พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำแถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำมหาวิทยาลัย
อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ  และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง
มาประดับไว้บนแถบสำรดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
ในแถบตุงประกอบด้วย
ลายปราสาท  ซึ่งหมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๔๓
ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง
ตามตำนานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา
ลายเสือ หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ. ๒๕๔๑

สารบัญ
หน้า

สำเนาพระราโชวาทประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
๔
กำหนดการ
๕
คำกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพลตำรวจเอก เภา  สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๘
คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ของรองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๙
คำประกาศเกียรติคุณ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน)					
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๑
ประวัติและคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
๑๔
รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๑๘
จำนวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
๒๐
รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
๒๒
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
๔๔
คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์
๔๕
คำปฏิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
๔๖

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๘
วันอังคารที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๐
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงประจำปีนี้ ข้ า พเจ้ า มี ค วามยิ น ดี ที่ ไ ด้ ท ราบว่ า กิ จ การทุ ก ด้ า นของมหาวิ ท ยาลั ย
ดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถ
เพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน สร้างความสำเร็จแก่ตนแก่สว่ นรวมได้  ในการทำงาน
เพื่อสร้างความสำเร็จและความเจริญนั้น  นอกจากการมุง่ กระทำแต่เฉพาะการงานทีส่ จุ ริตทีเ่ ป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์  ไม่ก่อให้เกิดโทษเกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้ว บัณฑิต
ควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูง แต่กไ็ ม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิง่ ได้
โดยลำพัง หากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่น ฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยทุกคน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้กิจการงานที่ทำดำเนินลุล่วงสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้ นั่นคือ
เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวท่าน  แก่งาน  และแก่ประเทศชาติของเรา
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและ
ผู้มาร่วมในพิธีนี้ประสบความสุข  ความสำเร็จ  และความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน

๔

กำหนดการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙
ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ตำบลท่าสุด  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

เวลา ๑๗.๐๐ น.
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
		 เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนัก
		 จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยาน
		 กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เวลา ๑๗.๓๐ น.
- รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานสากลเชียงราย
เวลา ๑๘.๔๕ น.
- เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานสากลเชียงราย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
		 เชียงราย แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕
		 และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จฯ
- เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลา ๑๙.๐๐ น.
- รถยนต์พระที่นั่ง ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		 และคณาจารย์เฝ้าฯ รับเสด็จ
- ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระศรีนครินทรา
		 บรมราชชนนี
			
- ทรงวางพานพุ่มดอกไม้
			
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ
			
- ทรงกราบ
๕

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เสด็จฯ สู่ห้องรับรอง
ทรงฉลองพระองค์ครุย
ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม
เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในหอประชุม
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงกราบ
ประทับพระราชอาสน์
อธิการบดีเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระเถระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
“ตุงทองคำ” เข้ารับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 	
ทรงพระราชทานรางวัล ตามลำดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  ตระหง่าน)  
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และผูแ้ ทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
กราบบังคมทูลเบิก ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป)
กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล
๖

		
		
		
		
		
		
เวลา ๑๙.๕๐ น.
		

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเกียรติยศ
ผลการเรียนดีเด่น แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามลำดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวปฏิญาณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท
(จบ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
เสด็จฯ ออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระทีน่ ง่ั ไปยังวิหารพระเจ้าล้านทอง
เฉลิมพระเกียรติฯ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

๗

คำกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พลตำรวจเอก เภา  สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอาทิตย์ที่ ๑๗  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า พลตำรวจเอกเภา สารสิ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง
มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละออง
พระบาทได้ พระราชทานพระเมตตาเสด็จ พระราชดำเนิ น มาพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ในวันนี้  นับเป็น
สิ ริ ม งคลและยั ง ความปลาบปลื้ ม โสมนั ส แก่ ค ณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คณาจารย์
พนักงาน บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ปกครองของเหล่าบัณฑิต และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน
บั ด นี้ ได้ เ วลาอั น เป็ น มหามงคลอุ ด มฤกษ์ แ ล้ ว ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝา่ ละอองพระบาทพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเถระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน ๑ รูป พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ให้แก่ผทู้ ำคุณประโยชน์
อย่ า งยิ่ ง แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย จำนวน ๔ ราย พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ สำเร็ จ การศึ ก ษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี จำนวน ๙๐๖ ราย ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอนุมัติแล้ว และพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียน
ดีเด่นให้แก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชานั้น
จำนวน ๘ ราย ตามรายชื่อที่อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีสำนักวิชาการจัดการ คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และผู้แทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์จะได้กราบบังคมทูล
เสร็ จ แล้ ว ข้ า พระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่ อ เป็ น สิ ริ ส วั ส ดิ์ พิ พั ฒ นมงคลแก่
ผู้ได้รับพระราชทานสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
๘

คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ของ  รองศาสตราจารย์ วันชัย  ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๗  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ วันชัย  ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย และจำนวน
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาทโดยสังเขป ดังนี้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา ๙ ปี ในขณะนี้ย่างขึ้น
เป็นปีที่ ๑๐ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาทางด้านกายภาพ และวิชาการควบคู่กัน
มาโดยตลอด มี ค วามมุ่ ง หมายอั น แน่ ว แน่ ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน และ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประโยชน์ แก่ชาติบ้านเมืองและส่วนตนอย่างดีที่สุด
ในขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดการดำเนินการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ควบคู่กันไปด้วย
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจยั รวม ๙ สำนักวิชา
คือ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาการจัดการ  สำนักวิชานิติศาสตร์
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งต่อมาสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ได้ลงมติให้จัดตั้ง “สำนักวิชาเวชศาสตร์
ต้านความชราและฟื้นฟูสุขภาพ” เพิ่มอีก ๑ สำนักวิชา โดยในปัจจุบันได้เปิดดำเนินการสอน
ในระดับ ปริญญาตรี  ๒๖ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๖ หลักสูตร และปริญญาเอก ๗ หลักสูตร
มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๖,๗๘๕ คน ซึ่งประมาณร้อยละ ๕๐  ของนักศึกษา มีภูมิลำเนาอยู่ใน
เขตภาคเหนือ ส่วนที่เหลือนอกนั้นมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทย
๙

ทางด้านการวิจัยนั้น มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป็ น ภารกิ จ หลั ก ที่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การควบคู่
ไปกับการเรียนการสอน และนับถึงปีการศึกษา ๒๕๕๐ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ดำเนิน
โครงการวิจัยไปแล้ว ๑๘๖ เรื่อง  ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
โดยได้รับทุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม
นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความ
รู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้เพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม
ต่างๆ ให้มีการพัฒนา สามารถก้าวทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งในระยะที่ผ่านมา
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในระยะต่อไปมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการศึกษาวิจัย
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทั้งในส่วนของล้านนาและในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ต่อไป
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กราบบังคมทูลมาโดยสังเขปนี้ ได้ประสบ
ความสำเร็จและก้าวหน้าด้วยดีมาโดยตลอด และในปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีผู้สำเร็จการศึกษา
ทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครัง้ ที่ ๕ ในวันนี้ จำแนกเป็นปริญญาบัณฑิต ๗๘๕ ราย
และปริญญามหาบัณฑิต ๑๒๑ ราย รวม ๙๐๖ ราย
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานรางวัล
เชิดชูเกียรติ พระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดี
เด่นแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่รองอธิการบดีและคณบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไป
ต่อจากนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
แก่บัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้สืบไป
								
						               ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๑๐

คำประกาศเกียรติคุณ
พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้พิจารณาเห็นว่า พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน)
เจ้าคณะภาค ๖ เป็นพระมหาเถระผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมี
ศีลาจารวัตรเรียบร้อยควรแก่สมณสารูป เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นผู้วางรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขตปกครองภาค ๖ ให้เป็น
เอกภาพและเป็นที่การยอมรับด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และการส่งเสริมการศึกษาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง
แก่นักบริหารทั้งหลายสืบไป
พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ได้รับการบรรพชาเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน
พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๐๑ ณ วั ด สั น มะเค็ ด อำเภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย
อุ ป สมบทเมื่ อ วั น ที่ ๑๐ เดื อ นกรกฎาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๐๘ ณ พระอุ โ บสถวั ด พระแก้ ว
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระพุทธิวงศ์ววิ ฒ
ั น์ (วงศ์ ทานวํโส) เป็นพระอุปชั ฌาย์
พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) จบการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนบ้าน
สันมะเค็ด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จบนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัด
เชียงราย และเปรียญธรรม ๖ ประโยค จากสำนักเรียนวัดเบญจมบพิต กรุงเทพมหานคร
ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะสงฆ์ หลักสูตรพระสังฆาธิการ และหลักสูตรพระอุปชั ฌาย์
รุ่นที่ ๑๙ จากสำนักอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
งานด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน)ได้
ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ เริ่มจากเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๖ เป็นรอง
เจ้ า อาวาสวั ด พระแก้ ว จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น เจ้ า อาวาสวั ด พระแก้ ว รองเจ้ า คณะจั ง หวั ด
เชียงราย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าคณะภาค ๖ และเจ้าคณะภาค ๖ โดยลำดับ
ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย พระธรรมราชา
นุ วั ต ร (สุ ทั ศ น์ สุ ท สฺ ส โน) ได้ ว างรู ป แบบการปกครองของวั ด โดยได้ แ บ่ ง กรอบภารกิ จ
การปกครองวั ด ออกเป็ น ๔ ด้ า น คื อ ๑) งานธุ ร การ งานโยธาและกิ จ กรรมพิ เ ศษ
๑๑

๒) งานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ๓) งานศาสนสงเคราะห์ และ ๔) งานด้านการปกครอง
โดยมีร องเจ้ าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ร่ วมรั บ ผิ ด ชอบและบริ ห ารงานครบทั้ ง ๔ ด้ า น
ส่งผลให้ วั ด พระแก้ ว มี ก ารบริ ห ารภายในวั ด ที่ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงได้รับการประกาศยกย่องเป็นวัดพัฒนาดีเด่นของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ภาค พระธรรม
ราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมให้แก่พระภิกษุ
และสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภ าค ๖ คื อ จั ง หวั ด เชี ย งราย พะเยา ลำปาง แพร่
และน่าน โดยให้การมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา
ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึง่ เปิดสอนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา และใน
ฐานะที่เป็นประธานสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตพะเยาได้
ผลั ก ดั น ให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาขยายห้องเรียมาเปิดที่
วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย ทำให้พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงรายได้รับการ
ศึ ก ษาในระดับอุดมศึกษา และจะเป็นกำลั ง สำคั ญ ในการพั ฒ นากิ จ การคณะสงฆ์ ต่ อ ไปใน
อนาคต
นอกจากนี้ พระธรรมราชานุ วั ต ร (สุ ทั ศ น์ สุ ท สฺ ส โน) ยั ง ได้ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
พระปริยตั ธิ รรมแผนกนักธรรมและบาลี โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและจัดแสดงมุทติ าจิต
แก่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบไล่ได้ในสนามหลวงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับพระภิกษุและสามเณรได้มีกำลังใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนากิจการคณะสงฆ์และสังคมในฐานะศาสนทายาท
นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มจัดอบรมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม
การศาสนศึกษา และการพัฒนาวัด ส่ ง เสริ ม ให้ วั ด ทุ ก วั ด สอนภาษาตั ว เมื อ งซึ่ ง เป็ น อั ก ษร
พืน้ เมืองล้านนาให้ได้รบั การอนุรกั ษ์และเผยแพร่ให้แพร่หลายภายใต้โครงการฟืน้ ฟู “ตัว๋ เมือง”
และมอบนโยบายให้ ทุ ก วั ด จั ด ทำป้ า ยชื่ อ วั ด เป็ น ภาษาล้ า นนาอี ก ภาษาหนึ่ ง เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมทางภาษาของล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมของหน่วย
อบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จัดอบรมพระคู่สวด และมัคนายกเพื่อให้มีรูปแบบ
การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยได้ออกตรวจเยี่ยมและให้นโยบายไปปฏิบัติทุกจังหวัด
และทุกอำเภอ

๑๒

ในด้านการพัฒนาสังคม พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ได้ส่งเสริมให้
พระสังฆาธิการในเขตปกครองจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในทุกอำเภอ จัดโครงการป้องกันโรคเอดส์
โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติและสร้างสำนึกรักศักดิ์ศรี และความ
ภูมิใจในท้องถิ่นโดยยึดปูชนียบุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเป็นที่ตั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้ธรรมะ การจัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพ และการทำ
คุณประโยชน์ต่อสังคม จัดกิจกรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
โดยหมุนเวียนจัดอบรมความรู้ไปทุกตำบล นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้อาวุโส
ในเทศกาลปีใหม่เพื่อสอดแทรกความรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม และความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุเพื่อลดปัญหาทางสังคม
ผลจากการสนองงานและบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
คุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อกิจการคณะสงฆ์ ทำให้พระธรรมราชานุวัตรได้รับการพิจารณา
ตั้ ง สมณศั ก ดิ์ เ ป็ น พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นพุ ท ธิ คุ ณ และได้ รั บ พระราชทานสมณศั ก ดิ์ เ ป็ น
พระราชาคณะชั้ น สามั ญ ที่ พ ระอุ ด มปั ญ ญาภรณ์ พระราชาคณะชั้ น ราชที่ พ ระราชรั ต นากร
พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัตนมุนี และ พระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร
ตามลำดั บ นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ การถวายรางวั ล ผู้ บำเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนา“
“เสาเสมาธรรมจัก ร” และได้ รั บ การถวายปริ ญ ญาครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จ าก
สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งราย ปริ ญ ญาพุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
โดยที่ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ได้สร้างผลงานทางด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์ และการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาสังคม
ชุ ม ชน และประเทศชาติ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและยั่ ง ยื น
นั บ เป็ น พระมหาเถระผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่าง
ต่อเนื่องโดยลำดับจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมาโดยตลอด สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๓

ประวัติและคุณูปการ
ของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ทำคุณ
ประโยชน์อย่างยิง่ แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงมาอย่างต่อเนือ่ ง จำนวน ๔ ราย ได้แก่ นายไกรสร
จันสิริ นายหาญ จันทร์ตระกูล นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และนายประเสริฐ พุ่งกุมาร ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” พ.ศ. ๒๕๕๐
สำหรับ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” มีประวัติส่วนตัวและการทำคุณประโยชน์
ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยสังเขปดังนี้
๑. นายไกรสร  จันศิริ
๑) วันเดือนปีเกิด ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๗๘ อายุ ๗๒ ปี	
๒) ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
๓) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน
- ประธานที่ปรึกษาถาวร ชมรมนักธุรกิจไทย-จีน
- รองประธานสมาคมมิตรภาพไทย-จีน
- รองประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย
- รองนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
๔) คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
		
๔.๑) คุณูปการด้านวิชาการและการบริหาร
			
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
			
- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
			
- ประธานกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ศูนย์ภาษา
			
และวัฒนธรรมจีนสิรินธร
		
๔.๒) คุณูปการด้านการเงินและทรัพย์สิน
			
- บริจาคทุนทรัพย์เพื่อการจัดซื้อที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัย
จำนวน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔

			
		
			

- บริจาคทุนทรัพย์โครงการบนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน
จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- บริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา
จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
			
รวม ๖,๙๒๐,๐๐๐ บาท
			
- รณรงค์จัดหาทุนทรัพย์จากบุคคลและหน่วยงานเพื่อสมทบ
		
กองทุนพัฒนาครูสอนภาษาจีน
				 รวม  ๒๐,๑๐๑,๘๔๕.๑๘  บาท
๒. นายหาญ  จันทร์ตระกูล
๑) วันเดือนปีเกิด ๑๘ เมษายน ๒๔๗๕ อายุ ๗๕ ปี
๒) ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์
เชียงราย จำกัด
๔) คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
		
๔.๑) คุณูปการด้านวิชาการและการบริหาร
			
- ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
			
- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		
๔.๒) คุณูปการด้านการเงินและทรัพย์สิน
			
- สร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยความยาว ๔.๓๗๕๙๑๑ กิโลเมตร
			
มูลค่า ๑๔,๗๓๐,๐๐๐ บาท
			
- ปรับปรุงไหล่ทางภายในมหาวิทยาลัย มูลค่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			
- บริจาคทุนทรัพย์เพื่อทุนการศึกษา และเพื่อกิจการอื่น
			
ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท
			
รวม  ๒๐,๗๔๕,๐๐๐  บาท

๑๕

๓. นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์
๑) วันเดือนปีเกิด ๑๑ เมษายน ๒๔๘๙ อายุ ๖๑ ปี
๒) ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AIT)
		
สาขาวิชา วิศวกรรมบริหาร
๓) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท RCL จำกัด (มหาชน)
๔) คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
		
๔.๑) คุณูปการด้านวิชาการและการบริหาร
		
- ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		
- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		
๔.๒) คุณูปการด้านการเงินและทรัพย์สิน
		
- บริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเช่าอาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗ ให้กับ
		
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงานประสานงาน
		
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐
		
จำนวน ๖,๔๓๐,๐๐๐ บาท
			
- บริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา	
		
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			
- บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
			
จำนวน ๗๐๕,๐๗๗ บาท
			
รวม  ๘,๑๓๕,๐๗๗  บาท

๑๖

๔. นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร
๑) วันเดือนปีเกิด ๑๒ มีนาคม ๒๔๗๙ อายุ ๗๑ ปี
๒) ประวัติการศึกษา
		
๒.๑ มัธยมศึกษา
		
๒.๒ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม
		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารสัตว์บก เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เครือเจริญโภคภัณฑ์
กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
๔) คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
		
๔.๑) คุณูปการด้านวิชาการและการบริหาร
		
- ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		
- ประธานกรรมการบริหารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
		
- กรรมการกองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน
		
๔.๒) คุณูปการด้านการเงินและทรัพย์สิน
		
- บริจาคทุนทรัพย์เพื่อการจัดสร้างหอพักนักศึกษาให้แก่
		
มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		
- บริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา 	
		
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
			
รวม  ๒๕,๐๑๐,๐๐๐  บาท

๑๗

รายนามผู้กราบบังคมทูล
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๑
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พลตำรวจเอก เภา สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดี
ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
			 รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ
			 อธิการบดี
๒. ปริญญามหาบัณฑิต
			 รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน
			 รองอธิการบดี
๓. ปริญญาบัณฑิต
		 ๓.๑ สำนักวิชาการจัดการ
				 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร โตสงวน
				 คณบดีสำนักวิชาการจัดการ
		 ๓.๒ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
				 นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
				 คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๘

		 ๓.๓ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
				 รองศาสตราจารย์ อรพิน ภูมิภมร
				 คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
		 ๓.๔ สำนักวิชานิติศาสตร์
				 รองศาสตราจารย์ ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
				 คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
		 ๓.๕ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
				 รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์
				 คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
		 ๓.๖ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
				 อาจารย์ ชุลีพร ถนอมศิลป์
				 ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป
รองอธิการบดี

๑๙

จำนวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
									
จำนวน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์						
		
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑
		                                                          รวม           ๑
ปริญญามหาบัณฑิต
สำนักวิชาการจัดการ
		
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๓๔
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
๖
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
		
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
๓๘	
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
		
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒๘
		
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
๑๑	
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
		
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๑
		
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
๒
		
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก
๑
รวม   	 ๑๒๑
ปริญญาบัณฑิต
สำนักวิชาการจัดการ		
		
สาขาวิชาการบัญชี
๖๗	
		
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๙๐	
		
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๙๘
		
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
๗๑
๒๐

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖๔
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๔๔
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๒๔
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
๓๗
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
๒๔
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
๑๔
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๕๑
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๘๑
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
๒๐
                                                                     รวม       ๗๘๕
เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                                                       รวม
๒๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๘

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ  ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พระธรรมราชานุวัตร  (สุทัศน์ สุทสฺสโน)

ปริญญามหาบัณฑิต
สำนักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑. นางสาว กัญญา
๒. นาง เกตุศิริ  
๓. นางสาว จันทร์เพ็ญ
๔. นางสาว จินดารัตน์
๕. นาย จิรวุฒิ
๖. นางสาว ธนวรรณ
๗. นางสาว ธัญญรัตน์
๘. นาย นที
๙. นางสาว นิรมล
๑๐. นางสาว นุชนภางค์
๑๑. นางสาว ผ่องพรรณ
๑๒. นาย พงศ์พิพัฑฒ์
๑๓. นางสาว พัชนี
๑๔. นางสาว พิมพ์ใจ
๑๕. นางสาว พีรดา
๑๖. นาย มณฑล
๑๗.นางสาว มยุรฉัตร

จันทร์เลน
อภิสิทธิ์อิสริยะ
สายน้ำปราณ
วงศ์เงิน
ชัยพันธุ์
เชาว์วาทิน
เฉลิมสุข
สมกาศ
คงทวีเลิศ
ศรีวิชัย
นะติกา
นพคุณ
จงวนาพิทักษ์กุล
ศรีคำ
ฤทธิรงค์
รัตนพรนภาพันธ์
ตะต้องใจ
๒๒

๑๘. นางสาว มยุรา
ปัญญามา
๑๙. นางสาว มารีนาท กาตาสาย
๒๐. นางสาว ยุวยงค์ หงษ์ทอง
๒๑. นาง รัญชนา
นำอิน
๒๒. นางสาว วราพร ชัยอิ่นคำ
๒๓. นางสาว วาสิตา จันทรานุสรณ์
๒๔. นางสาว สยุมพร ไชยวงค์
๒๕. นาย สันทัด
พงษ์ไพบูลย์
๒๖. นางสาว สุภาภรณ์ ปาลี
๒๗. นางสาว สุวิมล
ซื่อสมศักดิ์
๒๘. นางสาว โสมรวี จินดาทา
๒๙. ร้อยเอกหญิง  หงส์หยก โพธิอภิญาณวิสุทธิ์
๓๐. นาย อดุลย์
จันทาพูน
๓๑. นาง อทิติ
หนุนนำสิริสวัสดิ์
๓๒. นางสาว อรชุมา วงค์เทียนชัย
๓๓. นาย อรรคเดช
โล้พิรุณ
๓๔. นาง อารีพันธ์
วิจิตรเฉลิมพงษ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง)
๔. นาย พรชัย
แสงอร่ามเรือง
๑. นาย คเชนทร์
กรรณิกา
๕. นางสาว สกาวรัตน์ ฉัตรเจริญทรัพย์
๒. นางสาว ปิยวรรณ คุณะวัฒน์สถิตย์
๖. นางสาว สุภรัตน์ ทับนาโคก
๓. นาย พยงค์
หอยแก้ว

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
๑. นางสาว กังสดาล สุภัทรวณิชย์
๒๐. นางสาว ประดับฟ้า
๒. นาง ขวัญฤทัย
ดำรงค์วัฒนโภคิน ๒๑. นาง ปานดวงเนตร
๓. นางสาว จริยา
ท้วมจันทร์
๒๒. นางสาว พัชรินทร์
๔. นางสาว จารุณี
เดส์แน็ช
๒๓. นาย พิตรพิบูล
๕. นาง จาศิริ
ช่วยพรม
๒๔. นาย มงคล
๖. นางสาว จิราภรณ์ ทองตัน
๒๕. นางสาว เมธาวี
๗. นาย ฉัตรรัฐ
รุ้งทาบนภา
๒๖. นาย รวิสุต
๘. นางสาว ชนม์ชนก ร่วมรักษ์
๒๗. นาง ลักษณ์สุภา
๙. นาง ชุติมา
พบลาภ
๒๘. นาย วรัตม์
๑๐. นางสาว ณัฐพร บู๊ฮวด
๒๙. นาง วริศา
๑๑. นาย ดุสิต
อุทิศพงษ์
๓๐. นางสาว วิภัทรา
๑๒. นางสาว ทรรศนีย์ มีเงิน
๓๑. นางสาว วิภา
๑๓. นาย นัทธ์
ปรารถนาดี
๓๒. นาง วิภาภร
๑๔. นางสาว น้ำหนึ่ง วรพงศธร
๓๓. นาง วิลาวัลย์
๑๕. นาง นิจทยา
วิริยะเกษมสุข
๓๔. นางสาว ศจีมาศ
๑๖. นาย นุวัศ
เจนเกียรติฟู
๓๕. นาย สาทิส
๑๗. นางสาว บุญธรี
ฟูตระกูล
๓๖. นางสาว สุภาพร
๑๘. นางสาว บุญล้อม สิบหมื่นเปี่ยม
๓๗. นางสาว สุวิมล
๑๙. นางสาว เบญจมาศ โกมล
๓๘. นาง อาริยา

๒๓

โหมดสุวรรณ
อุดหนุนกาญจน์
อัศวานุชิต
ศิริเบญจา
ญาณโรจนะ
เรืองสินภิญญา
ไกรรวี
ประภาวัต
วัชรปรีชาสกุล
สกุลรุ่งจรัส
ศุภะจินดา
ทองอัมพร
เจนลาภวัฒนกุล
มณฑามณี
ธนอารักษ์
ดำรงค์วัฒนโภคิน
บัวรักษา
ลัญฉนะวณิชย์
สาริกะภูติ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑. นาง กรณ์รวี
โนเลี่ยม
๒. นางสาว กุลณัฐ ศิริบุญธรรม
๓. นาย คันศร
แสงศรีจันทร์
๔. นาย จตุรชัย
ต๊ะคำ
๕. นางสาว จุรีรัตน์ จอมวุฒิ
๖. นาง ทัศนีย์  
ธินะ วงศ์กนิษฐ์
๗. สิบตำรวจเอก เทวราช แก้วมา
๘. นาย ธนกร
สุริยกระจ่าง
๙. นาง ธิดารัตน์
ไข่แก้ว
๑๐. นาย ธีรพงษ์
เผ่ากา
๑๑. นาย นปตรี
อินเรือง
๑๒. นาย นัฐพงศ์
ไชยสวัสดิ์
๑๓. นางสาว นันทภัค อนันต์
๑๔. นาย ประจวบ
เจริญพร
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
๑. นางสาว กฤติยา แผ่นทอง
๒. นางสาว ณัฏฐณิชา สมจักร
๓. นาย นิวัฒน์
จอมคำ
๔. นาง เนาวรัตน์
จอมคำ
๕. นางสาว พนัชธนัญ วิไล
๖. นาง พัทธ์ธีรา
รัตนชัย

๒๔

๑๕. นาย ประดิษฐ์
เทศเลิศ
๑๖. นาย ปิยะพงษ์
ตุลาชม
๑๗. นาย พนมกร
นันติ
๑๘. นาย รุ่ง
ผู้ค้าขาย
๑๙. นางสาว วิธัญญา วิพัฒนการกุล
๒๐. นาย วิษนุกร
ทองคำ
๒๑. นาย ศรัณยู
โกเมนต์
๒๒. นางสาว สายอรุณ ปินะดวง
๒๓. นางสาว สุพัตรา ลาภมณีย์
๒๔. นาง สุรีพร
โกมลธง
๒๕. พันตำรวจตรี อดุลย์ สิริสิทธินันท์
๒๖. นาย อนุสรณ์
ศรีจันทร์
๒๗. นาง อรัญญา
บุญตานนท์
๒๘. นางสาว อัญชลี ภู่เทศ
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นางสาว ลชนา
นาง สุกัญญา
นางสาว สุรีพร
นางสาว โสภิตสุดา
นาง อุษณีย์

ชมตระกูล
เทพวงศ์
สุกพันธ์
ศิริโสภณ
บุญชมภู

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
๑. นางสาว ธัญพิชชา วงศ์ศรีวิวัฒน์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
๑. นาย ทนงศักดิ์
ยินนัยธรรม

๒. เรืออากาศเอก ศ ศาลา    ครัวจัตุรัส

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก)
๑. นาย สุรสิทธิ์
ปุสุรินทร์คำ

๒๕

ปริญญาบัณฑิต
สำนักวิชาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว จุฑาพร วงศ์สวัสดิวัฒน์
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๒. นางสาว กุลรดา   จันทวีสมบูรณ์
๓. นางสาว นัยนา   สิงหโภชน์
บัญชีบัณฑิต
๖. นางสาว กมลทิพย์
๗. นางสาว กาญจนา
๘. นาย จารุพล
๙. นางสาว จารุวรรณ
๑๐. นางสาว จิตติมา  
๑๑. นางสาว จินตนา
๑๒. นางสาว จุไรวรรณ
๑๓. นางสาว ฉัตรพร
๑๔. นางสาว ชุติมา
๑๕. นางสาว ฐิติพร
๑๖. นางสาว ณัชชา
๑๗. นางสาว ณัฐนันท์
๑๘. นางสาว ดวงพร
๑๙. นางสาว ตวิษา
๒๐. นาย ทศวรรษ
๒๑. นาย ธนศักดิ์
๒๒. นาย ธราณิศร์
๒๓. นางสาว ธิติมา  
๒๔. นางสาว นภาพร

๔. นางสาว ปัญญรัตน์ แก้วบริสุทธิ์
๕. นางสาว เยาวลักษณ์ คงมั่น

กานิล
เสียงแขก
ชินพิทักษ์วัฒนา
ดีทองพะเนา
จิตรจง
เครือเพลา
อินทะวุธ
คนธิคามี
คงไพจิตรวงศ์
นิธากร
สุมะนา
คำก่ำ
ธนสารโสภิณ
นาคะเวช
วิทยาเดชขจร
มะลิขาว
อายุเจริญ
ศรีงามผ่อง
นารถพินิจ
๒๖

๒๕. นางสาว นภาลัย   สีโท
๒๖. นางสาว นันทิยา อุดกันทา
๒๗. นางสาว ปิยนาถ คิดอ่าน
๒๘. นาย พงษ์พันธ์
นิคมภักดิ์
๒๙. นางสาว พจนารถ สมบูรณ์ดี
๓๐. นางสาว พรรทิตา   รัตนจีนะ
๓๑. นางสาว พรสุดา   ศุภวัชระ
๓๒. นางสาว พัชรภรณ์ ไชยโย
๓๓. นางสาว พัชราวดี สีขาว
๓๔. นางสาว พัชรินทร์ นำเกียรติสกุล
๓๕. นางสาว พิมพร คงคำสิงห์
๓๖. นางสาว ภัทราพร ภัทรภูษิต
๓๗. นางสาว เมทินี   ท่าผา
๓๘. นาย รวมพล
ขัตติสะ
๓๙. นางสาว รวีวรรณ   อนันต์ชื่น
๔๐. นาย ริน
เสือประสงค์
๔๑. นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทมาศ
๔๒. นางสาว วรรณนิภา งามแสง
๔๓. นางสาว วรุณทิพย์   ปรีดาวิจิตรกุล

๔๔. นางสาว วาสนา  
๔๕. นางสาว วาสิฏฐี
๔๖. นางสาว วินิตา
๔๗. นางสาว วิรันดา
๔๘. นางสาว วิรุณ
๔๙. นางสาว ศันสนีย์
๕๐. นางสาว สกุลนา
๕๑. นาย สรวัฒน์
๕๒. นางสาว สังวาลย์
๕๓. นางสาว สุกานดา
๕๔. นางสาว สุนันทร์ทา
๕๕. นางสาว สุนิตา

พันธุ์ไชย
ฟูแสง
พระเดโช
เพ็ญมูล
ตรีรัตน์วิชชา
เจริญสุข
หอมคง
อุปทุม
บัวอิ่น
จันทร์มะโน
โสภาศรี
เนตรคุณ

๕๖. นาย สุพจน์
๕๗. นางสาว สุพิชฌาย์
๕๘. นางสาว สุภาพร  
๕๙. นางสาว หทัยรัตน์
๖๐. นางสาว อนุกูล
๖๑. นางสาว อังครัฐ
๖๒. นางสาว อาจารี  
๖๓. นางสาว อาทิตยา
๖๔. นางสาว อุมาพร
๖๕. นางสาว อุษณีษ์  
๖๖. นางสาว อุไรวรรณ
๖๗. นาย เอกพัฒน์  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นาย ตรีเพชร
มาศโอสถ
๒. นางสาว ทรรศนาพร ขันทะยศ
๓. นางสาว บุศรา
ศรีนวล
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๖. นางสาว กรรณิการ์ วัฒนิศร
๗. นางสาว จีระนันท์ ธรรมเสน
๘. นางสาว จุฬาลักษณ์ ทาปิมปา
๙. นางสาว เจียรพรรณ ใจสม

๒๗

๔. นางสาว พิไลพร
๕. นางสาว รังสิยา

มาตานะน้อย
สีดา
สารนอก
วงศ์พิทักษ์
พานศรี
กุลวงศ์ประเสริฐ
อรุณรุ่งโรจน์
อุไรรักษ์
วิทยากาญจน์
บุรีแก้ว
ต้นพนม
อ้นอารี

ดีสงคราม
จันทราศรี

๑๐. นางสาว ผกาศิริ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
๑๑. นางสาว สตาภา ศรีสำรวล
๑๒. นางสาว สุพรรษา บูระณะ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๑๓. นาย กนก
๑๔. นาย กรกฎ
๑๕. นางสาว กรรณิการ์
๑๖. นาย กริชเพชร
๑๗. นาย กฤดินันทน์
๑๘. นาย กฤตยชญ์
๑๙. นาย กฤษณ์
๒๐. นางสาว กษมา
๒๑. นาย กานต์
๒๒. นางสาว เกตุสิริ
๒๓. นางสาว ขวัญใจ
๒๔. นางสาว ขวัญบุญ
๒๕. นางสาว คชาภรณ์
๒๖. นาย  คำรณ
๒๗. นาย จักรีย์
๒๘. นาย จิรวัฒน์
๒๙. นาย ชนินทร์
๓๐. นาย ชยานนท์
๓๑. นาย ชาญวุฒิ
๓๒. นาย ฐาปกรณ์
๓๓. นางสาว ฐิติภา
๓๔. นาย ณัฏฐเศรษฐ์
๓๕. นาย ดิฏฐพล
๓๖. นางสาว ดุจเดือน
๓๗. นาย ทองทิว
๓๘. นาย ธงชัย
๓๙. นาย ธนกร
๔๐. นาย ธนภูมิ
๔๑. นางสาว ธนิตา
๔๒. นาย ธานิกรณ์

ฟูศรี
มีช่วย
อุตรชน
เอี่ยมสอาด
ร้อยสมมุติ
ฉายประสาท
ปัญจศุภโชค
สรรพนิล
มีสมสาร
กลมกล่อม
บุตรแสนลี
สะอาด
สร้อยนาก
สระทองเทียน
ช่างเหล็ก
เทียนขวัญ
บุญนุช
ยิ่งชูตระกูล
นิธิอรรถวานนท์
ทองคำนุช
ออกแมน
กันหารินทร์
ยะตั๋น
คุ้มวงษ์
สุขสบาย
นาวิชา
อริยะสมบัติ
คูประเสริฐยิ่ง
บุญราศรี
โตวณิชยการกูล
๒๘

๔๓. นางสาว ธิติยา
ศิริกุล
๔๔. นาย นพดล
เกตุเกษร
๔๕. นาย นรินทร์
วรพัฒน์ผดุง
๔๖. นาย นฤตย์
ชัยวร
๔๗. นาย นิทัศน์
เอี่ยมธนากุล
๔๘. นางสาว นิศรินทร์ ฉายแก้ว
๔๙. นางสาว นุชรี
สุวรรณเปี่ยม
๕๐. นางสาว ปณิตา แสงศักดา
๕๑. นาย ปนัฐพงษ์
เกตุมะ
๕๒. นาย ประกิต
สุขขิม
๕๓. นางสาว ประภาพร แก้วมุกดา
๕๔. นาย ประสพโชค มีดี
๕๕. นางสาว ปัณฑ์ชนิต หยุ่มไธสง
๕๖. นางสาว ไปรมา ต่ายหลี
๕๗. นาย พงศ์พัฒน์ แสนโคตร
๕๘. นางสาว พรพรรณ รองลคร
๕๙. นางสาว พรวดีฐ์ ธิเดช
๖๐. นาย พรศักดิ์
สืบเสระ
๖๑. นางสาว พลอย
ว่องสาริกิจ
๖๒. นางสาว พลอยชมภู อรรคสูรย์
๖๓. นางสาว พัชรา
ใจสาหัส
๖๔. นางสาว พิชานันท์ ฟูแก้ว
๖๕. นางสาว ไพรวัลย์ บาหยัน
๖๖. นางสาว มนจิรา หทัยดำรงวิทยา
๖๗. นางสาว รัตนวิภา แสงตะวัน
๖๘. นางสาว วรัญชลี ยะสะโน
๖๙. นางสาว วสุรัตน์ แซ่โง้ว
๗๐. นางสาว วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
๗๑. นาย วัลลภเลิศ
รัตนพรนภาพันธ์
๗๒. นางสาว ศิริวรรณ จันทร์รุ่งโรจน์

๗๔. นางสาว ศิวพร
๗๕. นางสาว โศรดา
๗๖. นาย สิทธิพร
๗๗. นางสาว สิริพร
๗๘. นางสาว สุกันญา
๗๙. นางสาว สุธิดา
๘๐. นางสาว สุภัจฉรี
๘๑. นาย สุเมธา
๘๒. นาย เสกศักดิ์

สุ่มทอง
ป้านตุ่น
พลฤทธิ์
นนทะแสง
ตามสมัย
คำงาม
เพิ่มพิณทอง
กันตรง
ไชยมนตรี

๘๓. นางสาว เหมือนฝัน
๘๔. นางสาว อนงค์
๘๕. นางสาว อมรวดี
๘๖. นาย อรรถพล
๘๗. นาย อัษฎางค์
๘๘. นาย อาเมร์
๘๙. นางสาว อารยา
๙๐. นาย เอกวิทย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๓. นาย สรรพสิทธิ์
๑. นางสาว ปรัศนีย์ ณ คีรี
๔. นางสาว อธิพร  
๒. นางสาว พลอยไพลิน  บุญธา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐. นางสาว มัฒฑณา  
๕. นาย ไกรเศรษฐ์ สมใจ
๑๑. นาย วิสุทธิพันธ์
๖. นาย ถิรพงศ์
ภูแช่มโชติ
๑๒. นาย สงกรานต์
๗. นางสาว ธิดารัตน์   ปั้นนาค
๑๓. นางสาว หนูจวน
๘. นาย ปวีณ
ศศิวัจน์ไพสิฐ
๙. นางสาว พรพิมล หนูช่วย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
๑๔. นาย กรวัชร
ประนอม
๑๕. นางสาว กีรติญา   ธนะกูลวัฒนา
๑๖. นางสาว เกณิกา เชื้อพนม
๑๗. นางสาว เกษรินทร์ เรือนคำ
๑๘. นางสาว จงจิต
ขันทอง
๑๙. นางสาว จริยา
ขะขอม
๒๐. นาย จักรกริช
ศรีสมุทร

๒๑. นางสาว จารุภา
๒๒. นางสาว จิรนันท์  
๒๓. นางสาว จุฑาพร  
๒๔. นางสาว จุฑารัตน์
๒๕. นางสาว จุฑารัตน์
๒๖. นางสาว จุรีรัตน์
๒๗. นางสาว ฉวีวรรณ
๒๙

บูระพันธ์
โพธิ์ตะทอง
พ้นภัย
จรจันทร์
วงศ์การเวก
มะนาเซ
พุทธวงศ์
สุทธนะ

นิมิตสันติวงศ์
หวังเสรีกุล

ผาสุข
จันทาภากุล
ใจสุข 
แจ่มแจ้ง

สมิตินันทน์
งามดี
ไชยบุตร
ชัยอินทร์
เรืองประพันธ์
ขัตติโย
ทองมีสี

๒๘. นางสาว เฉลิมขวัญ ยะรินทร์
๒๙. นางสาว ชัฐรา
คำวิชัย
๓๐. นาย ชัยณรงค์
นาคนาคา
๓๑. นางสาว ฐิติกาล   วีรศิริกุล
๓๒. นางสาว ฐิติรัชช์ ศฤงคาร
๓๓. นาย ณัฐชนน
มั่นคง
๓๔. นางสาว ดวงเดือน ปัญญาไว
๓๕. นางสาว ดาริน   กาญจนะประยูร
๓๖. นางสาว นริสา   เชยวัดเกาะ
๓๗. นางสาว นฤมล
น้อยคำปัน
๓๘. นางสาว นวรัตน์ สุระเสียง
๓๙. นางสาว นิตยา   ประดิษฐเพชร
๔๐. นางสาว นุชนันท์ นันทวิสิทธิ์
๔๑. นางสาว บุษราวรรณ  อุ่นเจริญ
๔๒. นาย ประธาน
จินดารมย์
๔๓. นางสาว ประภาพรรณ จินดาคำ
๔๔. นาย ปรีดา
ชัยลังกา
๔๕. นางสาว ปิยมล   คำเปี้ย
๔๖. นางสาว ปุณยวีร์   สมจิตต์ชอบ
๔๗. นางสาว ฝนทิพย์   สีฝั้น
๔๘. นาย พลเชฏฐ์   พวงทรัพย์
๔๙. นางสาว พัชรวรรณ เผือกวัฒนะ
๕๐. นางสาว พัชรินทร์ เรือนคำ
๕๑. นางสาว พัชรินทร์   อินยะพรม
๕๒. นางสาว พิชชานิจ กาวีวน
๕๓. นางสาว พิชาพัชร์   ศรีพิบูลย์
๕๔. นางสาว พิมลพักตร์ ฤทธิ์วัณนา
๕๕. นางสาว พิไลวรรณ ยี่หว่า
๕๖. นาย พีรพล
ภรณ์วรานนท์
๕๗. นางสาว เพ็ชรลัดดา พุ่มบานเย็น
๕๘. นางสาว ภัทรานนท์ ป้อมหิน
๓๐

๕๙. นาย ภาคภูมิ
ดาวประเสริฐ
๖๐. นาย ภานุวัฒน์   ภูครึง
๖๑. นางสาว มนัสวี   โสวภาค
๖๒. นางสาว ยุวดี  
พุทธิพันธุ์
๖๓. นางสาว ลัญฉกร คำแก้ว
๖๔. นางสาว ลันพรรคษนาฐ์ ทรัพย์ไพบูลย์
๖๕. นาย วรวัจน์  
ชินจรัสศรี
๖๖. นางสาว วราภรณ์   วิเวก
๖๗. นางสาว วัชราภรณ์ ไชยเพีย
๖๘. นางสาว วัฒนี
เสมคำ
๖๙. นางสาว วาสนา   บุญพันธุ์
๗๐. นาย วิทวัส  
เหล่าอัจฉริยะพร
๗๑. นางสาว วิลาวรรณ   วงค์อะทะ
๗๒. นางสาว วีรวินทร์ สมุดความ
๗๓. นาย ศรัญญู  
นันต๊ะภาพ
๗๔. นางสาว ศศิฉาย ลาภถาวร
๗๕. นางสาว ศศิวิมล   สังข์มูล
๗๖. นาย ศักดิ์ศิริน   ระวิวัฒน์
๗๗. นางสาว ศิริภัค   สุจริต
๗๘. นางสาว ศิวนันท์ วงษ์สุรภินันท์
๗๙. นางสาว ศิวพร   วิธุรวานิชย์
๘๐. นางสาว ศุจิรัตน์   สาครโยธิน
๘๑. นาย สมาน
ฤทธิ์โต
๘๒. นางสาว สายฝน   อาสว่าง
๘๓. นางสาว สิริวรรณ   ไวเมลืองอรเอก
๘๔. นางสาว สุทินันท์ ทรงวุฒิ
๘๕. นางสาว สุธิมา   รอดศรี
๘๖. นางสาว สุปภา   ขุนทอง
๘๗. นางสาว สุพรรณิการ์ วิยาภรณ์
๘๘. นางสาว สุภาวดี   ศรีใจงาม
๘๙. นางสาว สุมิตรา   นิลวัฒนกุล

๙๐. นางสาว หนึ่งฤทัย  
๙๑. นาย อธิป
๙๒. นาย อนุภัทท์
๙๓. นางสาว อภิญญา
๙๔. นางสาว อัมพร

สัทธาธรรมกุล
วงศ์จันทร์
เต็มศิรินุกูล
เจษฎาไพศาล
รุ่งรัฐแพทย์

๙๕. นาย อาณัติ
๙๖. นางสาว อาดีละห์  
๙๗. นางสาว อิษยา  
๙๘. นาย เอกวีร์

กุสุโมทย์
นรานุกูล
อุณหพัฒนา
เดชเทวพร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  ๑. นางสาว นันทพร มิ่งขวัญ
๒. นางสาว สุธิดา
หมวกแก้ว
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง
๓. นางสาว รุ่งอรุณ พุ่มเกษร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
  ๔. นางสาว กณิกนาฏ จินดายก
๒๐. นางสาว จีราวรรณ ศิริวรรณหงษ์
๕. นางสาว กรรณิกา พนาภูริกุล
๒๑. นางสาว จุฑาทิพย์ รัตนชมภู
๖. นางสาว กฤษณา จันทร์ผง
๒๒. นางสาว ชฎาวรรณ วินชัย
๗. นาย กลวัชร
รอดสว่าง
๒๓. นางสาว ชนิดา
พูนวิสิฐกุล
๘. นางสาว กัญจานิกา รูปกลม
๒๔. นางสาว ชลธิชา ปละติ๊บ
๙. นางสาว กานดา สุขสวัสดิ์
๒๕. นางสาว ชาลินี
หอมนาน
๑๐. นางสาว กิตติยา วังบุญคง
๒๖. นางสาว ณภารัฐ ชนไธสง
๑๑. นางสาว เกวลิน ปิ่นสุวรรณ
๒๗. นางสาว ณัฏฐพร เมฆรุ่งเรืองกุล
๑๒. นางสาว เกื้อหทัย กาชัย
๒๘. นางสาว เทิดขวัญ ทิพย์ศรีจันทร์
๑๓. นาย ไกรพล
บูรณะชัชวาลย์
๒๙. นางสาว เทียมจันทร์ จักสุวงษ์
๑๔. นางสาว ขวัญชนก โชคสกุล
๓๐. นาย โทรนิคส์
วงศ์ไชย
๑๕. นางสาว ขวัญพร บุนนาค
๓๑. นางสาว ธัญญรัตน์ ลือมงคล
๑๖. นางสาว ขวัญฤทัย ใจคำ
๓๒. นางสาว ธิดารัฐ บุญลำ
๑๗. นางสาว จันทนา เดชรักษา
๓๓. นาย ธีรชาติ
ลิ่มกุล
๑๘. นางสาว จินดา
ศรียาม
๓๔. นางสาว นวลจันทร์ หวังวิทยารัตน์
๑๙. นางสาว จีรนันท์ ประดิษฐเจริญ
๓๕. นางสาว นาถลลิล ฆารกุล
๓๑

๓๖. นาย นิคม
คำลือ
๓๗. นาย ประวิทย์
ทองอ่อน
๓๘. นางสาว ไผทมาศ แสงชัย
๓๙. นางสาว พรทิพย์ สุทธะนะ
๔๐. นางสาว พรพิมล ชัยพูน
๔๑. นางสาว พิมพ์ชมภู อินล๊อกฟอง
๔๒. นางสาว พิมพ์ภัทรา วิสาการ
๔๓. นางสาว พีริยา
ปั้นทอง
๔๔. นางสาว ภรณี
ภูเชื้อ
๔๕. นางสาว ภูพิงค์
เหลืองสุวรรณ
๔๖. นางสาว เมธินี
ขัดสาร
๔๗. นางสาว ยุพาภรณ์ สอนสมฤทธิ์
๔๘. นางสาว เยาวดี
พรเติม
๔๙. นางสาว เยาวภา เตือนจิตร์
๕๐. นางสาว รุ่งอรุณ สมประสงค์
๕๑. นางสาว เรวดี
แสงฟ้า
๕๒. นางสาว ลลิตวดี ส่วนบุญ
๕๓. นางสาว วรัทยา จอมจักร์

๕๔. นางสาว วันทนีย์ จิตพินิจชัย
๕๕. นางสาว วารุณี
ศรีนวลขาว
๕๖. นางสาว วาสนา อิสกุล
๕๗. นางสาว ศศิภัค แก้วเกตุ
๕๘. นาย สราวุธ
เตโชชลาลัย
๕๙. นางสาว สาวิตรี อินทรชิต
๖๐. นางสาว สุทธา
พงศ์พลูทอง
๖๑. นางสาว สุธานันท์ แม่นยำ
๖๒. นางสาว อนุสรณ์ คำศรี
๖๓. นางสาว อมรพันธุ์ สุวรรณโชติ
๖๔. นางสาว อมรรัตน์ หาญมนตรี
๖๕. นางสาว อรพินท์ จินตอมรชัย
๖๖. นางสาว อรสุชา สุจินพรัหม
๖๗. นางสาว อรุณี
อย่างสวย
๖๘. นาย อาริส
มะแอเคียน
๖๙. นางสาว อำไพพรรณ มารจรูญ
๗๐. นางสาว อุทุมพร การเก็บ
๗๑. นางสาว อุบลทิพย์ วุฒิชมภู

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑. นางสาว กาญจนา พรรณ์วงค์
๓. นางสาว ศรีอิสรา ลิ้มธีระวัฒน์
๒. นาย ณธร
ตระหง่าน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๘. นางสาว กาญจนา
  ๔. นาย กรกช
ขันธบุญ
๙. นาย เกรียงไกร
๕. นาย กฤตกานต์ ราชคฤห์
๑๐. นางสาว จารุวรรณ
๖. นาย กฤตผล
คงแพทย์
๑๑. นาย จารุวัจน์
๗. นางสาว กษมา
แสงมณี
๓๒

นันธิสิงห์
ชัยพรม
แจ้งสว่าง
กล้าหาญ

๑๒. นาย เจตพร
หมาดสกุล
๑๓. นางสาว ชลาลัย สุขอารมย์
๑๔. นางสาว ชุติมา
บุษราคัมภ์
๑๕. นางสาว โชติชนิตย์ ฤทธินารายณ์
๑๖. นางสาว โชติอุมา ฤทธินารายณ์
๑๗. นาย ฐนกร
เดชอ่อน
๑๘. นางสาว ณัฐชยา   นางขาว
๑๙. นางสาว ดวงฤดี ยงพรหม
๒๐. นาย ดิฐพงษ์
ปรารมภ์
๒๑. นาย ทศพล
เย็นนาม
๒๒. นาย เทพฤทธิ์
จันทร์สาคร
๒๓. นาย ธัชภร
พิรามวรกุล
๒๔. นางสาว ธัญพร ชัยมณี
๒๕. นางสาว ธิดารัตน์ อุปชัย
๒๖. นาย ธิระพงษ์
ผ่องแผ้ว
๒๗. นาย ธีรวุฒิ
บุญล้ำเลิศ
๒๘. นาย ธีรสิทธิ์  
ชูเมฆ
๒๙. นางสาว นฤภร
ศรีจรูญ
๓๐. นางสาว นัฐฎา
นายะสุนทรกุล
๓๑. นางสาว นันทพร เปรมไกรสร
๓๒. นาย นิติภัณฑ์
กันทะวัง
๓๓. นางสาว บุปผาพรรณ ทองสงค์
๓๔. นาย ปฐมพงษ์
ประเสริฐ
๓๕. นางสาว ปทุมพร   บุญผดุง
๓๖. นาย ปัญญวัฒน์ เกิดพระ
๓๗. นางสาว ปารณีย์ อัศวชัยพร
๓๘. นางสาว ปาริชาติ คำจุมพล

๓๓

๓๙. นางสาว ปาริณาภรณ์ นาคชุมพล
๔๐. นางสาว พรกมล สร้อยคำ
๔๑. นาย พสุ
ค้ามาก
๔๒. นางสาว พัชลี
วรรธนะศักดิ์
๔๓. นางสาว ภัทรา
เกตุเกิด
๔๔. นางสาว ภาวิณี
แจ่มเรือน
๔๕. นาย ภาสกร
มุงเมือง
๔๖. นาย ภิญโญ
ทองอ่อน
๔๗. นางสาว เมษญา แสนใจ
๔๘. นาย ยิ่งใหญ่
นิลวัฒนกุล
๔๙. นางสาว ลักษมี
ทาประสิทธิ์
๕๐. นาย วนพ
ประเสริฐกุล
๕๑. นางสาว วนิดา
กาฬสุวรรณ
๕๒. นาย วุฒิไกร
พาณิชย์ศิริ
๕๓. นางสาว ศศิธร
ศรินทุ
๕๔. นางสาว ศศิวิมล นนทภา
๕๕. นางสาว ศิริพร
ทับสุนทร
๕๖. นางสาว ศิริวรรณ อุ่นเสียม
๕๗. นาย ศิษฐา
พรมเล็ก
๕๘. นาย ศุภกร  
ศิริปัญญา
๕๙. นางสาว สุกานต์ดา กระเดา
๖๐. นาย สุวิทย์
กนกไพรวัลย์
๖๑. นางสาว เสาวลักษณ์ จำนงค์บุตร
๖๒. นาย อภิยศ
ประสมทรัพย์
๖๓. นาย อรรถพล
ยศแผ่น
๖๔. นาย อลงกรณ์
ศรีกุดตุ้ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นาย สุวรรณ
ทองภู
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
๒. นางสาว แสงดาว พรทวีโชคสกุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
๓. นางสาว กฤษณา กาหลง
๔. นาย กษมา
ตัณฑ์พานิช
๕. นาย ก้องเกียรติ อดทนดี
๖. นาย เกรียงไกร กอนทสร
๗. นาย คณาพล
กันพรหม
๘. นาย ครรชิต
อิทธิเมธินทร์
๙. นาย คามิน
สัมมาคารวะ
๑๐. นางสาว จันจิรา เตชะบุตร
๑๑. นางสาว จิราภรณ์ เมฆฉาย
๑๒. นางสาว จีรวรรณ แผ่นทอง
๑๓. นางสาว ชลนิชา สารีสุข
๑๔. นาย ไชยา
นะหีม
๑๕. นาย ณัฐพล
ทวิสิริกุล
๑๖. นาย ณัฐิพงษ์
ลือศิริ
๑๗. นางสาว ทิพย์อรุณ ใจวัง
๑๘. นางสาว ทิวา
เชื้อชาติ
๑๙. นาย นาวิน
ชุมแวงวาปี
๒๐. นาย นิพนธ์
ทรงเพียรทรัพย์
๒๑. นางสาว นิพาภรณ์ ศรีวิจิตร
๒๒. นาย ปฏิภาณ
พอใจ
๒๓. นางสาว ปัทมาภรณ์ สิงสาร

๓๔

๒๔. นาย ปิยะพงษ์
๒๕. นาย พลวัต
๒๖. นางสาว พัชรีภรณ์
๒๗. นาย พิชา
๒๘. นางสาว ภูมิพรรณ
๒๙. นางสาว ยุธัญธร
๓๐. นาย รวิศ
๓๑. นางสาว รัตนาภรณ์
๓๒. นางสาว รุ่งทิวา
๓๓. นางสาว วิชชุดา
๓๔. นาย วีระยุทธ
๓๕. นางสาว ศรีสุนันท์
๓๖. นาย ศักดิ์สิทธิ์
๓๗. นาย สถาพร
๓๘. นางสาว สุธิดา
๓๙. นางสาว สุพัตรา
๔๐. นาย สุรเวช
๔๑. นางสาว สุรีย์พร
๔๒. นางสาว สุวิทชา
๔๓. นาย อาทิตย์
๔๔. นางสาว อารีรัตน์

กาวิละพันธ์
ธนาคำ
ส่องเนตร
ชัยเฉลิมพงษ์
มหาวัจน์
ธีรโพธิพันธ์
อุดมระติ
ศรีธิ
ไชยโย
กวางวิเศษ
สุทธศิลป์
ซื่อสมศักดิ์
โสฬสจินดา
กองพรหม
ทับทิมศรี
เตชะเทพ
ลิ้มสนธิกุล
ม่วงประชา
ตอนสันเทียะ
เกตุแก้ว
ไชยรัถยาภรณ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑. นาย ทักษิณ
ปัญญาอาจ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
๒. นาย โกศล
แสงงาม
๑๔. นาย ธรรมวิชญ์
๓. นาย ฆษิต
ยมหา
๑๕. นาย นันทิวุฒิ
๔. นางสาว ชนาธิป นันท์ชัย
๑๖. นาย ประทีป
๕. นาย ชาญชาย
รัตนานนท์
๑๗. นาย พิทักษ์
๖. นาย ชาญณรงค์ ยานะติ
๑๘. นางสาว เพ็ญนภา
๗. นาย ชาติบดินทร์ ธนบดีศร
๑๙. นางสาว ภัณฑิลา
๘. นาย ชูเกียรติ
มวลจันทร์
๒๐. นาย ภูชิต
๙. นาย ณัฐวัตร
คมเฉียบ
๒๑. นาย สืบพงศ์
๑๐. นาย ณัฐวุฒิ
แก้วบุญเรือง
๒๒. นางสาว เสาวรัตน์
๑๑. นาย ทองศุกร์
คำอ้าย
๒๓. นาย อนุรักษ์
๑๒. นาย ธนกร
บุญเรือง
๒๔. นางสาว อัญชลี
๑๓. นาย ธนภัทร
แดงดี

โพธิพัฒน์
สุบูรณ์
ทาวงศ์มา
รัตนสุพรรณ
พิมพ์เรือง
พันธ์สุข
พรมเต็ม
ดิษนุ้ย
พึงขุนทด
ภูลสวัสดิ์
ฐานพัฒน์สถิตกุล

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ขวัญนภา เทพวงค์
๒. นางสาว ประภาพร แดงน้อย
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๓. นางสาว ธีราพร สิงหาพันธ์
๖. นางสาว พจมาน ทิพยะวัฒน์
๔. นางสาว ปทุมมา จิบสันเทียะ
๗. นางสาว อ้อยทิพย์ ลาสิงห์วงษ์
๕. นางสาว ปวีณา
สืบสมบัติ

๓๕

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ)
๒๓. นาย บัญชา
๘. นางสาว กรรณิการ์ ชูแสง
๒๔. นางสาว ปนิดา
๙. นาย กัมปนาท   คูหามงคล
๒๕. นาย ประจักษ์
๑๐. นางสาว จรุงจิต กรึงพุทรา
๒๖. นางสาว ปิติพร
๑๑. นางสาว จิรประภา คำงาม
๒๗. นาย พิชญ์พงศ์
๑๒. นาย ชนมวัต
สรรพชัยยุทธ์
๒๘. นาย รักษ์พันธุ์
๑๓. นางสาว ชนิดา
สุอังคะวาทิน
๒๙. นาย รัฐพล
๑๔. นาย ชวลิต
วังสว่าง
๓๐. นางสาว รุจิรัตน์
๑๕. นาย ณรงค์ศักดิ์ สนสุรัตน์
๓๑. นาย วศิน
๑๖. นาย ณัฐกรณ์
แฉล้มวงศ์วาน
๓๒. นาย วิชญ์
๑๗. นาย ณัฐพล
แสงไทยารักษ์
๓๓. นาย วิศรุต
๑๘. นาย ดุรงค์ฤทธิ์ สมศักดิ์ศรี 
๓๔. นาย ศรายุทธ
๑๙. นาย ทัสสยุ
หนูน้อย
๓๕. นาย ศุภวาท  
๒๐. นาย เทียรชัย
สุวรรณมณี
๓๖. นางสาว สุภาวิตา
๒๑. นาย ธัญพัฒน์
ทวีพานิชย์
๓๗. นางสาว อุมาพร
๒๒. นาย นาวิน
ปาฬี

๓๖

ปิติโกมล
ใจมูลมั่ง
สอนลา
จันทราภรณ์
ชนะกุล
เจือกโว้น
ทรัพย์สมุทรชัย
ชาลีฟอง
วิญญารัตน์
แจ้งสูงเนิน
สุพรรณพิทักษ์
ภู่ทอง
สุขวัฒนา
ภาระกาล
ตรีพิศาล 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
๑. นางสาว กรเกล้า ใจชมภู
๒. นาย กิตติศักดิ์
เผ่าวัฒนา
๓. นาย จักรพันธ์
กันธิยะ
๔. นางสาว ชนนิกานต์ ตันเจริญ
๕. นางสาว ชยากร พุทธกำเนิด
๖. นางสาว ชลธิชา บุญน้อย
๗. นางสาว ซาราน ฮิน
๘. นาย ณรงค์ฤทธิ์ เลาวกุล
๙. นางสาว ดลดา
สถาพร
๑๐. นางสาว ดุจดาว ตรีพิศาล
๑๑. นางสาว ทิพวรรณ อาคมานุวัตร
๑๒. นางสาว ปรัศนีย์ สุวรรณสังข์

๑๓. นางสาว พรรณสวลี โชคอุดมสิริ
๑๔. นางสาว ภรณี
กำแพงแก้ว
๑๕. นางสาว ภัทราวรรณ พึ่งไชย
๑๖. นางสาว ยุวภา
บัวแดง
๑๗. นางสาว รชตวรรณ เจริญสาย
๑๘. นางสาว เรไร
รักษ์พนม
๑๙. นางสาว วรัญญา ชมภูพล
๒๐. นาย ศราวุธ
สมิงไพร
๒๑. นาย ศุภสิทธิ์
รัตนา
๒๒. นางสาว สุกัลยา ไชยเนตร
๒๓. นางสาว สุณัฏฐา พรหมมา
๒๔. นางสาว โสลิดา ลอง

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ฐิติกา
มั่นสมบูรณ์
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์)
๒. นาย จิรวัฒน์
อ่อนส้มกฤษ
๙. นาย ภานุพันธุ์
๓. นางสาว ดารา
รวมสุข
๑๐. นาย สถาพร
๔. นาย นฤดม
แมตสี่
๑๑. นาย สมเกียรติ
๕. นางสาว เบญจพร ศรีจันทึก
๑๒. นางสาว สุธิดา
๖. นางสาว ปิยะภรณ์ บุญคำตัน
๑๓. นางสาว อรอนงค์
๗. นางสาว เพลินจิตร สุปัญโญ
๑๔. นางสาว อัญชลี
๘. นางสาว ภัทรกุล โสมภา

๓๗

วัฒนธำรงค์
หมั่นไร่
ควบคุม
มุลาลินน์
หลงเวช
ฉันทะ

สำนักวิชานิติศาสตร์

  นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๑. นางสาว กาญจนา ศรีเจริญ
๒. นางสาว ปัทติยา วิมลศรี
๓. นาย ภูริวัจน์  
วงษ์สายันต์
๔. นางสาว รุ่งอรุณ   ศรีรัตน์

  นิติศาสตรบัณฑิต
๘. นางสาว กชกร
เหมืองทรายมูล
๙. นางสาว กมลนัยน์ ชลประทิน
๑๐. นางสาว กรรณิกา กลิ่นกาหลง
๑๑. นาย กฤต
โตประเสริฐ
๑๒. นางสาว กฤติยา นันตัง
๑๓. นางสาว กฤษณา   ใจหมั้น
๑๔. นางสาว กาญจนา ทองดอนเปลี่ยน
๑๕. นางสาว กิ่งกาญจน์ จิตการุณ
๑๖. นาย กิตติชัย
ศิริเขียว
๑๗. นาย กิตติศักดิ์
นางาม
๑๘. นาย กิตติศักดิ์
พนมการณ์
๑๙. นางสาว เกศวลัย มารินทร์
๒๐. นางสาว ขนิษฐา งั้นปัญญา
๒๑. นางสาว โขมพัสตร์ มหาชัย
๒๒. สิบตำรวจเอก คมสันต์ อุตมา
๒๓. นาย จรัญ
ทะนันใจ
๒๔. นางสาว จริยา
สารีอินทร์
๒๕. นาย จักรกฤษณ์ วิญญรัตน์
๒๖. นางสาว จันจิรา    เรือนสังข์
๒๗. นางสาว จันทร์จิรา ศักดิ์สุริยา
๒๘. นาย จามร
จามรี
๒๙. นางสาว จามรี   อิ่นคำ
๓๘

๕. นางสาว สุพัตรา
๖. นาย อภิฐาน
๗. นางสาว อริศรา

ก้อนกั้น
ศิริจรูญวงศ์
เหล็กคำ

๓๐. นาย จารุวรรธก์
๓๑. นางสาว จินตนา
๓๒. นาย จิรศักดิ์
๓๓. นางสาว จิราภา
๓๔. นางสาว เจนจิรา  
๓๕. นาย ชนาธิป
๓๖. นางสาว ชนิดา   
๓๗. นาย ชยพัทธ
๓๘. นางสาว ชลณัฐ  
๓๙. นางสาว ชลดา  
๔๐. นาย ชวภัทร
๔๑. นางสาว ชุติมา
๔๒. นาย ชุมชฎาธาร
๔๓. นาย ชุมพล  
๔๔. นางสาว ญาณิศา
๔๕. นางสาว ฐิติญา
๔๖. นาย ฐิติพงศ์
๔๗. นาย ณัฏฐกฤษฏิ์
๔๘. นาย ณัฐพงศ์
๔๙. นาย ดนัยศักดิ์  
๕๐. นางสาว ดวงใจ   
๕๑. นางสาว ดวงนภา

วงศ์ราษฎร์
แซ่ลู่
ใจบุญ
สงคง
กุลณา
จุลโพธิ์
วีระพงษ์
ชัยแสนสุข
ชุมวระ
แสงสวัสดิ์
อินทร์บำรุง
ใจปา
หาญณรงค์
ขันทพันธ์
น้อยตา
เครือวงค์
ไชยนันทน์
การปลูก
มากำเนิด
พงษ์พยักษ์
รุ่งพัฒนกิจชัย
สุดทอง

๕๒. นางสาว ดาราพร อาจชนะศึก
๕๓. นางสาว ดาเรศร์ จูมแพง
๕๔. นาย ตะวัน
เทพสุวรรณ์
๕๕. นาย ทศพร
ทองชัย
๕๖. นาย ทักษะ  
ปาระแก้ว
๕๗. นางสาว ทิพย์ทิวา คำหา
๕๘. นางสาว ทิพาสิณี    อวยพร
๕๙. นาย ธนพงษ์
วงศ์อามาตย์
๖๐. นาย ธนพล
แสงด้วง
๖๑. นางสาว ธนาทิพย์    พึ่งเจริญ
๖๒. นางสาว ธิดารัตน์ ศรศรีวิวัฒน์
๖๓. นาย นครินทร์
น้ำใจดี
๖๔. นาย นพดล
วันดี
๖๕. นาย นัทธ์ชนัน
ปรีชาจินดาวุฒิ
๖๖. นางสาว นันทวัน สมมิตร
๖๗. นางสาว นาจรีย์ เกิดสำอางค์
๖๘. นางสาว นิษณา    เตชาวงศ์
๖๙. นาย บุญเริ่ม
ปวงน้อย
๗๐. นาย ป.วัชรพงษ์ กอสาลี
๗๑. นางสาว ปทุมพร บำรุงศักดิ์
๗๒. นางสาว ประกาญจน์พร รินนายรักษ์
๗๓. นาย ประณิธาน จริยวงศ์ศิริ
๗๔. นางสาว ปรัชญา    สวนคร้ามดี
๗๕. นางสาว ปิยดา
ธนัญชัย
๗๖. นางสาว ปิรเยศ ศิริบุตร
๗๗. นาย ไปยวิตร
ยะตา
๗๘. นางสาว ผการัตน์ พูลสวัสดิ์
๗๙. นาย พจน์ชนก   สมบัติ
๘๐. นางสาว พนิดา
หยึกประเสริฐ
๘๑. นาย พรพล
เทศทอง
๘๒. นาย พรพิพัฒณ์   จันดาพันธ์
๓๙

๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.

นางสาว พรรณรดา กุหลาบทอง
นางสาว พวงพิศ หวังผล
นางสาว พัชราพร ณ พิกุล
นางสาว พัชรินทร์   ศรีวนารักษ์
นางสาว พัชรีย์ ทิพจร
นางสาว พิมพร เชื้อเมืองพาน
นางสาว พูนทรัพย สุขุมวานิช
นางสาว เพราพงา   เชียงจันทร์
นางสาว ไพลิน น้ำจันทร์เจริญ
นางสาว ภณธร อนุพงศานุกูล
นางสาว ภมรรัตน์ ปกรณ์อังกูร
นางสาว ภัสสร    บุปผา
นาย ภูเบศร์
แสนสุวรรณ์
นางสาว มณีรัฐ เขมะวงค์
นางสาว มนฑิรา พิมสาร
นางสาว มยุณีย์   แสงทอง
นางสาว แย้มแข    วงศ์อามาตย์
นางสาว รวิวรรณ   วุฒิสาร
นางสาว ระวีวรรณ วงศ์ชัย
นาย รังสฤษฏ์
สุวรรณรัตน์
นาย รัฐภูมิ
ราชกิจ
นางสาว รัตนา ใจเย็น
นางสาว รุ่งนภา   เจริญแพทย์
นาย วณัฐ
บุญเฉลย
นางสาว วรัญญา โชติวชิรา
นางสาว วันวิสาข์   ใจภิภักดิ์
นางสาว วิภาดา    ธรรมสาร
นาย วิโรจน์
วิเศษวิไลรักษ์
นางสาว วิไลรัตน์ ศักดาราช
นาย วุฒิภูมิ
จิรพงศ์บัณฑิต
นาย วุฒิศาสตร์ รัตนสัค

๑๑๔. นางสาว เวณิกา   บุญบรรจง
๑๑๕. นางสาว ศรีประภา คิดอ่าน
๑๑๖. นางสาว ศิริญญา มาชัยวงค์
๑๑๗. นาย ศุภฤกษ์ บุญเจริญ
๑๑๘. นางสาว ศุภิสรา สุวรรณโน
๑๑๙. นาย สมภพ   เกษรอินทร์
๑๒๐. นาย สมศักดิ์   สายเส็น
๑๒๑. นาย สรรคชัย จินดาสถาน
๑๒๒. นางสาว สวรส ยุกวนิช
๑๒๓. นาย สัจพันธุ์
อินไชย
๑๒๔. นางสาว สัณห์สิริ ทองแสง
๑๒๕. นางสาว สายฝน   ทองดีโลก
๑๒๖. นางสาว สายสุนีย์ วัฒนา
๑๒๗. นาย สิทธิเดช จรูญกิจภัทรกุล
๑๒๘. นางสาว สิริทิพย์ ทิพยเกษร
๑๒๙. นางสาว สุกฤตา เกียรติเสรี
๑๓๐. นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เพ็งแจ่ม
๑๓๑. นางสาว สุชยา    เดชชนะสกุล
๑๓๒. นางสาว สุทธดา    วงษ์ปัญญา

๔๐

๑๓๓. นางสาว สุทธิชา แซ่ตั้ง
๑๓๔. นาย สุทธิพงศ์ แสนยาวุธ
๑๓๕. นางสาว สุนิศา สุทธิเนตร
๑๓๖. นาย สุรชัย  
นนตะรัตน์
๑๓๗. พันตำรวจโท สุรสิทธิ์ อุตบุรี
๑๓๘. นาย สุริยันต์   ภูตาบนาค
๑๓๙. นาย อดุลย์
วงศ์นิ้ว
๑๔๐. นาย อธิศักดิ์   ลิ้มประเสริฐ
๑๔๑. นางสาว อนงค์รักษ์ ประวัง
๑๔๒. นางสาว อภิญญา มะปะเข
๑๔๓. นางสาว อรพรรณ พรมขัดดุก
๑๔๔. นางสาว อรัชมน พิเชฐวรกุล
๑๔๕. นางสาว อัญชนา   ชุตินธรารักษ์
๑๔๖. นางสาว อัญญาณี สิทธิอาษา
๑๔๗. นางสาว อัฐยา    เตชะตน
๑๔๘. นางสาว อัยยรัช วงศ์ประสิทธิ์
๑๔๙. นางสาว อาภาวดี นันตรี
๑๕๐. นางสาว อุทัยวรรณ แย้มสำเร็จ
๑๕๑. นาย เอกวิทย์
หารมนต์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง			
		๒. นางสาว สุภาพร จันแปงเงิน
		 ๑. นาย เกียรติ์ทวี
ชัยวิริยะ
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง			
		๓. นางสาว กานต์ระพี ยุวพงษ์รัตน์ 		๗. นางสาว วรรณิภา นวนพนัด
		 ๔. นางสาว ฉัตรเพชร ทรัพย์ประเสริฐ 		 ๘. นางสาว อัจฉรา นันต๊ะแก้ว
		 ๕. นางสาว พรรณชาติ สายมูล
		๙. นางสาว อาทิตยา อุ่นเรือน
		 ๖. นางสาว วทันยา สุปรียาพร
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 			
๑๐. นางสาว กนกพิชญ์ โนกุล
๒๙. นางสาว ณัฏฐพร 	 สนับบุญ
๑๑. นาย กฤษฎา
เส้นเถาว์
๓๐. นาย ณัฐิวุฒิ
บัวขาว
๑๒. นาย กันตภณ
มั่นคงกิจ
๓๑. นางสาว ดวงกมล เป็งดิบ
๑๓. นางสาว กาญจน์หทัย สิทธิภา
๓๒. นางสาว ดวงนภา พรมลี
๑๔. นางสาว กาญจนา เบญจรงคพันธ์
๓๓. นางสาว ตติยา
ยุกติวัฒนเมธ
๑๕. นางสาว กิดาการ แสงแก้ว
๓๔. นางสาว ตรีสุคนธ์ วรรณมะกอก
๑๖. นางสาว ขวัญเกล้า แสงแก้ว
๓๕. นาย เติมพงษ์
วงษ์ทองสาลี
๑๗. นางสาว แคธริน ทิพย์ฝั้น
๓๖. นางสาว ถิรวรรณ ระดมสุข
๑๘. นางสาว จตุพร
แสนพิช
๓๗. นางสาว ทรัพย์สิดี อุดมศิริ
๑๙. นางสาว จรียา 	 สิงห์พร
๓๘. นาย ทศพล
นาใจ
๒๐. นางสาว จันทราพร กิตติรัตนวศิน
๓๙. นางสาว ธนัชภรณ์ บุญใหญ่
๒๑. นางสาว จิตต์อารี เลิศตรงจิตร
๔๐. นางสาว ธนัสดา ไวยฤทธิ์
๒๒. นางสาว จิรภิญญา เกิดสินธุ์
๔๑. นางสาว ธัญพลักษณ์ วงค์หาญ
๒๓. นางสาว จีรนันท์ ทองนาค
๔๒. นางสาว ธัญวลี
ประทุมมณี
๒๔. นางสาว จุฑามาศ 	 นันทิยา
๔๓. นางสาว ธิติสุดา 	 ปภังกรชนะเดช
๒๕. นาย จูเอล ไรนาร์ด  อีบาเนส
๔๔. นางสาว นรารัตน์ สายสุด
๒๖. นางสาว ชฎาพร โชติรดาภาณ์
๔๕. นางสาว นิชานันท์ พรหมวงศนันท์
๒๗. นางสาว ชนะจิตร ชูเมือง
๔๖. นางสาว นิธิวตี
อินทรัตน์
๒๘. นางสาว ชไมพร ละลำ
๔๗. นางสาว เบญจพร โพธิเลิศ
๔๑

๔๘. นางสาว ปวันรัตน์ 	 บัวเจริญ
๔๙. นาย ปิยะพงษ์
พิมเสน
๕๐. นางสาว พิมพ์พร โฉมอุดม
๕๑. นางสาว พิมพ์วลัญช์ 	กาบุญค้ำ
๕๒. นางสาว พิมลพรรณ จันทร์เจริญ
๕๓. นางสาว พิลาวัลย์ จันทร์กอง
๕๔. นางสาว ภราดา มะโน
๕๕. นาย ภู่มณี
ศิริพรไพบูลย์
๕๖. นางสาว มณฑาทิพย์ นามวงศ์
๕๗. นางสาว เมธินี
พรหมเทศ
๕๘. นาย ยุทธนา
จอมคำ
๕๙. นางสาว รัฐพร
คำลือ
๖๐. นางสาว รินระวี อินแสง
๖๑. นางสาว รุ่งฟ้า
มาลี
๖๒. นางสาว ศศิธร
นันติ
๖๓. นางสาว ศศิธร
บุตรศรี
๖๔. นางสาว ศิริพร
เตจ๊ะสุวรรณ

๔๒

๖๕. นางสาว ศิริมล
โฉมปราชญ์
๖๖. นางสาว ศิริรัตน์ เรืองสวัสดิ์
๖๗. นาย  ศุภนัด
นางแล
๖๘. นางสาว สายสวาท ดวงคำ
๖๙. นางสาว สาวิตรี อินต๊ะรัตน์
๗๐. นางสาว สิริกุล
ร่วมศรี
๗๑. นางสาว สุกัญญา อาจต้น
๗๒. นางสาว สุพัฒน์ บุญเรือง
๗๓. นางสาว สุวิมล
ฟูเจริญ
๗๔. นางสาว อฏวี
คอทอง
๗๕. นางสาว อรพรรณ ปันมงคล
๗๖. นางสาว อังคาร ใจสบาย
๗๗. นางสาว อัจฉรา กิติฐานะ
๗๘. นางสาว อัจฉรา ขันแก้ว
๗๙. นางสาว อาภาวรรณ จันทรวิภาค
๘๐. นางสาว เอื้องไพร ขันปิงปุ๊ด
๘๑. นาย ไอยรา 	
เหมือนแย้ม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง
		 ๑. นาย กฤษฏิ์
เลื่องชัยเชวง
				
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)			
		๑๒. นางสาว มนัสนันท์
		๒. นาย โกวิทย์     	 อ่อนนุ่ม
		๓. นางสาว จันทร์จิรา กันทะตา 		๑๓. นางสาว มยุรี
		 ๔. นางสาว จุไรรัตน์ บัติสูงเนิน 		๑๔. นางสาว รจนา 	
		 ๕. นางสาว ฉัตรชฎาพร 	โคตรชุม 		๑๕. นางสาว รัศมี
		๑๖. นางสาว รินนภา
		 ๖. นาย เชฏฐพล
ปริพุธ
		๑๗. นางสาว วิภาดา
		๗. นางสาว ทวาราวดี แสงคำ
		 ๘. นางสาว ธันวิกรณ์ ชอบธรรม 		๑๘. นางสาว วิรัจนา
		๙. นางสาว นงนุช
ดวงประทุม 		๑๙. นางสาว สุจิตรา
		๒๐. นางสาว อิงออน
		๑๐. นางสาว ปาริชาติ ภูมิเทศ
		๑๑. นางสาว เปมิกา วัลย์เครือ

๔๓

แจ่มประเสริฐ
ใจใส
คงโนนกอก
ดวงคำ
พุทธัง
หยิบล้ำ
ส่องสี
ลอยถาดทอง
สีแก้ว

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

สำนักวิชาการจัดการ		
		
บัญชีบัณฑิต   		
			
๑. นางสาว จุฑาพร 	 วงศ์สวัสดิวัฒน์
		
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 		
			
๒. นางสาว รังสิยา 	 จันทราศรี
		
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ		
			
๓. นางสาว อธิพร 	 หวังเสรีกุล
		
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		
			
๔. นางสาว นันทพร 	 มิ่งขวัญ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
			
๕. นาย สุวรรณ 		
ทองภู		
		
วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ		
			
๖. นางสาว ประภาพร แดงน้อย
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร		
		
วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
			
๗. นางสาว ฐิติกา  	 มั่นสมบูรณ์
			
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	 	
		
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  		
			
๘. นาย เกียรติ์ทวี 	
ชัยวิริยะ

๔๔

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ
ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจ
ได้ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม
มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ
มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำรงชีวิต
มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ
ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๔๕

คำปฏิญาณ
ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อผู้นำ)...........ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำผู้สำเร็จ
การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำปฏิญาณตนดังต่อไปนี้
(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง)...........ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย  พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และต่อหน้าผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า
ข้าพระพุทธเจ้า จักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ
ตนต่ อ ผู้ มี พ ระคุ ณ ด้ ว ยความเคารพและกตั ญ ญุ ต า  จั ก ใช้ ศิ ล ปวิ ท ยาการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง
ดำรงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำเกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี
ของปวงชน จักยอมพลีตน เพื่อประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต
อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา  เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คงอยู่
ตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๔๖

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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