแก้ไข

ในทุกคราที่ต้องการความช่วยเหลือ

 จากเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของนายแผน วรรณเมธี ในการ

อุทิศตนเพื่อกิจการสาธารณะ และประโยชน์ของสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยคำานึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการ

ในองค์กรสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ประกอบกับเป็นผู้ที่มีความรู้ 

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ พึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ในวงวิชาการ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อ่ืนได้เจริญรอยตาม ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

นายแผน วรรณเมธี ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๕

คำาประกาศเกียรติคุณ

นาย สันติ  ภิรมย์ภักดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 นายสันติ ภิรมย์ภักดี เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙  เข้ารับการ

ศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจนจบชั้นมัธยมต้น จากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศ

เยอรมันนีและประเทศสหรัฐอเมริกาตามลำาดับ และสำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก 

David & Elkins College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม หลังจากจบการ

ศึกษา ได้เข้าทำางานที่บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ จนถึงปัจจุบัน

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการ

บริหารธุรกิจนำาพาองค์กรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับ

ความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด  

และอีกหลายบริษัทในเครือ รวมทั้งดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอีกหลายบริษัท

 นอกเหนือจากความสำาเร็จในด้านการบริหารองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในภาวะ

ปกติและในยามวิกฤติ ให้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำาพา

องค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างมืออาชีพที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  

สามารถจรรโลงให้กิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความเติบใหญ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

จนเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางท้ังในระดับประเทศและนานาประเทศแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี 

ยังเป็นผู้ที ่ได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมมาโดยตลอด ด้วยสำานึกแห่งความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อบ้านเมือง ท้ังในด้านการศึกษา การกีฬา สังคม ส่ิงแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ 

อีกมากมาย อย่างต่อเน่ือง จากความดีงามท่ีได้กระทำาไว้ จึงเป็นผลให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที ่เชิดชูยิ ่งช้างเผือก 

ชั ้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

 ในการสนับสนุนด้านการศึกษา ได้จัดให้มีทุน “บุญรอดพัฒนาฯ” อันเป็นทุนการ

ศึกษาที่มอบโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ต่อเนื่องจน

จบการศึกษา) ให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ ๓๓๐ ทุน โดยให้

อย่างต่อเนื ่องมาเป็นปีที ่ ๒๙ แล้ว นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมูลนิธ ิ

และองค์กรการกุศลตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
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อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเป็น

กำาลังสำาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

 ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้ให้การสนับสนุน

วงการกีฬาของไทยอย่างสม่ ำาเสมอและเป็นระบบในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึง

ระดับชาติ ผลการดำาเนินการดังกล่าว ก่อให้เกิดการพัฒนาการกีฬาของชาติอย่างเห็นได้ชัด  

ทั้งในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพและสมัครเล่น จนนักกีฬาไทยสามารถสร้างชื ่อเสียงให้กับ

ประเทศในประเภทกีฬาต่างๆ อาทิ  กอล์ฟ  เทนนิส  ว่ายน้ำา  มวยสากล  ยกน้ำาหนัก  เทควันโด  

ฟุตบอล กีฬาคนพิการ และกีฬาไทย รวมทั ้งเป็นผู ้ร ิเร ิ ่มให้มีการจัดการแข่งขัน “ไทคัพ 

มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ที่จัดการแข่งขันกีฬาในทุกอำาเภอ เพื่อให้คนทุกเพศ

ทุกวัยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาได้ จึงกล่าวได้ว่า นายสันติ ภิรมย์ภักดี  

เป็นผู้ที ่มีบทบาทสำาคัญคนหนึ่งในการพัฒนาวงการกีฬาของไทย ด้วยความมุ่งมั่น และใช้

ความพยายามอย่างเต็มที่โดยมิได้หวังประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด

 ในการสนับสนุนงานด้านสังคม นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน

ขององค์กรการกุศลหลายองค์กรอยู่เป็นประจำา อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิสายใจไทย ศูนย์สิริกิติ์

บรมราชินีนาถ และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชน

ในทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือเกื ้อกูลผู ้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

ในทุกโอกาส นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ

ไทยในหลายแขนง ทั ้งทางด้านศิลปกรรม ดนตรี อาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ ่นของไทย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

 ในด้านสิ่งแวดล้อม นายสันติ ภิรมย์ภักดี ถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งให้ความสำาคัญกับการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการ

อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง ได้ผลักดันให้มีการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการรักษาสภาพแวดล้อม  ในกิจการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี

 นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้บำาเพ็ญตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง

เป็นท่ีประจักษ์ แม้ว่าจะประสบความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างดีแล้ว แต่ยังได้ดำารงตน

ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื ่อง โดยมิได้มุ่งหวังผล

ตอบแทนใดๆ การดำาเนินงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างเป็นระยะ

เวลายาวนานกว่า ๔๐ ปี
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 จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำาเร็จในการประกอบการธุรกิจให้มี 

ความเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถและรอบรู้ และในขณะเดียวกันก็ได้อุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์ของสังคมและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจัง

ของนายสันติ ภิรมย์ภักดี โดยมิได้มุ่งหวังส่ิงตอบแทน จนเป็นท่ีประจักษ์ว่าผลแห่งการดำาเนินการ

ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างเด่นชัดในหลายด้าน ประกอบกับ

เป็นผู้ซึ่งมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี พึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพ่ือเป็นบรรทัดฐานและ

แบบอย่างให้ผู้อ่ืนได้เจริญรอยตาม ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมเม่ือวันท่ี 

๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นายสันติ ภิรมย์ภักดี  

ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป
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คำาประกาศเกียรติคุณ

นาย สุชัย  วีระเมธีกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 นายสุชัย วีระเมธีกุล หรือชื่อภาษาจีน หลี่ จิ่งเหอ เกิดที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื ่อวันที ่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘ สำาเร็จการศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจ้ิงอ้าย อำาเภอผู่หนิง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

และเดินทางเข้ามาประกอบสัมมาอาชีพในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๘

 นายสุชัย วีระเมธีกุล เป็นผู้ท่ีมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน และประหยัด

จากชีวิตการทำางานที่เริ่มต้นด้วยการเป็นลูกจ้างเงินเดือนเพียง ๑๕๐ บาท นายสุชัย วีระเมธีกุล

สามารถ สะสมทุนทรัพย์และขยายการลงทุนทางธุรกิจด้วยความสามารถ เป็นผลให้กิจการ

เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง นายสุชัย วีระเมธีกุล ได้สร้างสมประสบการณ์ทางธุรกิจจนเป็น

ที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นลำาดับ ประกอบกับ

การเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เปี่ยมไปด้วยน้ำาใจและไมตรี มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็น

ที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจในวงการธุรกิจของทั้งสองประเทศอย่างกว้างขวาง

 ในการดำาเนินการทางธุรกิจในประเทศไทยนั้น นายสุชัย วีระเมธีกุล ได้ก่อต้ัง

บริษัท เอ็ม.ไทย อินดัสเทรียล จำากัด เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ เป็นบริษัทผลิตแคลเซียม

คาร์ไบด์ที ่มีขนาดใหญ่ที ่สุดในเอเชียอาคเนย์ หลังจากนั้น ได้เริ่มพัฒนาธุรกิจหลายแขนง 

ภายใต้เครือข่ายบริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป จำากัด ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจหลายด้าน เช่น การเงิน  

การธนาคาร การค้า การอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ธุรกิจการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

การเดินเรือ  และการขนส่ง  เป็นต้น

 นอกจากการประกอบธุรกิจในประเภทต่างๆ ที่หลากหลายจนประสบผลสำาเร็จเป็น

อย่างดีแล้ว นายสุชัย วีระเมธีกุล ยังได้ริเริ่มธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สนามกอล์ฟ  

และศูนย์การค้า มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ และได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารกิจการ

ให้เจริญก้าวหน้า  มีความมั่นคง และราบรื่นมาโดยตลอด

 นายสุชัย วีระเมธีกุล เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทอันสำาคัญยิ่งในการเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้มี

บทบาทในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศมาตั้งแต่แรก
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เริ่มของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๓๕ ปี  จนอาจเรียก

ได้ว่า นายสุชัย วีระเมธีกุล เป็นทูตมิตรภาพภาคเอกชนระหว่างไทย-จีน ที่สำาคัญคนหนึ่ง และ

ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันอย่างแน่นแฟ้น ทั ้งทางด้านการค้าและ 

การลงทุนในระยะต่อมา นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมและผลักดันให้มีการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพ

ไทย-จีน และสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน ขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้มี

ความใกล้ชิดและเกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้น

 ในส่วนของการทำาธุรกิจของนายสุชัย วีระเมธีกุล ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนน้ัน

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ นายสุชัย วีระเมธีกุล ได้จัดตั้งธนาคาร ที เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล 

ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นธนาคารสำานักงานใหญ่ต่างชาติแห่งแรกที่เปิด

กิจการขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรง

เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสำานักงานที่นครเซี่ยงไฮ้ในครั้งนั้นด้วย ธนาคารใช้เงินลงทุน ๑๐๐ 

ล้านเหรียญสหรัฐ มีบริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกสิกรไทย 

และธนาคารดอยซ์แบงค์ ร่วมลงทุน มีสาขาอยู่ท่ีนครปักก่ิง นครกวางเจา นครซัวเถา และต่อมา

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารบิสสิเนส ดีเวลลอปเม้นท์

 นอกจากนี้ นายสุชัย วีระเมธีกุล ยังดำาเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทต่างๆ ในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกหลายบริษัท เช่น China North Industries Co., Ltd.; State 

Administration of  Exit and Entry in Section and Quarantine Co., Ltd.; China National 

Light Industrial Products Import & Export Corporation Co., Ltd. และ C.C.I.C  

(Thailand) Co., Ltd. เป็นต้น ได้ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมการค้าของประเทศจีน ก่อตั้ง

เครือข่ายธุรกิจอีกหลายอย่างดังเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป และยังมีบทบาทอันสำาคัญในการ

สร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่นักธุรกิจของประเทศจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

 นอกเหนือจากความสำาเร็จในการดำาเนินการทางธุรกิจแล้ว นายสุชัย วีระเมธีกุล  

ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยสม่ำาเสมอ  

เช่น เป็นผู ้ร ่วมก่อตั ้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตั ้งแต่แรกเริ ่ม รวมทั้งได้มี

การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อยู่เป็นประจำา และด้วยคุณความดี

ด้านต่างๆ ที่ได้กระทำามา นายสุชัย วีระเมธีกุล จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือก ช้ันท่ี ๑ ประถมาภรณ์

ช้างเผือก เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งคุณความดี



๒๐

 จากเกียรติประวัติ ความรู้ความสามารถ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของ 

นายสุชัย วีระเมธีกุล ทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับอย่างกว้างขวาง

ทั่วไปว่าเป็นผู้ท่ีมีความสำาเร็จอย่างสูงในการบริหารจัดการธุรกิจในหลายด้าน รวมท้ัง การเป็น

นักการทูตภาคเอกชนที่มีบทบาทสำาคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตั้งแต่แรกเริ่ม ประกอบกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและ

จริยธรรมจนสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ พึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวง

วิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้นสภามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

นายสุชัย วีระเมธีกุล ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พลตำารวจเอก เภา  สารสิน    นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเกียรติยศ

ผลการเรียนดีเด่น

 ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  รองศาสตราจารย์ เทอด  เทศประทีป   รักษาการแทนอธิการบดี 

 ๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

  รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  ตระหง่าน  รักษาการแทนรองอธิการบดี

 ๓. ปริญญาบัณฑิต

  ๓.๑ สำานักวิชานิติศาสตร์

   รองศาสตราจารย์ ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล คณบดี

   อาจารย์ รุ่ง   ศรีสมวงษ์   อาจารย์ประจำา

  ๓.๒ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

   รองศาสตราจารย์ พรรณวิภา  กฤษฎาพงษ์ คณบดี

  ๓.๓ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   นายแพทย์ สำาเริง  กาญจนเมธากุล  คณบดี  

  ๓.๔ สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์  วงษ์บูรณาวาทย์ คณบดี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี

๒๑



  ๓.๕ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

   อาจารย์ สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์  ผู้ช่วยคณบดี 

  ๓.๖ สำานักวิชาการจัดการ

   รองศาสตราจารย์ จุฑา  มนัสไพบูลย์  คณบดี

   อาจารย์ ณัฐพรพรรณ  อุตมา   รองคณบดี  

  ๓.๗ สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณฤมล  เต็มดี  คณบดี

  ๓.๘ สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา  สอาดสุด  คณบดี 

๔. เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

  รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  ตระหง่าน รักษาการแทนรองอธิการบดี

๒๒



จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัล

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๕๒

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์    

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์        ๓

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        ๑

รวม            ๔

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต     

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)          ๓

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)          ๑

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ)         ๒

รวม            ๖

ปริญญามหาบัณฑิต                             

 สำานักวิชานิติศาสตร์  

  นิติศาสตรมหาบัณฑิต          ๑๓

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  ๓๘

 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)    ๑๕

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       ๒๐

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)    ๗

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)  ๑๐

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)    ๒

๒๓

จำานวน



 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)    ๓

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)     ๑

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก)   ๒

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ๔

 สำานักวิชาการจัดการ  

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)   ๓๓

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)     ๗

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)    ๑

รวม       ๑๕๖
ปริญญาบัณฑิต  

 สำานักวิชานิติศาสตร์  

  นิติศาสตรบัณฑิต           ๑๗๗

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  ๖๓

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ๘๐

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    ๒๓

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)          ๑๓๐

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)          ๑๑๙

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)  ๔๙

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)     ๕

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  ๒๕

๒๔

จำานวน



 สำานักวิชาการจัดการ  

  บัญชีบัณฑิต      ๓๒

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต     ๓๐

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)                  ๘๙

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)         ๑๒๕

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) ๗๓

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ๑๙

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   ๒๕

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  ๓๕

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)  ๕๒

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   ๒๓

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) ๒๑

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   ๒๓

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์) ๑๒

รวม   ๑,๒๓๐

๒๕

จำานวน



เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

 สำานักวิชานิติศาสตร์  

  สาขาวิชานิติศาสตร์        ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง      ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์      ๑

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์       ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        ๑

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ        ๑

 สำานักวิชาการจัดการ  

  สาขาวิชาการบัญชี        ๑

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์        ๑

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        ๑

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว       ๑

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว    ๑

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       ๑

  สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ     ๑

รวม         ๑๓
 

๒๖

จำานวน



รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สังคมศาสตร์)   

   ๑. พระมหา วุฒิชัย วชิรเมธี

   ๒. นาย แผน วรรณเมธี

   ๓. นาย สันติ ภิรมย์ภักดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (บริหารธุรกิจ)   

   ๔. นาย สุชัย วีระเมธีกุล

๒๗

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สังคมศาสตร์)

๑. นาย  ธงชัย ภูวนาถวิจิตร

๒. นาย  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

  ๓. นาง  เสงี่ยม สายวรรณะ

๑. นางสาว  กนกอร ศรีม่วง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ)  

๑. นาย  นิติศักดิ์ เจริญรูป   ๒. นาย  สุภัทร สายรัตนอินทร์



๒๘

ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต    

๑. นาย  ติณเมธ วงศ์ใหญ่ 

๒. นาง  นัยนา อินทจักร์ 

๓. นาย  บรรจบ ถาวรรัตน์ 

๔. นาย  ประธาน เทพสาร 

๕. นางสาว  วรนุช จันตา 

๖. ดาบตำารวจ  วิน สอนราช 

๗. ว่าที่ร้อยตรี  ศรีจันทร์ ใจไหว 

  ๘. นาย  สมยศ ยะม่อนแก้ว 

  ๙. นาย  สัณหพงศ์ สร้อยเสพ 

๑๐. นาย  สิริพรหม ชำานาญยา 

๑๑. นาง  สุรีย์ ภู่เพชร 

๑๒. นาง  อโณทัย เขมภูสิต 

๑๓. นางสาว  อรัชมน พิเชฐวรกุล

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)    

  ๑. นางสาว  กัญญาพัชร ลี่วัฒนายิ่งยง 

  ๒. นางสาว  กัลยาภรณ์ จันตรี 

  ๓. นาย  กีรติ ทิพย์ทินกร 

  ๔. นางสาว  กีรติยา ลิปิวัฒนาการ 

  ๕. นางสาว  จุติพร เตชะวีรากร 

  ๖. นาย  เจษฎา ธำารงพาณิชย์ 

  ๗. นางสาว  ชนิดา จารุเจริญ 

  ๘. นางสาว  ชลธิชา รอดเชื้อ 

  ๙. นาย  ชวินทร์ ชำานาญวงษ์ 

๑๐. นางสาว  ชัชนิดา เลาหวีรนิตย์ 

๑๑. นางสาว  ณัฐกฤตา คงนรเศรษฐ 

๑๒. นางสาว  ดารณี ลุสวัสดิ์ 

๑๓. นางสาว  ดุษฎี วิชัยเมฆพัตร 

๑๔. นาย  ตระกูลทอง มั่นทองคำา 

๑๕. นางสาว  นวรัตน์ ชัยลือกิจ 

๑๖. นาย  ปัญญวัฒน์ อังศุวัฒนานนท์

๑๗. นางสาว  พิชญา ตรีประสิทธิ์

๑๘. นางสาว  พินทุมา พิษณานนท์ 

๑๙. นางสาว  มนทยา ไก่แก้ว 

๒๐. นางสาว  มิลินทรา โพธิ์แก้ว

๒๑. นางสาว  ยลธิดา   พานิชปรีชา

๒๒. นางสาว  ยศวิไลย์   สุธรรม

๒๓. นางสาว  เรวดี กฤษณีไพบูลย์

๒๔. นางสาว  วรรณวิมล ลิมปิวิโรจน์ 

๒๕. นางสาว  วรวรรณ แป้นสุวรรณ 

๒๖. นางสาว  วารีรัตน์ แซ่เตียว 

๒๗. นางสาว  วาสนา ชาญอนุรักษ์ 

๒๘. นาย วิทวัส กิจจาธิป 



๒๙

๒๙. นางสาว  ศรัญญา สันติกูล

๓๐. นางสาว  ศวรรยา ปุษยายนันท์ 

๓๑. นางสาว  ศิริพร ศรีประเสริฐ

๓๒. นาย  สิราวิชญ์ สริตาสุรารักษ์ 

๓๓. นาย  สุจินต์ อรัญมงคล

๓๔. นางสาว  สุภัทรา ประเสริฐสิทธิ์

๓๕. นาย  สุรวุฒิ วรรณฤมล 

๓๖. นางสาว  อรวรรณ ติรภัทร 

๓๗. นางสาว  อรอนงค์  เมฆฉาย 

๓๘. นางสาว  อัมพร จรัสวิริยะกุล

  ๑. นางสาว  ณัชภีม จินดาหรา 

  ๒. นาง  ณัฏฐิยากร กิจสมานมิตร 

  ๓. นางสาว  ณัฐกานต์ อนันตกูล 

  ๔. นางสาว  ธนวรรณ สุขเสวี 

  ๕. นาง  นนทิพันธุ์ วาสุถิตย์ 

  ๖. นาย  นภดล กมลรัตนกุล 

  ๗. นาง  ปานดาว วุฒิชัยประดิษฐ์ 

  ๘. นางสาว  ภวิตราภา โอภาประกาสิต 

  ๙. นาย  มงคล ญาณโรจนะ 

๑๐. นางสาว  วนิสา จิตเอื้อโอภาส 

๑๑. นางสาว  สุธาวัลย์ พิสิษฐ์ชลกาญจน์ 

๑๒. นาย  สุธีระ มีอินเกิด

๑๓. นางสาว  สุพินดา เกียรติพันธ์ 

๑๔. นางสาว  สุภาภรณ์ เรืองสุริยะพงศ์ 

๑๕. นางสาว  อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต          

  ๑. นาง  กัญญาณัฐ เชียงวงค์ 

  ๒. สิบเอก  การณรงค์ สิงห์กา 

  ๓. นาย  โกมินทร์ จันทราภรณ์ 

  ๔. นาย  จิรัฏฐ์ สกุลศักดิ์วงศ์ 

  ๕. ร้อยตำารวจโท  ฐานิตย์ นามบ้าน 

  ๖. นาย  ณรงค์ ลือชา 

  ๗. นางสาว  นภาวัลย์ บุญตัน 

  ๘. นาย  ปรีชา รัตนสิงห์ 

  ๙. ร้อยตำารวจเอกหญิง  พนอ จารุแพทย์ 

๑๐. นาย  พิทวัส อนุชาตระกูล 

๑๑. นาย  พีรวิชญ์ รัตนอมรวิสิทธิ์ 

๑๒. นาง  เพลินพิศ แก้วเทพ 

๑๓. นาย  มนู สิมะพรม 

๑๔. นางสาว  รัชกาล ดาวทอง 

๑๕. นางสาว  รุจิรา สะสม 

๑๖. นาย  วิชาญ เปลี่ยมปลื้ม 

๑๗. นาย  วิรัตน์ แสนอุดม 

๑๘. นาย  วีระพงษ์ บัวทอง 

๑๙. นาง  อัจฉรา อนุรักษ์

๒๐. นางสาว  อัมพร กันธิยะ

 

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ตจวิทยา)            



๓๐

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (วัฒนธรรมศึกษา)  

  ๑. นาย  กมล สาลิกานนท์

  ๒. นางสาว  จันจิรา ธรรมยา 

  ๓. นาย  ธันวา เบญจวรรณ 

  ๔. นาย  ยงรัตน์ มีสัตย์ 

  ๕. นาง  วริสสาร์ ชลิดาพงศ์ 

  ๖. นาง  สายรุ้ง ธาดาจันทน์ 

  ๗. นาย  สุคำา แก้วศรี 

  ๘. นางสาว  สุญาณี เย็นใจ 

  ๙. นาง  สุดาพร ไกรอ่ำา 

๑๐. นางสาว  อาทิตยา จันทิมา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)    

  ๑. นางสาว  กัลยา ขาวบ้านแพ้ว ๒. นางสาว  ประเทืองพร วิรัชโภคี

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)          

  ๑. นาย  ไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ 

  ๒. นาย  รัฐกานท์ จางคพิเชียร 

  ๑. พระครู  พิพัฒน์ศีลาจาร  (ดิลก ปริสุทฺโธ) 

  ๒. นางสาว  ภัทรวดี พรมต๊ะ 

  ๓. นาย  ภูมิฌาณ พฤไพยภา 

  ๔. นาย  ยุทธนา วงศ์ใหญ่ 

  ๕. นาง  ศรีไพร ลังกาแก้ว 

  ๖. นาย  สุรพล วงศ์สรรคกร 

  ๗. นางสาว  อโณทัย จิระดา

  ๓. นางสาว  อรรจนี สมศรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วัสดุศาสตร์)

  ๑. นางสาว  หัสวิภา หมายมั่น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก)

  ๑. นางสาว  กาญจนา ศรีจันทร์    ๒. นางสาว  พัชรีพรรณ ด่านไธสง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

  ๑. MRS.  AMPHAI DARASOUK 

  ๒. MISS  BUI THI HA CHAU 

  ๓. MISS  NGUYEN THI NGOC  PHUONG 

  ๔. MISS  NOUTTHONG ALOUNTHONG



๓๑

สำานักวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)

  ๑. นางสาว  กมลนารี ศรีปาน 

  ๒. นางสาว  กมลพร รุจิพรรณ 

  ๓. นางสาว  ขัตติยาภรณ์ รัชตจิระโยธิน 

  ๔. นาย  จีรณัทย์ มงคลโรจน์สกุล

  ๕. นางสาว  ณัฏฐิณี โบสุวรรณ 

  ๖. นางสาว  ธนวรรณ ล้วนเลิศ 

  ๗. นางสาว  นวพรรษ ปฏิมา 

  ๘. นาง  นันทวรรณ ปกรฤกษ์ 

  ๙. นางสาว  นันทวัน วงค์หวัน 

๑๐. นางสาว  ปภัชญา อังศุวัฒกกุล 

๑๑. นางสาว  ปรัชญา ท้าวคำาแสน 

๑๒. นาย  ปารณ์ ชูสกุลพัฒนา 

๑๓. นาย  พงษ์นรินทร์ ตันติวัฒนากุล 

๑๔. นางสาว  พนิดา วิไลวงศ์ 

๑๕. นาง  พัชรินทร์ เงินทอง 

๑๖. นางสาว  พิชญาภัค วงศ์แก่นจันทร์

๑๗. นางสาว  ภูพิงค์ เหลืองสุวรรณ 

๑๘. นางสาว  มัทนา จรุงจิตต์ 

๑๙. นางสาว  รัตนา จันทร์ชุม 

๒๐. นางสาว  รัตนาภรณ์ สุขเกษม 

๒๑. นางสาว  วนันต์ญา ศรีเจริญจิตร์ 

๒๒. นางสาว  วรนารี โฉมจังหวัด 

๒๓. นางสาว  วรวรรณ ยุวพลธนากร 

๒๔. นางสาว  ศิรินภา แย้มเจริญ 

๒๕. นางสาว  ศุภวรรณ อุ่นกอง 

๒๖. นาย  เศรษฐานุกูล ใหม่ชมภู 

๒๗. นางสาว  สกุลรัตน์ อินเขียว 

๒๘. นาย  สราวุทธ รักบางยอ 

๒๙. นางสาว  สุจิตรา กระหมุดความ 

๓๐. นางสาว  สุปรียา เจริญอาภรณ์ 

๓๑. นางสาว  อธิพร หวังเสรีกุล 

๓๒. นางสาว  อภิญญา ดาระสุวรรณ์ 

๓๓. นางสาว  อรณิชา สุทธิแป้น

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  

  ๑. นาย  ณรัฐ หัสชู 

  ๒. นางสาว  ทักษ์สุดา สุรินธรรม 

  ๓. นาย  พรวศิน ศิริสวัสดิ์ 

  ๔. นางสาว  พิมพ์พิศา ฤกษ์อรุณรุ่ง 

  ๕. นางสาว  ภัทรพร กัลยา 

  ๖. นางสาว  อภิรดี ลิ้มไชยโรจน์

  ๗. MRS.  MAI PHUONG  NGUYEN



๓๒

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

  ๑. นางสาว  สุนันทา เกษนาวา  



นิติศาสตรบัณฑิต

๓๓

ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นาย  พงศนาถ เลาหภิชาติชัย

  ๒. นางสาว  กนกอร สวนานุสรณ์ 

  ๓. นางสาว  ฐิติรัตน์ ห.เพียรเจริญ 

  ๔. นางสาว  นพมาศ นิลแช่ม 

  ๕. นาย  ปภาวินท์ เรืองศรี 

  ๖. นางสาว  พัชรมน ภูริเดชภากรกุล

  ๗. นาย  พัฒนวัจน์ ตรากลาง 

  ๘. นาย  รัฐวุฒิ แสงจันทร์ 

  ๙. นางสาว  ลลิตา อารีมิตร

๑๐. นางสาว  กมลชนก เกษมสำาราญ 

๑๑. นางสาว  กมลทิพย์ เตียวสมบูรณ์กิจ 

๑๒. นางสาว  กมลวรรณ อินต๊ะแก้ว 

๑๓. นางสาว  กรรณิการ์ ปัญญาจันทร์ 

๑๔. นาย  กัลป์ สิงหเสมานนท์ 

๑๕. นาย  กิตติพงษ์ ทองมี 

๑๖. นาย  กิติบดี เทพทอง 

๑๗. นางสาว  กุลธิดา วิบูลสุข 

๑๘. นาย  เกรียงไกร ไชยวงค์ 

๑๙. นางสาว  ขนิษฐา หล้าเชียงของ 

๒๐. นาย  คมแสง สุภาไชยกิจ 

๒๑. นางสาว  แคทราย จันทรากา 

๒๒. นางสาว  จรัญญา ศรีวรรณ์ 

๒๓. นางสาว  จันทร์จิรา พูลศิริ 

๒๔. นางสาว  จิตสุภา ถูระวรณ์ 

๒๕. นางสาว  จิราพันธ์ แสงชาติ 

๒๖. นางสาว  จิรายุ สุคันโธ 

๒๗. นางสาว  จีรพรรณ เปี่ยมไพศาล

๒๘. นางสาว  จุรีพร ตรีนนทสกุล 

๒๙. นาย  จุลวุฒิ หน่อคำา 

๓๐. นางสาว  จุฬามาส สุขเกษม 

๓๑. นางสาว  จุฬาลักษณ์  เหล่าวชิรวงศ์ 

๓๒. นางสาว  ฉัตรนฤมล  เอ็งสุโสภณ 

๓๓. นาย  เฉลิมวัฒน์ สุวรรณ 

๓๔. นางสาว  ชญาพัณณ์ จิราจินต์ 

๓๕. นางสาว  ชนนิกานต์ เอี่ยมละออ 

๓๖. นาย  ชนะ บึงใส 

๓๗. นางสาว  ชนิดา ช่วงอรุณ 

๓๘. นางสาว  ชลพรรษ ภิรมย์กิจ 

๓๙. นางสาว  ชลฤทัย ชื่นตา 

๔๐. นาย  ชวลิต เกตุพิบูลย์ 

๔๑. นางสาว  ชาลิตา น้ำารอบ 



๓๔

๔๒. นางสาว  ชุดากัญ นามพระหัส 

๔๓. นางสาว  เฌณิศา กันติ๊บ 

๔๔. นาย  ฐัทธกรณ์ บุญนวล 

๔๕. นางสาว  ฐิตาภา ตันติปาลกุล 

๔๖. นาย  ฐิติกานต์ ศรีโพธิ์ 

๔๗. นางสาว  ฐิติวรดา ธรรมพิริยะกุล 

๔๘. นางสาว  ณัฏฐกัญญา รัตนวิมล 

๔๙. นางสาว  ณัฐชิณี พุฒตาล 

๕๐. นาย  ณัฐนันท์ จันทร์สว่าง 

๕๑. นาย  ณัฐพงศ์ จันทาพูน 

๕๒. นาย  ณัฐภูมิ ตระกูล 

๕๓. นางสาว  ณิชาภา หนูเนียม 

๕๔. นาย  ดนตร์ เยาว์วิวัฒน์ 

๕๕. นางสาว  ดลดา ศรีโสภา 

๕๖. นางสาว  ดวงใจ ประทุมจำาปา 

๕๗. นาย  ตะวัน โชลิตกุล 

๕๘. นาย  ทรงวุฒิ ถาวรมงคลกิจ 

๕๙. นาย  ทวีศักดิ์ กิจปาโล 

๖๐. นางสาว  ทิพา ผาพิมพ์ 

๖๑. นาย  ไทยรัฐ หงษ์ทอง 

๖๒. นาย  ธนบดี ธิแก้ว 

๖๓. นางสาว  ธัญญารัตน์ จันทร์ต๊ะขัติ 

๖๔. นาย  ธิปไตย ทองใบ 

๖๕. นาย  ธีร์ปวิน สิงหะเจริญกุล 

๖๖. นาย  ธีระวุฒิ วงศ์ษา 

๖๗. นาย  นพพร เศรษฐีสมบัติ 

๖๘. นาย  นวศาสตร์ กุลประเสริฐ 

๖๙. นางสาว  นันทัชพร แนวเนื่อง 

๗๐. นางสาว  นัยเนตร แสงบุญ 

๗๑. นางสาว  นาถยา แซ่เฉิน 

๗๒. นางสาว  นิติยา สมณะ 

๗๓. นาย  นิธิวัฒน์ รุจิไชยวัฒน์ 

๗๔. นางสาว  นิภาพร บัวศรี 

๗๕. นาย  เนติวรรณ ไชยสมภาร 

๗๖. นาย  บุญนำา มะนาวนอก 

๗๗. นางสาว  เบญจวรรณ คำาสว่าง 

๗๘. นางสาว  ปพัชญา ชัยศรี 

๗๙. นางสาว  ปรวรรณ กิจพิบูลย์ 

๘๐. นาย  ปรีดา แสงสร้อย 

๘๑. นาย  ปองพล แก้วลี 

๘๒. นาย  ปิยะพงษ์ จันทโชติวงศ์ 

๘๓. นางสาว  ปิยะพร สินทรัพย์ 

๘๔. นางสาว  ปิยะภัสร์ โรจน์รัตนวาณิชย์ 

๘๕. นางสาว  ปุณญนุช ถนอมกล่อม 

๘๖. นาย  พงศ์ไท ชาชุมพร 

๘๗. นาย  พณิช ปราบสมรชัย 

๘๘. นางสาว  พรพรรณ  เกษมพิพัฒน์กุล 

๘๙. นางสาว  พรรณกานต์ ก้างออนตา 

๙๐. นาย  พร้อมพงศ์ โพธิ์เกตุ 

๙๑. นาย  พฤฒิชา สามล 

๙๒. นาย  พัชร ไวกสิกรรม 

๙๓. นาย  พัชร์ประภาส  อมรวรนาถ 

๙๔. นางสาว  พัชรา ไชยประเสริฐ 

๙๕. นางสาว  พัชราภรณ์ จันทรหลง 

๙๖. นางสาว  พัชรินทร์ สุคำา 

๙๗. นางสาว  พัชริยา ละชั่ว 

๙๘. นางสาว  พัธนินญา คงชู 

๙๙. นางสาว  พิชญากร เอี่ยมปาน

๑๐๐. นาย  พิพัฒน์ ละเหร่า 

๑๐๑. นางสาว  พิลาวัลย์  เตียสุวรรณ 

๑๐๒. นาย  พิษณุ แสนคำา 

๑๐๓. นาย  พีรพงศ์ เกิดมงคล 



๓๕

๑๐๔. นาย  พีรรัช จันทร์อ่อน 

๑๐๕. นางสาว  เพชรรัตน์ ลอยทอง 

๑๐๖. นางสาว  แพรววิภา กระสายกลาง 

๑๐๗. นางสาว  ภัณฑิรา นามโส 

๑๐๘. นางสาว  ภัทรอาภา มาน้อย 

๑๐๙. นาย  ภาณุวัฒน์ ลีลากรกิจ 

๑๑๐. นาย  ภานุพันธุ์ อุดมสุข 

๑๑๑. นาย  ภูมินันท์ นาเนกรังสรรค์ 

๑๑๒. นาย  ภูมิพัฒก์ สำารวยสินธุ์ 

๑๑๓. นาย  มนูปกรณ์ ใจภักดี 

๑๑๔. นาย  มรกต มโนมัยสันติภาพ 

๑๑๕. นาย  มลวรรษ สร้อยมะลิลา 

๑๑๖. นาย  ยงยุทธ แซ่ว่าง 

๑๑๗. นางสาว  โยธะกา คำามี 

๑๑๘. นาย  รัฐพงษ์ จันทร์จองคำา 

๑๑๙. นางสาว  รัตนา ฤทธิรักษ์ 

๑๒๐. นางสาว  รัตนา อินทรพรอุดม

๑๒๑. นาย  ราแชล สุระคำาแหง 

๑๒๒. นางสาว  ลีลาวดี ใจคำา 

๑๒๓. นาย  วรทศ วิทยานุกูล 

๑๒๔. นางสาว  วลัยภรณ์ เชียงปวน 

๑๒๕. นาย  วัชรงค์ ชำานาญ 

๑๒๖. นาย  วัชระ ลอวิภา 

๑๒๗. นาย  วัฒนา วันดือเร๊ะ 

๑๒๘. นางสาว  วารุณี ศรีรานี 

๑๒๙. นาย  วิษณุกร สู่ประเสริฐ 

๑๓๐. นาย  เวชวรุตม์ คล่องบัญชี 

๑๓๑. นางสาว  เวทิยา สุวรรณเวทิน 

๑๓๒. นางสาว  ศศิพิมพ์ จงสุขวรากุล 

๑๓๓. นาย  ศักดิ์รพี พิรุณ 

๑๓๔. นางสาว  ศิมลลญา ศิริผันแก้ว 

๑๓๕. นางสาว  ศิรัณย์พร ปาลี 

๑๓๖. นางสาว  ศิริพร กองหล้า 

๑๓๗. นางสาว  ศิริพร ทองอุ่นเรือน 

๑๓๘. นางสาว  ศิริวรรณ คูตระกูล 

๑๓๙. นาย  ศิริศักดิ์ รัตนสัมฤทธิ์ 

๑๔๐. นาย  ศิวัช ลีคำาปัน 

๑๔๑. นางสาว  ศุทธินี ใจคำา 

๑๔๒. นาย  ศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์ 

๑๔๓. นางสาว  สยุมพร สุขเกตุ 

๑๔๔. นาย  สรรพสิทธิ์ เอี่ยมสอาด 

๑๔๕. นางสาว  สรัญญา อินทร์ไหม 

๑๔๖. นางสาว  สรางค์ภรณ์  ไพยราช 

๑๔๗. นางสาว  สาวิตรี ชำานาญกุล 

๑๔๘. นางสาว  สิริยาภรณ์  ใจเปี่ยม 

๑๔๙. นาย  สุทธิพงศ์ สุทธพันธ์ 

๑๕๐. นาย  สุธายุทธ ชาญสมร 

๑๕๑. นางสาว  สุนารี ยวนตา 

๑๕๒. นาย  สุพจน์ สุธรรม 

๑๕๓. นางสาว  สุพรรษา  แย้มอาษา 

๑๕๔. นางสาว  สุภนิช สุขสำาราญ 

๑๕๕. นางสาว  สุภัทรา บุญพิเศษ 

๑๕๖. นางสาว  สุภาพร บ่อเงิน 

๑๕๗. นางสาว  สุภาวดี เจริญไชย 

๑๕๘. นางสาว  สุรณา มหาพล 

๑๕๙. นาย  สุรศักดิ์ เป็งมณี 

๑๖๐. นางสาว  โสภาพรรณ บุษราคัม 

๑๖๑. นางสาว  หทัยภัทร กลิ่นสุข 

๑๖๒. นาย  อนุพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา 

๑๖๓. นางสาว  อนุสรา พันเสนา 

๑๖๔. นาย  อภิชาติ ประมวล 

๑๖๕. นาย  อภินันท์ ทองอินทร์ 



๓๖

๑๖๖. นางสาว  อภิรมย์ อินทร์ต๊ะสืบ 

๑๖๗. นางสาว  อมรา จันต๊ะแดง 

๑๖๘. นางสาว  อรทัย นวลวิไลลักษณ์ 

๑๖๙. นาย  อรรถพล วงศา 

๑๗๐. นางสาว  อลิศ คำาน้อย 

๑๗๑. นางสาว  อัจฉริยา สุดเสน่ห์ 

๑๗๒. นางสาว  อัธยา นิลจินดา 

๑๗๓. นาย  อารัณย์ กตัญญุตานันท์ 

๑๗๔. นาย  อำาพล พึ่งสมบุญ 

๑๗๕. นาย  อิทธิกร พชรเดช 

๑๗๖. นาย  อิทธิพล เกษพานิช 

๑๗๗. นาย  เอกจุฑา แสงมณี



๓๗

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

  ๑. นางสาว  จันทร์จิรา ธินันชัย   ๒. นางสาว  เศฐินี จันทร์ภิรมย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๓. นางสาว  ชุติภาดา สิงห์กาศ 

  ๔. นางสาว  ทิพย์วิมล สันติกัลญาณวัตร 

  ๕. นางสาว  ปทิตตา โชติวราธรรม 

  ๖. นางสาว  รุ่งกมล ไกรสิทธิพาณิชย์ 

  ๗. นางสาว  วรัญญา สุขลิ้ม 

  ๘. นางสาว  วรัฏฐยา กาศสกุล 

  ๙. นางสาว  วีรยา ปรีดาลิขิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)

๑๐. นาย  กฤษณ์วัชร อรุณวัชรพันธ์ 

๑๑. นาย  กันต์กวี แสงจันทร์ 

๑๒. นางสาว  กุลธิดา แก้วมา 

๑๓. นางสาว  กุลธิดา คำากวน 

๑๔. นางสาว  คุณัญญา สินโพธิ์ 

๑๕. นางสาว  จุฑามาศ มณีวงศ์ 

๑๖. นางสาว  จุฑามาศ อุทุมภา 

๑๗. นางสาว  ชลธิชา บรรดาศักดิ์ 

๑๘. นางสาว  ฐิติยา หอมนาน 

๑๙. นาย  ณนวลนาง อัศวพัฒนพันธุ์ 

๒๐. นาย  ณัฏฐกิตติ์ กมุทพร 

๒๑. นางสาว  ดารินทร์พร วงศ์หาริมาตย์ 

๒๒. นางสาว  ทักษนันต์ นานอก 

๒๓. นางสาว  ทิศากร ดำารงพุฒิเดชา 

๒๔. นางสาว  ธัญลักษณ์ รุมาคม 

๒๕. นางสาว  ธันยาภรณ์ คีรีรักษ์ 

๒๖. นางสาว  นฤมล บุญยิ่ง 

๒๗. นางสาว  นวรัตน์ อนันต์ชัยพัทธนา 

๒๘. นางสาว  นัทรียา เจียมประกอบ 

๒๙. นางสาว  นิศาชล ลิ่มวงศ์สุวรรณ 

๓๐. นางสาว  นึกรัก ประทุมโพธิ์ 

๓๑. นาย  ปฏิพล สังข์สนิท 

๓๒. นางสาว  ปรารถนา มหาวงศนันท์ 

๓๓. นางสาว  ปาริฉัตร อุดมสารี 

๓๔. นางสาว  เปรมวดี อิ่นคำา 

๓๕. นางสาว  ผนิสา คงอ่ำา 

๓๖. นางสาว  ฝนฤดี คณะอนันต์ 

๓๗. นางสาว  พธพร ดวงจิต 

๓๘. นางสาว  พรพิมล กิติมา 

๓๙. นางสาว  พรรณธิพา จันทร์หิรัญ 

๔๐. นางสาว  พัชราพรรณ  วงค์กาปิน 

๔๑. นางสาว  พัชราภา ทาเกิด 

๔๒. นางสาว  ภรณ์รวี สิงห์สนอง 

๔๓. นาย  ภาณุวัฒน์ ชมชื่น 

๔๔. นางสาว  มินทร์ตา พุทธา 

๔๕. นางสาว  รณิศ เจริญจิตติชัย 

๔๖. นางสาว  วรรณวิภา ปาณะการ 

๔๗. นางสาว  วรลักษณ์ วิมลรัตน์ 



๓๘

๔๘. นางสาว  วศินี วิละปิง 

๔๙. นางสาว  วศิมน ธีระวัฒน์สกุล 

๕๐. นางสาว  วีรยา ซิ้มเจริญ 

๕๑. นางสาว  ศศิธร นวลนรนารถ 

๕๒. นางสาว  ศิวพร ศรีสุนทร 

๕๓. นางสาว  ศุภลักษณ์ ณ รังษี 

๕๔. นาย  สิทธิกร ไชยเนตร 

๕๕. นางสาว  สินีนาฏ ฤกษ์อุดม 

๕๖. นางสาว  สุจิตรา ธนสีลังกูร 

๕๗. นางสาว  สุพิณญา ยอดศรีคำา 

๕๘. นางสาว  สุรัญยา ยศธะ 

๕๙. นางสาว  สุรินทิพย์ แสวงมงคล 

๖๐. นาย  สุวัฒน์ วรรัตนกิจ 

๖๑. นางสาว  อนงค์นุช ต๊ะคำา 

๖๒. นางสาว  อรอนงค์ สุวรรณ์ 

๖๓. นางสาว  อัจฉรา สุนทรีวงศ์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง   

  ๑. นางสาว  ธิดารัตน์ ดวงยอด 

  ๒. นางสาว  นันทกานต์ ชินอัครวัฒน์ 

  ๓. นางสาว  อัมริดตา โคตรบุญมี

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๔. นางสาว  เกษสิริ มูลสิงห์ 

  ๕. นางสาว  จีราภัทร์ โพธิศาสตร์ 

  ๖. นางสาว  ฐาปนีย์ เขียวจีน 

  ๗. นางสาว  เบญจวรรณ ล้วนวิเศษ 

  ๘. นางสาว  ปราวรี ภูนีรับ 

  ๙. นางสาว  ปริชาติ หงษ์สิงห์ 

๑๐. นางสาว  พรศิริ สุวรรณภาพร 

๑๑. นาย  พิชย จำานงค์ประโคน 

๑๒. นางสาว  ภัสสร ศรีเทพ 

๑๓. นางสาว  มยุรี สุ่มมาตย์ 

๑๔. นางสาว  มัตติกา เครือคำาอ้าย 

๑๕. นางสาว  รัชฎาภรณ์ ณ น่าน 

๑๖. นางสาว  ศิริพร แววทองคำา 

๑๗. นางสาว  สรญา จำาปาคำา 

๑๘. นาย  สุทธิพงษ์ สาริกัน 

๑๙. นางสาว  อัชฌา สมนึก

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

๒๐. นาย  กริชชากร บุตรพิชัย 

๒๑. นางสาว  กฤษณา บุญรัตนสมัย 

๒๒. นาย  กันต์กวี จิตต์อริยะกุล 

๒๓. นางสาว  กาญจนา จอมขยัน 

๒๔. นางสาว  เกศวรางค์ มาเพชร 

๒๕. นางสาว  ขจีวรรณ ตันพานิช 

๒๖. นางสาว  เขมจิรา จามกม 

๒๗. นางสาว  จตุพร แพงจักร 

๒๘. นางสาว  จรัสศรี บุญคงทอง 

๒๙. นางสาว  จุฑามาส กุลศัตยาภิรมย์ 



๓๙

๓๐. นางสาว  ชลิยา ใจเย็น 

๓๑. นางสาว  ชื่นกมล เต็มอุ่น 

๓๒. นางสาว  ฐานาภรณ์ แซ่โง้ว 

๓๓. นางสาว  ฐาปนี ศรีล้ำา 

๓๔. นางสาว  ฐิติพร ส่งสังข์ 

๓๕. นาย  ทินกฤต คุณยศยิ่ง 

๓๖. นาย  ธนวิชญ์ ตั้งธนชัยสกุล 

๓๗. นางสาว  ธนัชพร คงไชย 

๓๘. นางสาว  ธัญญาวดี มูลรัตน์ 

๓๙. นาย  นัฐพงษ์ นาคสังข์ 

๔๐. นางสาว  นัยนา บุญส่ง 

๔๑. นางสาว  นิภาพร อาจแก้ว 

๔๒. นางสาว  บวรพรรณ เหลืองศรีสกุล 

๔๓. นางสาว  ปภัสรา เบ็ญจชาติ 

๔๔. นางสาว  ปรารถนา สำาริดเปี่ยม 

๔๕. นางสาว  ปวีณา ทองคำา 

๔๖. นางสาว  พนิดา กุลศิริ 

๔๗. นาย  พรชัย สว่างวงค์ 

๔๘. นาย  พรนเรศ ทวีโคตร 

๔๙. นางสาว  พาทินธิดา ธนามี 

๕๐. นางสาว  พิชามญชุ์ พุทธรา 

๕๑. นางสาว  แพรริษา สุวรรณรัตน์ 

๕๒. นางสาว  ภาชินี โอภาษี 

๕๓. นางสาว  มนัสนันท์ จริยะยรรยง 

๕๔. นางสาว  มยุรี สักลอ 

๕๕. นางสาว  รังสิมาภรณ์ จิ้วล้อ 

๕๖. นางสาว  รัชนี ฆังคะจิตร 

๕๗. นางสาว  รัถญา สีรอด 

๕๘. นางสาว  รุ่งตะวัน เมืองมูล 

๕๙. นางสาว  วณิชยา สกุลขำา 

๖๐. นางสาว  วรสุดา สุวรรณ 

๖๑. นางสาว  วิมลทิพย์ ชัยชุมภู 

๖๒. นางสาว  ศิริพร อินปัน 

๖๓. นางสาว  ศิริพร อุทัย 

๖๔. นาย  ศุภพงศ์ สุขีชล 

๖๕. นางสาว  ศุภาพิชญ์ โกยรัมย์ 

๖๖. นางสาว  สรวงรัตน์ แซ่กอ 

๖๗. นางสาว  สิริกานต์ มุกข์ดา 

๖๘. นางสาว  สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์ 

๖๙. นางสาว  สุจิตรา ใบภักดี 

๗๐. นางสาว  สุมาลี ศรีวิเศษ 

๗๑. นางสาว  โสภิดา แก้วนาหลวง 

๗๒. นางสาว  หยดฝน โรจน์คำาลือ 

๗๓. นางสาว  อภิญญา คำาเกตุ 

๗๔. นางสาว  อมรรัตน์ แก้วพวงคำา 

๗๕. นางสาว  อรอุษา อินทพงษ์ 

๗๖. นาย  อัครินทร์ จิรสิริพิพัฒน์ 

๗๗. นางสาว  อัจฉราพร เนาวบุตร 

๗๘. นาย  อาทิตย์ ลีประโคน 

๗๙. นางสาว  อารีรัตน์ ใจเอื้อ 

๘๐. นางสาว  อิศรารัตน์ พุ่มทอง



๔๐

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นางสาว  ประภารัตน์  พรมเอี้ยง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นางสาว  จรัสโฉม นามคันธี 

  ๓. นางสาว  ธนัชพร มุลิกะบุตร 

  ๔. นางสาว  นริศรา พันธุรัตน์ 

  ๕. นางสาว  อรยา เชียงจันทร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  ๖. นางสาว  ขวัญใจ ใจแสน 

  ๗. นางสาว  ฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 

  ๘. นาย  เทวกร อ่อนนวล 

  ๙. นาย  ธนกร กันยาวิลาศ 

๑๐. นาย  นพพร สุขสวาท 

๑๑. นางสาว  นุชนาถ เอนกนันต์ 

๑๒. นางสาว  ปาริชาติ ฝาระมี 

๑๓. นางสาว  ผ่องพักตร์ สุกรินทร์ 

๑๔. นางสาว  พรทิพย์ ศรีไกรรส 

๑๕. นางสาว  ภัทร์นรินท์ แสนใจยะเลิศ 

๑๖. นางสาว  มยุรี นิสระ 

๑๗. นางสาว  วรัมพร กุ่ยยือ 

๑๘. นางสาว  สุพิชชา อยู่ดี 

๑๙. นาย  สุรัตน์ อนันทสุข 

๒๐. นาย  อดิศรา โสภา 

๒๑. นางสาว  อัจฉราพรรณ สุวรรณมุติ 

๒๒. นางสาว  อัจฉรีย์ ไพศาล 

๒๓. นางสาว  อาภาพร ขุนจ่าง

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นาย  บวรพงษ์ วัฒนาธนากุล   ๒. นางสาว  ปณิดา มัณยานนท์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๓. นาย  เขม อินทรรักษ์ 

  ๔. นางสาว  นวลผจง ภูมิมาศ 

  ๕. นางสาว  ปรารถนา ธรรมศรี 

  ๖. นางสาว  เพียรศิลป์ ปินชัย 

  ๗. นางสาว  มีนตรา ธรรมะ  

  ๘. นางสาว  เม็ดทราย ส้มจีน 

  ๙. นาย  วสันต์ ไผ่ทอง 

๑๐. นางสาว  ศิริชญาภา ปุ่มทอง



๔๑

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

๑๑. นางสาว  กนกวรรณ รัฐถาวร 

๑๒. นางสาว  กนิฏฐา ศุภรัชต์เศรณี 

๑๓. นาย  กมลสร บำารุงกิจ 

๑๔. นาย  กฤช สรรพสิทธิ์ 

๑๕. นาย  กฤษณะพงศ์ จันทะวัง 

๑๖. นาย  กันธร หลิมเจริญ 

๑๗. นาย  กิดาการ วาณิชกมลนันทน์ 

๑๘. นางสาว  ขวัญชนก พงษ์เจริญ 

๑๙. นางสาว  คราริน่า น้อฟเค 

๒๐. นางสาว  จิรภา แสนสุข 

๒๑. นางสาว  จุฑามาศ หุ่นโพธิ์ 

๒๒. นางสาว  จุไรรัตน์ อนุจิตรอนันต์ 

๒๓. นางสาว  เจียระไน ทองคำาขาว 

๒๔. นาย  ฉัตรดนัย อินสว่าง 

๒๕. นางสาว  ชนกพร เสนานันท์ 

๒๖. นาย  ชนินทร์ อินทรพิน 

๒๗. นาย  ชวนันท์ เนตรสุวรรณ 

๒๘. นางสาว  ช่อทิพย์ ใหญ่ธรรมสาร 

๒๙. นาย  ชัยวัฒน์ วงค์อนันต์ 

๓๐. นางสาว  ชาลินี ตามูล 

๓๑. นาย  ชิศรัช ตะริโย 

๓๒. นางสาว  ชุติมณฑน์ กำาแหงสงคราม 

๓๓. นางสาว  ชุมพูนุช มานิตอัศวกุล 

๓๔. นาย  ณัฐ ป้อมทอง 

๓๕. นาย  ณัฐ เหมาะประสิทธิ์ 

๓๖. นางสาว  ณัฐินี หลวงสุภา 

๓๗. นางสาว  ณิชาญา เอี่ยมสำาอางค์ 

๓๘. นาย  ดนุรุจ สุคันธรส 

๓๙. นางสาว  ดวงฤทัย กิจจา 

๔๐. นางสาว  ดวงหทัย มหาชัย 

๔๑. นางสาว  ดุษณีย์ ก้านสุวรรณ 

๔๒. นาย  ไตรวุฒิ อินทะรังษี 

๔๓. นางสาว  ทักศิณี แก้วศรีมล 

๔๔. นาย  ธนวัต เดชชนะรัตน์ 

๔๕. นาย  ธนัยวัฒน์ ตั้งบุญธินา 

๔๖. นางสาว  ธัญวรินทร์ อัครนิชาพัฒน์ 

๔๗. นาย  ธีรยุทธ ยอดอินทร์ 

๔๘. นางสาว  นงลักษณ์ ผลประโยชน์ 

๔๙. นางสาว  นภาภรณ์ ไชยรัง 

๕๐. นางสาว  นันทวรรณ ห้วยหงษ์ทอง 

๕๑. นางสาว  นิรดา สุวรรณละออง

๕๒. นางสาว  นิรมล ทะจะกัน 

๕๓. นางสาว  บงกช มหายศนันท์ 

๕๔. นางสาว  บุษรา จำาใจ 

๕๕. นางสาว  เบญจพร ทุ่งสง 

๕๖. นางสาว  เบญจมาศ สมถะกุล 

๕๗. นางสาว  ปวีณา ศรีคุณโน 

๕๘. นางสาว  ปัทมา สมุดความ 

๕๙. นางสาว  ผการัตน์ สงแทน 

๖๐. นางสาว  ฝนทิพย์ พันธุ์ศรีเกตุ 

๖๑. นาย  พงศธร จันพูล 

๖๒. นางสาว  พชร ตั้งแก้ว 

๖๓. นางสาว  พนัชกร ถานะวร 

๖๔. นางสาว  พราวพัทธ์  โยธินพิศาลกุล 

๖๕. นางสาว  พัชรวดี อ่ำาเจริญ 

๖๖. นางสาว  พัชรวรรณ ชื่นฉาย 

๖๗. นาย  พัฒนะ คูอภิเมธางกูร 

๖๘. นาย  พาทิศ เหล่าศรีศักดากุล 

๖๙. นางสาว  พิชญ์พิมล จรรยาพงศ์ 

๗๐. นางสาว  พิชญา แขยินดี 



๔๒

  ๗๑. นางสาว  พิชฎา ทองจินดา 

  ๗๒. นาย  พิทักษ์ ธะนะ 

  ๗๓. นางสาว  พิมพร พยุหะ 

  ๗๔. นางสาว  พิมพรรณ เมธา 

  ๗๕. นางสาว  พิมพ์วรีย์ มากมี 

  ๗๖. นางสาว  พิรดา เพชรงาม 

  ๗๗. นางสาว  พีระฎา ไม้หอม 

  ๗๘. นางสาว  พีระดา แซ่อั้ง 

  ๗๙. นางสาว  เพ็ญพิศ พรหมรินทร์ 

  ๘๐. นาย  ภราดร ลำาดวน 

  ๘๑. นาย  ภาณุพงศ์ รุ่งเรือง 

  ๘๒. นางสาว  มยุรี ข้าวจ้าว 

  ๘๓. นาย  เมธินทร์ เปรมบุรี 

  ๘๔. นางสาว  เมษธิดา วันใจ 

  ๘๕. นางสาว  รพีพรรณ อาริยะกูล 

  ๘๖. นางสาว  รุ่งทิวา วงค์จันตา 

  ๘๗. นางสาว  ฤติมา มาลาวิลาศ 

  ๘๘. นางสาว  ลลิดา อาภาวัฒนาสกุล 

  ๘๙. นางสาว  วณัฐฐา ทองมูล 

  ๙๐. นางสาว  วนารัตน์ พิจารณ์ 

  ๙๑. นางสาว  วลัยทิพย์  อัศวพงษ์โชติ 

  ๙๒. นาย  วัชรพงษ์ ตั้งจิตพิทักษ์ 

  ๙๓. นางสาว  วัชโรบล ผลประสิทธิ์ 

  ๙๔. นางสาว  วิจิตรา ทะปน 

  ๙๕. นาย  วิทูรัตน์ จารุเกษตรสิน 

  ๙๖. นาย  วิลเลี่ยม เชพลีย์ 

  ๙๗. นางสาว  วิลาวัณย์  สมหมาย 

  ๙๘. นาย  วุฒินันท์ กระต่ายทอง 

  ๙๙. นางสาว  ศรัญญา ธนศักดิ์พงศกร 

๑๐๐. นาย  ศักดิ์ศรี ศรีสุทธาการ 

๑๐๑. นางสาว  ศิรินภา ตันชุ่ม 

๑๐๒. นาย  ศุภณัฐ นิ่มเนียม 

๑๐๓. นางสาว  ศุภลักษณ์ ศรีสุทธาการ 

๑๐๔. นางสาว  สนัญญา สอนใจ 

๑๐๕. นาย  สมประสงค์ พาพาน 

๑๐๖. นางสาว  สลักจิต ศรีศิลา 

๑๐๗. นาย  สันติ เล็กสกุล 

๑๐๘. นางสาว  สาวิตรี บุญกล่อม 

๑๐๙. นาย  สิทธา ไชยวงศ์คำา 

๑๑๐. นางสาว  สิรินดา โอศิริ 

๑๑๑. นางสาว  สิริรัตน์ แสงทอง 

๑๑๒. นางสาว  สุจิตรา หนองหว้า 

๑๑๓. นางสาว  สุรีรัตน์ ตลับเงิน 

๑๑๔. นางสาว  โสภิต เจนประดับ 

๑๑๕. นางสาว  โสภิต ถาวร 

๑๑๖. นางสาว  หทัยรัตน์ แก้วงาม 

๑๑๗. นางสาว  หทัยรัตน์ อวดกล้า 

๑๑๘. นางสาว  หยาดพิรุณ ชูยัง 

๑๑๙. นางสาว  หฤทัย เทพวัง

๑๒๐. นาย  อภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์ 

๑๒๑. นางสาว  อรนุช คำาคุณเมือง 

๑๒๒. นางสาว  อรอนงค์ อ่วมแจง 

๑๒๓. นาย  อัคนีรุทร์ จันทสร 

๑๒๔. นางสาว  อัจฉรา แสงบุญ

๑๒๕. นางสาว  อัจฉราภรณ์  จากกุลชร  

๑๒๖. นางสาว  อัญชลี วงษ์ชมภู 

๑๒๗. นางสาว  อาจารี แน่จริง 

๑๒๘. นางสาว  อารีรัตน์ ทองเสทื้อน 

๑๒๙. นางสาว  อุษา วงษ์ไพศาล 

๑๓๐. MISS  TAO MA



๔๓

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นางสาว  ณัฏฐฑิณี นิลสวิท 

  ๒. นางสาว  นภัสพร อ่ำาพันธุ์ 

  ๓. นางสาว  นุจรีย์ อินต๊ะซาว 

  ๔. นางสาว  พนิดา เกิดปราโมทย์ 

  ๕. นางสาว  ภัทรสุดา โรจน์รัตนชัย 

  ๖. นางสาว  อิชญา สุจิวโรดม 

  ๗. นางสาว  อุบลรัตน์ ญาณะ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๘. นางสาว  ขนิษฐา กุลขุนทศ 

  ๙. นางสาว  เครือไพลิน พุทธนุรัตนะ 

 ๑๐. นางสาว  จิรภา แสงวงค์ 

๑๑. นางสาว  ชนากานต์ รอดแก้ว 

๑๒. นางสาว  ชลิตตาภรณ์ ดวงติ๊บ 

๑๓. นางสาว  ฐิศิรักน์ อธึกนิรันดร์กุล 

๑๔. นางสาว  ทิฆัมพร ออมสิน 

๑๕. นางสาว  ทิพวัลย์ มาสกุล 

๑๖. นางสาว  มณี พลธนะวสิทธิ์ 

๑๗. นางสาว  มนัสนันท์ ศรีสังข์งาม 

๑๘. นางสาว  วรางคนางค์  กองห้าห้อง 

๑๙. นางสาว  ศศิธร โสตถิพันธุ์กุล 

๒๐. นางสาว  ศิราวดี ศุมานนท์ 

๒๑. นางสาว  สรัชวรรณ สุดสงวน 

๒๒. นางสาว  สลัชนันท์ มณียิ่งทรัพย์ทวี 

๒๓. นางสาว  สินา คำาลือ 

๒๔. นางสาว  สุกัญญา แถมพยัคฆ์ 

๒๕. นางสาว  สุพัตรา กาญจนพสุ 

๒๖. นางสาว  เสาวลักษณ์  พืชมงคลชัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

๒๗. นางสาว  กนกพร หงษ์ทอง 

๒๘. นางสาว  กมลชนก คธาพันธ์ 

๒๙. นางสาว  กฤติยาภรณ์ พิณเกษมจิต 

๓๐. นางสาว  กานตวีร์ มีแก้ว 

๓๑. นางสาว  กิ่งไผ่ เดชติ่งเอง 

๓๒. นาย  เกรียงไกร แสงทอง 

๓๓. นางสาว  เกศราภรณ์ เขียนงาม 

๓๔. นางสาว  ขจีรัตน์ ชีวินงามศักดิ์ 

๓๕. นางสาว  จิรภา ทองเคร็ง 

๓๖. นางสาว  จุภาภรณ์ ร่มป่าตัน 

๓๗. นางสาว  จุรีย์ มณฑากร 

๓๘. นาย  ชนะชน สมบูรณ์ดี 

๓๙. นางสาว  ชนิฎา ทิพยวรรณากร 

๔๐. นางสาว  ชไมพร สุนันตา 

๔๑. นาย  ชินดนัย กาญจนกฤต 

๔๒. นางสาว  ชุติภัทร บุญมาก 

๔๓. นางสาว  ญาณัญญ์ อัตโสภณ 

๔๔. นางสาว  ญาตาวี สารีคำา 

๔๕. นางสาว  ณัฐนรี หลงสมบุญ 

๔๖. นางสาว  ณิชา ทิวากรสกุล 

๔๗. นางสาว  ณุจรีวรรณ ศรเจียงคำา 

๔๘. นางสาว  ดารารัตน์ อุดมศักดิ์เสนีย์ 

๔๙. นางสาว  ตรีทิพ แถวทรัพย์ 

๕๐. นางสาว  ตุลาพร เทียนดี 



๔๔

๕๑. นางสาว  ทรงลักษณ์  ชาญพานิชกิจโชติ 

๕๒. นางสาว  ทัศนีย์ แซ่ลี้ 

๕๓. นาย  ธงไชย เวสกุล 

๕๔. นาย  ธนาธิป ศรีปาล 

๕๕. นางสาว  ธิดารัตน์ จันทะพล 

๕๖. นาย  ธีรยุทธ แซ่เซียง 

๕๗. นาย  นพดล แซ่ฟาง 

๕๘. นาย  นพภัทร์ การัณย์สวัสดิ์ 

๕๙. นางสาว  นลินทิพย์ กองคำา 

๖๐. นางสาว  นัฐยา กอนสีลา 

๖๑. นางสาว  นันทพร ดำารงกมลทิพย์ 

๖๒. นางสาว  นารีนาถ คิดรักเมือง 

๖๓. นางสาว  นิตยา ชัยดี 

๖๔. นางสาว  โนรี ตั้งชีวิน 

๖๕. นางสาว  บุศรินทร์ พิมพล 

๖๖. นางสาว  ปฏิชญา ปะตังทะสา 

๖๗. นางสาว  ประคุณี ดวงจินดา 

๖๘. นางสาว  ปวีณา ทองดี 

๖๙. นางสาว  ปัญชลิกา วะนะสุข 

๗๐. นางสาว  ปัณฑา ฐิตอาภากุล 

๗๑. นางสาว  ปิยฉัตร สุขเรือน 

๗๒. นางสาว  พวงมณี พวงมณี 

๗๓. นางสาว  พัชรินทร์ วัฒนาปรีชา 

๗๔. นางสาว  พุทธธิดา สุวรรณชาติ 

๗๕. นางสาว  ไพลิน ผดุงศิลป์ 

๗๖. นางสาว  ภณิตา บวรทัตกุลธร 

๗๗. นางสาว  ภัคจิรา ขัติยะ 

๗๘. นาย  ภัทรพงศ์ กลั่นขจร 

๗๙. นางสาว  ภัทรพร โรจนยุกตานนท์ 

๘๐. นางสาว  มนชนก เลียดประถม 

๘๑. นางสาว  มนสิชา เล้าตระกูล 

  ๘๒. นางสาว  มยุรฉัตร อุดมศิริไพศาล 

  ๘๓. นางสาว  มัณทนาพร มณีกาศ 

  ๘๔. นางสาว  มิตรา สิทธิกวินกุล 

  ๘๕. นางสาว  มุปวีณ สันติกุล 

  ๘๖. นางสาว  รุ่งนภา ทรงพุฒิ 

  ๘๗. นางสาว  ลลิตา อุ่นจิตต์ 

  ๘๘. นางสาว  วรนุช ยุวพลธนากร 

  ๘๙. นางสาว  วรรณพร ปรียานนท์ 

  ๙๐. นางสาว  วรรษมนต์ จันทรพิชัย 

  ๙๑. นางสาว  วรวรรณ ไพรรมณีย์ 

  ๙๒. นางสาว  วรัญญา กอนอยู่ 

  ๙๓. นางสาว  วรางคณา วงศ์ษารัตน์ 

  ๙๔. นางสาว  วราพร รักษาธรรม 

  ๙๕. นางสาว  วริษฐา พัฒนเจริญ 

  ๙๖. นางสาว  วัลลภา ระรส 

  ๙๗. นางสาว  วาสนา กำาเนิดเกิด 

  ๙๘. นางสาว  วิภาพร ประสงค์สุข 

  ๙๙. นาย  วีรเทพ พิทักษ์แดนคีรี 

๑๐๐. นางสาว  ศศิธร ทั่วประโคน 

๑๐๑. นางสาว  ศิรินภา แตงพิศ 

๑๐๒. นางสาว  ศิริวรรณ แสงเมือง 

๑๐๓. นางสาว  ศุรณิศ เพชรศักดา 

๑๐๔. นาย  สมลักษณ์ แก้วจุฑานิติ 

๑๐๕. นางสาว  สาวิตรี อุ่นอารมย์ 

๑๐๖. นาย  สิทธิพล ทองศิริ 

๑๐๗. นางสาว  สุกัญญา สุขสามภพ 

๑๐๘. นางสาว  สุชาวดี คุณเมฆ 

๑๐๙. นางสาว  สุดา ประเสริฐ 

๑๑๐. นางสาว  สุธาสินี วิสิทธิ์กาศ 

๑๑๑. นางสาว  สุภารัตน์ ม่านมุงศิลป์ 

๑๑๒. นางสาว  สุรีย์พร จันทร์ประเสริฐ 



๔๕

๑๑๓. นางสาว  เสาวพร พรสวรรค์เลิศ 

๑๑๔. นาย  อรรถกร หวังเสรีกุล 

๑๑๕. นาย  อาคัง แซ่ว่าง 

๑๑๖. นางสาว  อาทิตญา ปัญจภักดี 

๑๑๗. นางสาว  อาทิตยา อะทะวงษา 

๑๑๘. นางสาว  อารีรัตน์ ขันติบุญญานุกูล 

๑๑๙. นางสาว  อุษณีษ์ ห่อนบุญเหิม

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

  ๑. นาย  กฤษดา นันตา 

  ๒. นาย  กิตติทัต รักคณะ 

  ๓. นาง  จรีรัตน์ เพ็ชรภา 

  ๔. นาง  จันทร์หอม วันชัย 

  ๕. นาย  จารุวิทย์ สุเมธาลังการ 

  ๖. นาย  จิรยุทธ กันทาสุวรรณ 

  ๗. นาย  จิราเมธ รัตนะพฤกษ์ 

  ๘. นาย  ชัชวาล ตาจินะ 

  ๙. พันจ่าเอก  ชาติบัญชา จำาปาเจียม 

๑๐. นาง  ดวงใจ บุญเรือน 

๑๑. นาย  ดวงทัย พาณิชเจริญ 

๑๒. นาย  ธมลชัย ชัยสุวรรณ์ 

๑๓. นาย  ธวัชชัย ขันคำา 

๑๔. นาย  ธีรวัฒน์ วรรณรัตนโชติ 

๑๕. นาย  ธีระศักดิ์ จันทร์กันธรรม 

๑๖. นาย  นคร ศรีสุราษฎร์ 

๑๗. นางสาว  นวพร พรมปัญญา 

๑๘. นางสาว  นิพารัตน์ มณีจันสุข 

๑๙. นางสาว  นิรชา ภานะจิตร 

๒๐. นางสาว  นิรมล ก้างออนตา 

๒๑. นาย  บุญผาย สลีสองสม 

๒๒. นาย  บุญโรจน์ หน่อแก้ว 

๒๓. นาย  บุญเวียด จะมณี 

๒๔. นาย  ประเวช ราชชมภู 

๒๕. นาย  ประเสริฐ คำาฟู

๒๖. นาย  ปรัชญากร ไชยดวง 

๒๗. นาง  ปิยะลักษณ์ อุปรา 

๒๘. นาง  ภาภรณ์ เจ็นป่า 

๒๙. นาย  มานพ เชื้อเมืองพาน 

๓๐. นางสาว  มาลินี โม้แซง 

๓๑. นาง  มุจลินท์ เพ็งคุณ 

๓๒. นาย  วัชรพงษ์ วรพัฒน์ 

๓๓. ดาบตำารวจ  วุฒิพงษ์ คำาลือ 

๓๔. นางสาว  ศุภาพิชญ์ สุริยาจันทร์ 

๓๕. นาย  สมชาย จรรยา 

๓๖. นาย  สมบูรณ์ ใจปินตา 

๓๗. นาย  สมพจน์ เชื้อเมืองพาน 

๓๘. นาย  สมยิ่ง แสงงาม 

๓๙. นาย  สมศักดิ์ กุศล 

๔๐. นางสาว  สรัลนุช อุ่นใจเรือน 

๔๑. นาย  สุนทร บุญเรือง 

๔๒. นาง  สุนีย์ โพธิปัญญา 

๔๓. นาง  สุภาภรณ์ วงศ์อักษร 

๔๔. นางสาว  สุวรรณี กุลดี 

๔๕. นาย  แสวง ธรรมจักร 

๔๖. นาย  หน่อแก้ว เสียงแขก 

๔๗. นาง  อารีย์ ใหม่วงค์ 

๔๘. นางสาว  อุบล ใจวรรณะ  

๔๙. นาง  อุษาวดี วันดี



๔๖

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

  ๑. นางสาว  ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล 

  ๒. นางสาว  ชลิตา พึ่งปัญญา 

  ๓. นาย  วันวสันต์ น้ำาดอกไม้ 

  ๔. นางสาว  ศุภรา ถาอินทร์

  ๕. นาย  สมศักดิ์ เตชะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นางสาว  อนิลดา เนตตกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

  ๒. นางสาว  กนกวรรณ ภู่ศรี 

  ๓. นางสาว  กุลวดี คำาภีระ 

  ๔. นางสาว  จันทร์จิรา ไชยวรรณา 

  ๕. นางสาว  ชไมพร แดงตุ้ย 

  ๖. นาย  ณัฐดนัย เอี๋ยวสกุล 

  ๗. นาย  ธนพัฒน์ จันทร์เคน  

  ๘. นาย  นพนัฐ สิทธิสุรินทร์ 

  ๙. นางสาว  นพวรรณ ตฤปอัชฌา 

๑๐. นางสาว  นภัสนันท์ โกษาวัง 

๑๑. นางสาว  นารีรัตน์ เจนใจ 

๑๒. นางสาว  บุษบา สุดจ่าชารี 

๑๓. นางสาว  เบญจพร ศรเพ็ชร์ 

๑๔. นางสาว  ประพาฬรัตน์  มะโนตา 

๑๕. นางสาว  ปาริฉัตร ยะถา 

๑๖. นางสาว  ปิยะนุช ตอซอน 

๑๗. นางสาว  พรรวินท์ ไชยคำา 

๑๘. นาย  พิชิตชัย นันทรัตน์ 

๑๙. นาย  ภัทรพล วงค์มณี 

๒๐. นาย  ยอดยิ่ง ยิ่งชูตระกูล 

๒๑. นางสาว  ยุพาวดี สาคร 

๒๒. นางสาว  รัชนีกร บุญผ่อง 

๒๓. นาย  วรากร วัชรประภาพงศ์ 

๒๔. นางสาว  วิมลวรรณ ชัยทอง 

๒๕. นางสาว  อาทิตยา สร้อยพรมมา



๔๗

สำานักวิชาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นางสาว  อิงอร เจียรนัยศิลป์

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นางสาว  นวรัตน์ สุขจิตต์ 

  ๓. นางสาว  นวลพรรณ ธีรนิติ 

  ๔. นาย  พริษฐ์วรุณ ลิ้มวิวัฒน 

  ๕. นางสาว  วิจิตตรา ทาวรรณ์ 

  ๖. นางสาว  ศิริรัตน์ จินะ 

  ๗ นางสาว  อริสรา อ่อนน้อม

บัญชีบัณฑิต  

  ๘. นางสาว  กรรณิการ์ ปัญญาเลิศ 

  ๙. นางสาว  กุลนภัสสร์ นิจจา 

๑๐. นาย  เกียรติวิทย์ เลิศขันติธรรม  

๑๑. นางสาว  จิรัฐติกาล สัตดา 

๑๒. นางสาว  จุฑาทิพย์ เพลินจิตต์ 

๑๓. นาย  ชิติพัทธ์ จินาบุญ 

๑๔. นางสาว  ณัฐมน ศิริสวัสดิ์ 

๑๕. นางสาว  ปมินตา สมณะ 

๑๖. นางสาว  พรพิมล บุณฑริก 

๑๗. นางสาว  พรรษชล ศรีจรูญ 

๑๘. นางสาว  พัชรินทร์ บัวคำาภู 

๑๙. นางสาว  พัชรี คำาผาเชื้อ 

๒๐. นางสาว  พัชรี สุวรรณ 

๒๑. นางสาว  พิชามญชุ์ มณีวันใจ 

๒๒. นางสาว  มัณทนา ลิ้มตระกูล 

๒๓. นางสาว  ลลิตา นำานาผล 

๒๔. นาย  วสันต์ เลิศวนางกูร 

๒๕. นาย  วาสิต โก๋บางน้อย 

๒๖. นางสาว  ศรัญญา เหมือนขวัญ 

๒๗. นางสาว  ศิรดา ธรรมวรรณา 

๒๘. นาย  สมโภชน์ วรรณประเสริฐ 

๒๙. นางสาว  สุภานีย์ ยารังษี 

๓๐. นางสาว  อัมภิกา ศิรานุกูล 

๓๑. นางสาว  อาทิตยา สนิทไทย 

๓๒. MISS  NANG KHAM   PONG

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

  ๑. นางสาว  ปิลันธนา ไตรทิพพิสมัย   ๒. นาย  พุทธิชัย วงศ์คูณทรัพย์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

  ๓. นางสาว  กฤติกานต์ ศักกาวงค์ 

  ๔. นาย  คเชนท์ พุทธิวราวุธ 

  ๕. นาย  ปวเรศ เมืองสมบัติ 

  ๖. นางสาว  อุมาพร ศรีสังข์



๔๘

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

  ๗. นางสาว  กมลรัตน์ เล็กศรีสวัสดิ์ 

  ๘. นางสาว  กมลวรรณ วิลาวรรณ์ 

  ๙. นาย  กานต์ เทพวีระพงศ์ 

๑๐. นาย  เกษมฉัตร แก้วคำาฟู 

๑๑. นางสาว  จีราพร สิทธนานุวัฒน์ 

๑๒. นาย  เจษฎา ผุดเพชรแก้ว 

๑๓. นางสาว  ชนิดา ศิลาพงษ์ 

๑๔. นาย  ณภัทร มณีวรรณ 

๑๕. นาย  ธนฉัจ สวัสดิกิจ 

๑๖. นางสาว  ธนีภรณ์ ลาดอุ่น 

๑๗. นาย  ธันยวัฒน์ ญานะประเสริฐ 

๑๘. นางสาว  ประภาพร ชาญเวช 

๑๙. นาย  ปวริศร์ นาคทั่ง 

๒๐. นาย  พิเชฐ วันไชยธนวงศ์ 

๒๑. นาย  ภูริวิทย์ เห็มยากาศ 

๒๒. นางสาว  ภูษณิศา คีรีวรรณ 

๒๓. นางสาว  วราภรณ์ เบญจกิจ 

๒๔. นางสาว  วัลนิษา เกิดกาญจน์ 

๒๕. นางสาว  เวณิกา เหลี่ยมวานิช 

๒๖. นางสาว  สุธีนุช มูลมั่ง 

๒๗. นางสาว  สุรีย์พร เปี่ยมสิทธิ์ 

๒๘. นางสาว  อชิรญา ปานจันทร์ 

๒๙. นางสาว  อรณัฐ วงษ์ลิขิตเลิศ 

๓๐. นางสาว  อุไรรัตน์ รัตนวงศ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นาย  พีระพล ชูมีบุญ 

  ๒. นาย  ฤทธิ์นที พินิตไพศาล 

  ๓. นางสาว  สุรัตน์ สุขผึ้ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๔. นางสาว  กมลวรรณ คำาธัญ 

  ๕. นางสาว  ขวัญชนก อัฐทรัพย์ 

  ๖. นาย  จินดา ขานฤทธิ์ 

  ๗. นางสาว  เฉลิมขวัญ อิชิอุระ 

  ๘. นางสาว  ธัญวรัตม์ ชัยเลิศ 

  ๙. นางสาว  ปัทมาภรณ์ พรหมมี 

๑๐. นางสาว  ปาจรีย์ ซองศรี 

๑๑. นาย  พงศ์พัฒน์ อัจฉริยวรานนท์ 

๑๒. นางสาว  ภรณ์ทิพย์ วนิชกุล 

๑๓. นางสาว  มนมนัส ณ เชียงใหม่ 

๑๔. นางสาว  รัตติญา วงค์ลังกา 

๑๕. นางสาว  สุขุมาล ปัทมะเสวี 

๑๖. นางสาว  ฮามีด้า ศรีวิชัย 

๑๗. MISS  YIWEN YIN

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

๑๘. นางสาว  กรองกาญน์ เต็มใจ 

๑๙. นาย  กฤตานน ภู่ศิลป์ 

๒๐. นาย  กฤศวัชร์ ธีระวร 

๒๑. นางสาว  กัสมา ปริสาวงค์ 



๔๙

๒๒. นาย  คณิต วิญญูเสาวลักษณ์ 

๒๓. นาย  จักรวาล เครือวงค์ 

๒๔. นางสาว  จิรนันท์ ไมตรีทวีนิธิ 

๒๕. นาย  จิรายุ บุตรขุนทอง 

๒๖. นาย  จุไฑ คงคาลึก 

๒๗. นางสาว  ฉัตรมณี แก้วปลั่ง 

๒๘. นางสาว  เฉลิมขวัญ รำาลึกคุณปฐพี 

๒๙. นางสาว  ชลธิชา วงศ์นันตา 

๓๐. นางสาว  ชัชนิตย์ ภูตินันท์ 

๓๑. นาย  ชุติวัต ชัยวรรณ์ 

๓๒. นาย  ณฐอรรถ ศิระวงษ์ 

๓๓. นางสาว  ณัฐธยาน์ เปี่ยมสุวรรณ์ 

๓๔. นางสาว  ณัฐพร อ้วนแก้ว 

๓๕. นางสาว  ธัญลักษณ์ จันทร์ธิบุญ 

๓๖. นางสาว  นพวรรณ จันทร 

๓๗. นางสาว  นพวรรณ นนทจิตร 

๓๘. นางสาว  นัทชา อัจฉริยบรรจง 

๓๙. นาย  นิภัทร นำาเกียรติสกุล 

๔๐. นางสาว  นิรมล ขันโท 

๔๑. นางสาว  เนตรนภา โพธิ์อินทร์ 

๔๒. นาย  ปรัชญา เตโช 

๔๓. นางสาว  ปริยานุช พงศ์ภักดีสกุล 

๔๔. นาย  ปวรา รัตนเรืองเดช 

๔๕. นาย  ป้องชาติ รักวนัส 

๔๖. นางสาว  ปาจรีย์ ลาภธนไพบูลย์ 

๔๗. นางสาว  ปาณิศา สุรินเปา 

๔๘. นางสาว  ปิยมาศ วิภูสัตยา 

๔๙. นางสาว  ปิยาภรณ์ ทองอร 

๕๐. นางสาว  พจมาน ถาวงค์ 

๕๑. นางสาว  พัชรา แย้มเจริญ 

๕๒. นางสาว  พัชรา วีระมนุรักษ์ 

๕๓. นางสาว  พัชรินทร์พร  บุญเรือง 

๕๔. นาย  พิทักษ์ชัย สมจาย 

๕๕. นาย  พูนทรัพย์ มังคลาด 

๕๖. นาย  ไพชยนต์ ไชยมงคล 

๕๗. นางสาว  ไพเราะ บุญเฉลย 

๕๘. นางสาว  ภัทรสิริ เปียทอง 

๕๙. นางสาว  ภัทรา ทิจินะ 

๖๐. นางสาว  ภิริณี ชื่นสุนทรศิริ 

๖๑. นาย  ภุชงค์ สิทธิมล 

๖๒. นางสาว  รังสิยา รอดบวบ 

๖๓. นางสาว  วรรณพร แซ่ตั้ง 

๖๔. นางสาว  วรัญญา ยืนแสนหาญ 

๖๕. นางสาว  วรารัตน์ สุดสงวน 

๖๖. นาย  วัชรชัย ทองเหลี่ยว 

๖๗. นาย  วิวรรธน์ ตั้งประสพโชติ 

๖๘. นาย  ศรัณยู เอี่ยมชื่น 

๖๙. นาย  ศิรเมศร์ บูลย์ธนารมย์ 

๗๐. นางสาว  ศิริลักษณ์ วงศ์มีบุญ 

๗๑. นาย  ศิวัช ตัณฑลีลา 

๗๒. นาย  สมฤทธิ์ กันทะสุข 

๗๓. นาย  สักรินทร์ นันทชัย 

๗๔. นาย  สันติสุข ยอดรัก 

๗๕. นางสาว  สุกัญญา น่วมทอง 

๗๖. นางสาว  สุพัตรา ลือเลิศ 

๗๗.  นางสาว  สุภาพร บุญเรือง 

๗๘. นาย  สุรศักดิ์ นาคทอง 

๗๙. นางสาว  สุฬารัตน์ เรือนแก้ว 

๘๐. นางสาว  หนึ่งฤทัย โตแทนสมบัติ 

๘๑. นางสาว  อมรรัตน์ วู๋ 

๘๒. นาย  อัครชีวิน บัวหลวง 

๘๓. นางสาว  อัจฉราพรรณ  แผ้วเกษม 



๕๐

๘๔. นาย  อำาพล เมืองมูล 

๘๕. นาย  อิทธิกร วัฒนกิจธำารง 

๘๖. นาย  อิทธิพล สิตะหิรัญ 

๘๗. MR.  JARED JAMES CARTY 

๘๘. MR.  JING LI 

๘๙. MISS  RUI XU

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นางสาว  วาธินี ทับแว่ว 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นางสาว  กนกวรรณ สถิตโสฬส 

  ๓. นางสาว  กัญญารัตน์ ชุ่มชัย 

  ๔. นาย  ขจรศักดิ์ อินพิทักษ์ 

  ๕. นางสาว  จริยา ธัญลักษณ์เดโช 

  ๖. นางสาว  ปัญญดา พุ่มพวง 

  ๗. นางสาว  ปิยะนุช จาบทอง 

  ๘. นางสาว  พิชชาพร ทับทิมดี 

  ๙. นาย  อนุภาพ สุวรรณสาโรจน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

๑๐. นางสาว  กนกวรรณ กันธวงค์ 

๑๑. นางสาว  กนกวรรณ ธาตุอินจันทร์ 

๑๒. นางสาว  กนกอร เพ็งอำาไพ 

๑๓. นางสาว  กนิษฐา โกสลากร 

๑๔. นางสาว  กรรณิการ์ ใจจิต 

๑๕. นางสาว  กฤตติยา คำาอ้าย 

๑๖. นางสาว  กฤติยา พอใจ 

๑๗. นางสาว  กาญจนา จันทร์ถา 

๑๘. นางสาว  กาญจนา สุภาบุญ 

๑๙. นาย  กิตติภูมิ นาลาด 

๒๐. นาย  กิติคุณ อัศวินก่อวัฒนา 

๒๑. นางสาว  เกศรินทร์ ปันตี 

๒๒. นางสาว  จันทนา จินดาธรรม 

๒๓. นาย  ฉัตรชัย ศรีประทักษ์ 

๒๔. นางสาว  ชวาลา กาวิล 

๒๕. นาย  ชินวัฒน์ วาสนาเรืองสุทธิ 

๒๖. นางสาว  ชีวารัตน์ กลิ่นหอม 

๒๗. นางสาว  ชื่นกมล บุญประเสริฐ 

๒๘. นางสาว  เฌอกัญญ์ อินทนิล 

๒๙. นางสาว  ฐติมา ดั่นคุ้ม 

๓๐. นาย  ณรงค์ศักดิ์ เดชคำาภู 

๓๑. นางสาว  ณลิภรณ์ มะโนสุข 

๓๒. นางสาว  ณัฐชยา ประธานราษฎร์ 

๓๓. นางสาว  ณัฐธิกา จันทร์โสภา 

๓๔. นางสาว  ณัฐนรี วิจิตรพร 

๓๕. นาย  ณัฐพงศ์ คงมิ่ง 

๓๖. นางสาว  ณัฐสุดา ขุมทอง 

๓๗. นางสาว  ดุษรินทร์ เพ่งพินิจ 

๓๘. นาย  โดม อัคนิพัชร 

๓๙. นางสาว  ทานตะวัน หงษ์ทอง 

๔๐. นาย  ธำารงธรรม คำาภิโล 

๔๑. นางสาว  นริสรา พรหมพิทักษ์ 

๔๒. นางสาว  นฤมล สมมิตร 

๔๓. นางสาว  นิศา เสาร่อน 



๕๑

๔๔. นางสาว  ประภัสสร แย้มวงศ์ 

๔๕. นาย  ปราศรัย ละออบุตร 

๔๖. นาย  ปริญญา ต่อศรี 

๔๗. นาย  ปริวัฒน์ หอมมณฑา 

๔๘. นางสาว  ปรีชยา อรรควุฒิวาณิชย์ 

๔๙. นางสาว  ปัทมา พันธุ์พฤกษ์

๕๐. นางสาว  ปัทมาพร ปิงสุแสน 

๕๑. นางสาว  ปานดวงใจ โณสุโข

๕๒. นางสาว  ปิยภรณ์ ขยายเสียง 

๕๓. นางสาว  เปรินทร์ เบญจโชติพงศ์ 

๕๔. นางสาว  พภัสสรม์ มณีพรายพรรณ 

๕๕. นางสาว  พรรณธิมัย ไชยาโต 

๕๖. นางสาว  พรรษมน สิงห์โต 

๕๗. นางสาว  พฤษวรรณ พิวัฒน์ 

๕๘. นาย  พัชร ซ้อนสุข 

๕๙. นางสาว  พัชร์สุพีร์ สหเจริญ 

๖๐. นางสาว  พัชรินทร์ นิธิศิริจรรยา 

๖๑. นางสาว  พันธิญา พริบไหว 

๖๒. นาย  พิชญะ ราชผล 

๖๓. นางสาว  พิตะวัลย์ ฟูญาติ 

๖๔. นางสาว  พิมผกา ปันนา 

๖๕. นางสาว  พิมลพรรณ เย็นชัย 

๖๖. นางสาว  พิมลพรรณ หลวงขัน 

๖๗. นางสาว  แพรพันธ์ ตาคำา 

๖๘. นางสาว  ภัทรพร ชูใจหาญ

๖๙. นาย  ภาสวร สอนแก้ว 

๗๐. นางสาว  มณีรัตน์ คนึงคิด 

๗๑. นาย  ยุทธนา อินทะจร 

๗๒. นางสาว  รวิษฎาพร รุ่งเรือง 

๗๓. นางสาว  รัตตรี ปรางมาศ 

๗๔. นางสาว  รัตนาวดี รักสกูล 

  ๗๕. นางสาว  รันต์ติยากร เลาจนธรรมกุล 

  ๗๖. นาย  รุ่งโรจน์ ภู่ประเสริฐ

  ๗๗. นางสาว  รุ่งอรุณใหม่ นนท์คลัง 

  ๗๘. นางสาว  ลักขณา พรมปัน 

  ๗๙. นางสาว  ลิศรา อินต๊ะวงค์ 

  ๘๐. นาย  วรกันต์ ปัญญาหล้า 

  ๘๑. นางสาว  วรพร ประไพทอง 

  ๘๒. นางสาว  วรางค์ โพธิ์ฤทธิ์ 

  ๘๓. นางสาว  วราภรณ์ เรียงใหม่ 

  ๘๔. นาย  วศิน นันทะสมบัติ 

  ๘๕. นางสาว  วัชราภรณ์ เขียวเกษม 

  ๘๖. นาย  วิริยะ แดนวังเดิม 

  ๘๗. นางสาว  วิลาวรรณ สันแดง 

  ๘๘. นาย  วิศณุ ปิ่นกุมภีร์ 

  ๘๙. นางสาว  ศศิกานต์ ทวีทา 

  ๙๐. นางสาว  ศศิภา ผ่องศรี 

  ๙๑. นางสาว  ศิวะพร อังคะจันทร์ 

  ๙๒. นาย  ศุภกร สืบสาย 

  ๙๓. นางสาว  ศุภลักษณ์ ทองห่อ 

  ๙๔. นาย  ศุภวัสส์ ปุกหุต 

  ๙๕. นางสาว  สกาวรัตน์ สมศักดิ์ 

  ๙๖. นาย  สถิตย์ เชื้อเจ็ดตน 

  ๙๗. นางสาว  สิริญาธร ภรณ์วรานนท์ 

  ๙๘. นางสาว  สิรินภา กลับชัยนาท 

  ๙๙. นางสาว  สิรินภา อินทร์คง 

๑๐๐. นางสาว  สุกัญญา เพิกจินดา 

๑๐๑. นางสาว  สุกัญญา หล่อแหลม 

๑๐๒. นางสาว  สุดารัตน์ เพ็งขุนทด 

๑๐๓. นางสาว  สุธาสินี ชวนวัน 

๑๐๔. นางสาว  สุธิดา หัวแสน 

๑๐๕. นางสาว  สุภาภรณ์ เผ่าวณิชย์ 



๕๒

๑๐๖. นาย  เสฎฐวุฒิ สายหยุด 

๑๐๗. นางสาว  อชิรญา ศรีรัตน์ 

๑๐๘. นาย  อนุพงศ์ อินต๊ะวงศ์ 

๑๐๙. นางสาว  อมรรัตน์ ชูสูงทรง 

๑๑๐. นางสาว  อมราพร ขันมณี 

๑๑๑. นางสาว  อรชุมา บูชา 

๑๑๒. นางสาว  อรอนงค์ เมธาอนันต์กุล 

๑๑๓. นางสาว  อังคณา จิตปลื้ม 

๑๑๔. นาย  อาทิตย์ ก๋าใจ

๑๑๕. นางสาว  อาริยา คำาหงษา 

๑๑๖. นางสาว  อินทิรา ปรังพันธ์ 

๑๑๗. นางสาว  อิสริยา อินทะจักร์ 

๑๑๘. นาย  เอกประเสริฐ เจียรนัย 

๑๑๙. MR. CHENGJIE YANG 

๑๒๐. MISS JIN YANG

๑๒๑. MR. JUNWEI FAN

๑๒๒. MISS  LI YUQIAN 

๑๒๓. MISS  XIAODAN MU 

๑๒๔. MISS  XIAOLAN TANG 

๑๒๕. MISS  XIAOLU SHEN

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นางสาว  จีราวรรณ จันทร์งาม 

  ๒. นางสาว  ธิดาวรรณ เพชรรัตน์ 

  ๓. นางสาว  นาถฤทัย ทองจันทร์ 

  ๔. นางสาว  นิตยา จอมบุญเรือง 

  ๕. นางสาว  ปานวาด ทองยอด 

  ๖. นางสาว  รัติยา เจริญลาภ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

  ๗. นางสาว  กนกวรรณ หอมนวล 

  ๘. นางสาว  กรภัทร สุทธิวโรทัย 

  ๙. นางสาว  กัญญา แสงเพ็ญ 

๑๐. นางสาว  เก็จนภา เดชะ 

๑๑. นาย  เกียรติศักดิ์ สุยะนนท์ 

๑๒. นางสาว  จันทิมากุญ วงษ์สนิท 

๑๓. นางสาว  จิราพร ยศยาคำา 

๑๔. นางสาว  จุฑารัตน์ ศรีกุลจร 

๑๕. นางสาว  ชมพูนุช บุญลำา 

๑๖. นางสาว  ชลิตา ปานเสียง 

๑๗. นาย  ชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ 

๑๘. นางสาว  ชุติมา แก้วกสิกิจ 

๑๙. นาย  ฐนัฏ ตันประเสริฐ 

๒๐. นางสาว  ฐิติรัตน์ ดวงประชา 

๒๑. นางสาว  ณัฏฐ์ลดา ทรงเดช 

๒๒. นางสาว  ดารารัตน์ จารุวัฒนานันท์ 

๒๓. นาย  ถวัลยพร นิติปริญญา 

๒๔. นาย  ทศพร เวสภักตร์ 

๒๕. นางสาว  ทศพร สุนทรศรีนุวัตร 

๒๖. นาย  ทศยุทธ มูลธิยะ 

๒๗. นางสาว  ทิวาพร แสนใจ 

๒๘. นางสาว  ธัญรัตน์ อนุพงศานุกูล 

๒๙. นางสาว  ธันยพร บุญญประภา 

๓๐. นาย  ธีชัช สมบูรณ์ 

๓๑. นาย  ธีรพล นิระโส  

๓๒. นางสาว  นพวรรณ ตันสุคตานนท์ 

๓๓. นางสาว  นันทนา อ่อนจันทร์ 

๓๔. นางสาว  นายิกา มานะจรรยาพงศ์ 



๕๓

๓๕. นางสาว  นาริญา ปาเล้า 

๓๖. นางสาว  นิตยา เต๋จ๊ะ 

๓๗. นางสาว  นิตยา เลิศพันทวี 

๓๘. นางสาว  ปวีรา สุดรักษ์ 

๓๙. นางสาว  ปัทมาภรณ์ บุญเฉื่อย 

๔๐. นางสาว  ปานรดา ผาปิจวงค์ 

๔๑. นางสาว  ปารมี ชุ่มมะโน 

๔๒. นางสาว  ปาริชาติ ถิระการ 

๔๓. นางสาว  ปิตินาถ บัตรพิมพ์ 

๔๔. นางสาว  ปิยนุช จิตรชนะ 

๔๕. นางสาว  ไปรมา ทองลิขิต 

๔๖. นางสาว  พรรณพนัช เปียสวน 

๔๗. นางสาว  พัชรี เผ่าด้วง 

๔๘. นางสาว  พัทธวรรณ แก้วกัน 

๔๙. นางสาว  พินทิพย์ บุญภา 

๕๐. นางสาว  พิมลพรรณ พิมพ์โพชา 

๕๑. นาย  ภงศธร ศรมยุรา 

๕๒. นางสาว  ภัคนันท์ สุทธิวโรทัย 

๕๓. นางสาว  มนต์ทิพย์ พุทธรักษา 

๕๔. นางสาว  ยีรเรศ อังกุลดี 

๕๕. นางสาว  รักสรา ลาเอ็ด 

๕๖. นาย  วรากร สองใจ 

๕๗. นาย  วราวุฒิ อุดมวรรณภา 

๕๘. นางสาว  วิภารัตน์ คำาเงิน 

๕๙. นาย  วีระดิน อุศยา 

๖๐. นางสาว  ศุลีพร อาจอาษา 

๖๑. นางสาว  สิริวิมล แสนแปง 

๖๒. นางสาว  สุนทรี คำามงคล 

๖๓. นางสาว  สุภาภรณ์ อนันตโชติ 

๖๔. นางสาว  สุรางคนา มะโนนีกาศ 

๖๕. นาย  สุวพร เพิ่มเติม 

๖๖. นาย  อรรจน์ ดวงนภา 

๖๗. นางสาว  อรุณโรจน์ กิมภิระ 

๖๘. นางสาว  อัจฉราพร จูงาม 

๖๙. นาย  อุดม น้ำาขาว  

๗๐. นาย  เอกสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ 

๗๑. นาย  เอนก แวงวรรณ์ 

๗๒. MISS  WENWEN DUAN 

๗๓. MISS  ZIJUAN CHEN



๕๔

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นาย  ธันวา ลือพันธุ์   ๒. MR.  DAGO TSHERING

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ๓. นาย  กฤษนันท์ สาริมาน

  ๔. นาย  กิตติศักดิ์ แสนนาม 

  ๕. นางสาว  จริญญา อักษรณรงค์ 

  ๖. นาย  จิรชัย สกุลรัตน์ 

  ๗. นางสาว  จุฑามาศ เปรมชัยสวัสดิ์ 

  ๘. นาย  ฉัตรชัย ชาติพจน์ 

  ๙. นาย  ณัฏฐพร จันทร์ศิริ 

๑๐. นางสาว  ธาราทิพย์ ศรีดอกรัก 

๑๑. นาย  ธีรภัทร จันทร์โพธิ์ 

๑๒. นาย  พันธกานต์ สุขประทุม 

๑๓. นาย  รัฐสิทธิ ธีรนิตยภาพ 

๑๔. นางสาว  ศิรินพร โอสถ 

๑๕. นางสาว  สิริพร อิ่มสมโภชน์ 

๑๖. นางสาว  สิริรัตน์ ตุละวรรณ 

๑๗. นางสาว  สุคนธ์ทิพย์ บัวชุม 

๑๘. นาย  เอกลักษณ์ กองวงศ์

๑๙. MR.  HEEKWAN RA

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นาย  กีรติ มณีสายทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  ๒. นางสาว  กมลมาลย์ ยศบุญเรือง 

  ๓. นาย  กาย จรัสวิมลพร 

  ๔. นางสาว  ชลารักษ์ ศรีสุข 

  ๕. นางสาว  ณฐกมล สีโกสุมภักดี 

  ๖. นาย  ณัฐวัฒน์ วงศ์อาษา 

  ๗. นางสาว  ดารารัตน์ มั่นขัน 

  ๘. นางสาว  ธนพร สุนทรศรีนุวัตร 

  ๙. นาย  ธนะเมศฐ์ ขันทสำาราญจิรสิน 

๑๐. นาย  ธวัชพงษ์ เมืองคำา 

๑๑. นาย  ธีรนันท์ จันทรางกูร 

๑๒. นางสาว  นุชนารถ หมื่นสม 

๑๓. นาย  ปฐมภู ศักดิ์ศรี 

๑๔. นาย  ปพิชญา ปานสิทธิ์ 

๑๕. นางสาว  พรทิพา ภูเลื่อน 

๑๖. นาย  พีรพงษ์ ตระกูลนุช 

๑๗. นาย  ภัทรเดช มะลิวัลย์ 

๑๘. นาย  ภูวนาถ กอบคำา 

๑๙. นางสาว  รัชฎาพร จักรใจวงศ์ 

๒๐. นางสาว  วิวรรณธณี เทพวงค์ 

๒๑. นาย  ศรวิษฐ์ ศรีจันดา 

๒๒. นางสาว  ศิริรุต พุทธวงศ์ 

๒๓. นางสาว  สุนิชา นวลทอง 

๒๔. นางสาว  อินทิพร สาระสหะตันติ 

๒๕. MR.  PENG ZHOU



๕๕

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นาย  วรวิทย์ กิจมงคลศักดิ์ 

  ๒ นางสาว  สราลี หลักพันธ์ 

  ๓. นาย  อดิศักดิ์ มูลทิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

  ๔. นาย  กชณล ทวีประดิษฐ์

  ๕. นาย  กฤษดา จำาดี 

  ๖. นาย  เกียรติบดินทร์ ชัยนันตา

  ๗. นาย  คณิน ทรงสถาน

  ๘. นาย  คมกฤช น้อยเทพ

  ๙. นาย  คมสันต์ น้อยเทพ

๑๐. นาย  จักรพันธ์ เผ่าพิศุทธิ์

๑๑. นาย  จีรวัฒน์ กอมณี

๑๒. นาย  ชนาวีร์ ซีจันทรา 

๑๓. นาย  ถาวร วงษ์สอาด

๑๔. นางสาว  ทิพปภา พลซา

๑๕. นาย  ธีรวุฒิ ภัทรพงศธร

๑๖. นางสาว  ธีรารัตน์ สระทองล้วน

๑๗. นางสาว  นัยฤทัย นิ่มกระโทก

๑๘. นางสาว  ปรัสรา จักรแก้ว

๑๙. นางสาว  ปรียาภา พานิชสรรพ์

๒๐. นาย  ปุณณวิช ภมรสุพรวิชิต

๒๑. นาย  พิธิวัตร ชมภูโคตร

๒๒. นาย  ภาสกร ณ ลำาปาง

๒๓. นาย  โมฮำาหมัดชารีฟุดดิน สาและอารง

๒๔. นาย  วณัฐพงศ์ ศรีมันทยามาศ

๒๕. นาย  วรเทพ โลกโบว์

๒๖. นางสาว  วรางคณา ไทยภักดี

๒๗. นางสาว  วิลาวัณย์ อโนทัยสินทวี

๒๘. นาย  สถาปัตย์ รักพานิชมณี

๒๙. นางสาว  สุดาลักษณ์  เรือนพันธ์

๓๐. นาย  อภิรักษ์ คำาภีระ

๓๑. นางสาว  อรอนงค์ วงศ์เพ็ญ

๓๒. นาย  อัครนพ ปาลิวนิช 

๓๓. นางสาว  อัจฉรา บุญช่วย

๓๔. นาย  อิทธิพล ฤาชากุล

๓๕. MR.  CHENCHO WANGDI 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

  ๑. นาย  ณรงค์ ชัยวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นางสาว  ชมพูนุท ภูขาว   ๓. นางสาว  ทัศนีย์ เพ็ชรประดับสกุล



๕๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)

  ๔. นาย  กรกช กองสมบัติ

  ๕. นางสาว  กิติยา อุตมะ

  ๖. นางสาว  เกศินี เขียวแก้ว

  ๗. นาย  คณิต ธูปะวิโรจน์

  ๘. นาย  คมสัน ไชยกุล

  ๙. นางสาว  จุฑาทิพย์ พึ่งกิจ

๑๐. นาย  ฉัตรชวิน สุพรรณ

๑๑. นาย  ชวลิต คำาเงิน

๑๒. นาย  ณัฐพล   โชคประเสริฐถาวร 

๑๓. นางสาว  ณิชนันทน์ อุตรสัก

๑๔. นาย  ทรรศนะ ขาวทอง

๑๕. นาย  ทวิช ไทยสมัคร

๑๖. นาย  ทศพล ศรีทอง

๑๗. นาย  ธิติวัฒน์ สนธิธรรม

๑๘. นาย  นพพร ธรรมบัณฑิตย์

๑๙. นาย  นพพล พุกเนียม

๒๐. นาย  นราธิป สิทธิศุข

๒๑. นาย  นริศ พึ่งบุญ

๒๒. นางสาว  น้ำาค้าง เจียวก๊ก

๒๓. นางสาว  เบญจวรรณ สุวรรณการ

๒๔. นางสาว  ประณีตศิลป์ นันทชัย

๒๕. นาย  ปัทม สุจริตจิตร

๒๖. นางสาว  พชรพรรณ สุรพณิช

๒๗. นาย  ภัทรพล สีใหม่

๒๘. นาย  ภัทระ กิตติศรีไสว

๒๙. นาย  ภาณุพล มะโณเรศ

๓๐. นาย  รุ่งทรัพย์ ศรีสุธีนนท์

๓๑. นางสาว  รุจิเรข เพ็ชรเรือง

๓๒. นาย  ฤทธิ์วิสุทธิ์ ตั้งเกษมศักดิ์

๓๓. นาย  วทัญญู ทนันชัย

๓๔. นาย  วัชรพงศ์ มีอาหาร 

๓๕. นาย  วันชัย เคนานัน

๓๖. นางสาว  วิธุดา จารุสาร

๓๗. นางสาว  วิภา ตั้งกนก

๓๘. นาย  วิรัชชัย ตาน้อย

๓๙. นางสาว  ศรีอุษา อารีราษฎร์

๔๐. นาย  ศิรชัช จับจ่าย

๔๑. นางสาว  ศิวพร ครุฑเงิน 

๔๒. นาย  ศิววงศ์ บวรยศวัฒน์

๔๓. นาย  ศุภณัฐ ศรีสุวรรณดิษฐ์

๔๔. นาย  สักกนาท จิรบวร

๔๕. นางสาว  สิริพิชญ์ นพศิริ

๔๖. นางสาว  สุกัญญา ตาปัญญา

๔๗. นาย  อดุลย์รัตน์ คูดิษฐาเลิศ

๔๘. นางสาว  อภิญญา ไชยมงคล

๔๙. นางสาว  อรพิม กาศอุดม

๕๐. นาย  อรรคพล พรหมวรรณ

๕๑. นางสาว  อรวี สวนแก้ว

๕๒. นาย  อาทิตย์ ศิริ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นางสาว  อังคณาง ไปลานนท์



๕๗

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นาย  กล้า วงศ์อารยา   ๓. นาย  สุรพล วรภัทราทร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  ๔. นาย  จิรกฤษต พุทธวงษ์

  ๕. นาย  เจสัน นิมิตรศิลป

  ๖. นางสาว  ชินาธิป เทพมงคล

  ๗. นางสาว  ฐิติญาภรณ์ วีระพงษ์

  ๘. นาย  ณัฐนันท์ คุณยศยิ่ง

  ๙. นาย  ธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์

๑๐. นาย  นพดล ใจบันทัด

๑๑. นาย  นรินทร์ ถนอม

๑๒. นางสาว  ปริศฎางค์ สุตา

๑๓. นางสาว  พัชรี สว่างโชติ

๑๔. นาย  ภาคภูมิ พรมมูล

๑๕. นาย  มัรวาน อามะ

๑๖. นางสาว  เมธปริยา คำานวนวุฒิ

๑๗. นาย  วรรณศร แสงสง่า

๑๘. นาย  วิชยุตม์ แท่งทองคำา

๑๙. นาย  วิศิษฏ์ ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์

๒๐. นางสาว  ศิโรรัตน์ วิวัฒน์ขจรศักดิ์

๒๑. นางสาว  สุธาสินี คำาไชย

๒๒. นาย  สุรชัย ดวงเกิด

๒๓. นาย  โสภณัฐ สุภารักษ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นาย  ชนากานต์ สันติคุณาภรณ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นาย  ประจวบ มิ่งสิริเจริญ

  ๓. นาย  คณากร ไชยอุดรรุ่งเจริญ

  ๔. นางสาว  จรรยา โปลิศ

  ๕. นางสาว  จรัสศรี สุวราพัฒนาภรณ์

  ๖. นางสาว  จารุวรรณ สุขศรีวรรณ

  ๗. นาย  เจนวิทย์ วิทยประภากร

  ๘. นางสาว  ฉวีวรรณ ดังก้อง

  ๙. นาย  นิรุต โปทาอุด

๑๐. นาย  บรรเทิง เขตมนตรี 

๑๑. นาย  บุรินทร์ สุวรรณหงส์

๑๒. นาย  ปฏิวัติ แก้วรากมุข

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)

๑๓. นาย  ภวัต จิระทวีโชติ

๑๔. นาย  ภาณุวัฒน์ อินต๊ะลือ

๑๕. นางสาว  รัญชิดา หมุดปิน 

๑๖. นาย  เรวัติ ผลผะกา

๑๗. นางสาว  วรวรรณ ทิพประเสริฐ

๑๘. นางสาว  สุดฤทัย ไววิ่ง

๑๙. นาย  สุเมธ นาวีรัตนวิทยา

๒๐. นาย  อดิศักดิ์ หล้ากาวิน

๒๑. นาย  อภิรัตน์ ประสิทธิ์



๕๘

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นางสาว  ทวินันท์ อนุพันธ์พงศ์   ๒. นางสาว  มะลิวัลย์ ซิ่วสุวรรณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

  ๓. นางสาว  กมลวรรณ คล่ำาเงิน 

  ๔. นางสาว  กัญญาพัชร เพชราภรณ์ 

  ๕. นางสาว  จินดาพร รุ่งเรืองกิจพัฒนา 

  ๖. นางสาว  ทิพย์วรรณ ใจเย็น 

  ๗. นาย  ธรรมนูญ มั่งเติม 

  ๘. นาย  ธีรภัทร บัวคลี่ 

  ๙. นางสาว  ปริศนา ฉุนหอม 

๑๐. นางสาว  พรธิภา ดวงไชย 

๑๑. นางสาว  พลอยไพลิน คำาแก้ว 

๑๒. นางสาว  พิมพ์พักตร์ วีระพนธ์ 

๑๓. นางสาว  มาลี สิทธิจีรัง 

๑๔. นาย  รัตตพล ใจฉกรรจ์

๑๕. นางสาว  วัชรีภรณ์ กันทะวงศ์

๑๖. นางสาว  วิชุดา ศรีนิ่มนวล

๑๗. นาย  วีระยุทธ นาทร

๑๘. นางสาว  สมพัตสร ทรัพย์สมบูรณ์

๑๙. นางสาว  สุจิรา วรินทร์

๒๐. นางสาว  สุภาดา สมหวัง

๒๑. นางสาว  อรวรรณ ดีรอด

๒๒. นางสาว  อลิน พ่วงเฟื่อง

๒๓. นางสาว  อุษนันท์ สามา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์)  

  ๑. นางสาว  ณัชชา ชัยพันธ์วิริยาพร 

  ๒. นาย  ทนาย ทรายเพ็ชร์ 

  ๓. นาย  ธวัชชัย เบิกบาน 

  ๔. นางสาว  ธิติกาญจน์ เพชรแก้ว 

  ๕. นางสาว  นันทภัค รักษาบุญ 

  ๖. นางสาว  เมธาวี ยวงยิ้ม 

  ๗. นางสาว  วรพินทร์ ศรีใจอินทร์  

  ๘. นางสาว  ศิริพร ลือสุวรรณ 

  ๙. นาย  สุปรีดี ชัยเดช 

๑๐. นางสาว  เสาวรส สวาสนุช 

๑๑. นางสาว  อำาภา คงสุวรรณ 

๑๒. MISS  XICHAO PAN



รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

   

สำานักวิชานิติศาสตร์ 

 นิติศาสตรบัณฑิต             

  ๑. นาย พงศนาถ   เลาหภิชาติชัย 

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง                 

  ๒. นางสาว เศฐินี   จันทร์ภิรมย์์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์     

  ๓. นางสาว นันทกานต์   ชินอัครวัฒน์

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

  ๔. นางสาว ประภารัตน์   พรมเอี้ยง

 

สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

  ๕. นาย บวรพงษ์   วัฒนาธนากุล

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

  ๖. นางสาว นภัสพร   อ่ำาพันธุ์

 

สำานักวิชาการจัดการ  

 บัญชีบัณฑิต     

  ๗. นางสาว อิงอร   เจียรนัยศิลป์

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   

  ๘. นาย พุทธิชัย   วงศ์คูณทรัพย์

๕๙



 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  ๙. นาย พีระพล   ชูมีบุญ

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

  ๑๐. นางสาว วาธินี   ทับแว่ว

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว    

  ๑๑. นาย ณรงค์   ชัยวุฒิ

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

  ๑๒. นางสาว อังคณาง   ไปลานนท์

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 

  ๑๓. นาย ชนากานต์   สันติคุณาภรณ์

๖๐



คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๖๑



คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อผู้นำา)..............ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำาผู้สำาเร็จ 

การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำาปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

 ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง)...........ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอให้คำาสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และต่อหน้าผู้ซึ ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี ้ว่า

 ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ 

ตนต่อผู ้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา  จักใช้ศิลปวิทยาการที ่มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง 

ดำารงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำาเกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคค ี

ของปวงชน จักยอมพลีตนเพื่อประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต 

อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คงอยู่

ตลอดไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๖๒





มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๐๐, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๓๔, โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๓๔, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๔๙ 

Mae Fah Luang university, 333 Mhu 1, thasud, Mueang Chiang rai distriCt, Chiang rai 

57100, thaiLand 

Phone: (+66) 5391 6000, (+66) 5391 7034

Fax: (+66) 5391 6034, (+66) 5391 7049 

www.mfu.ac.th


	สูจิบัตรรับปริญญา .pdf (p.1)
	Graduate-2011.pdf (p.2-69)

