
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๑๓ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Mae Fah Luang university, Chiang rai 57100

thaiLand





พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑
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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





สำาเนาพระราโชวาทประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐      ๔

กำาหนดการ          ๕

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพลตำารวจเอก เภา สารสิน 

 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              ๘
 

คำาประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์          ๙ 

คุณูปการและเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”         ๑๖

รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร            ๒๔

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

 และเหรียญรางวัล ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑          ๒๖

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      ๓๐

 ปริญญามหาบัณฑิต          ๓๐

 ปริญญาบัณฑิต ๓๕

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑        ๖๔

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์    ๖๖ 

คำาปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑            ๖๗

สารบัญ

หน้า



สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ประจำาปีนี้.  ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน 

ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

 เมื่อบัณฑิตสำาเร็จการศึกษาแล้ว เป้าหมายต่อไปคือการทำางานให้เป็นหลักเป็นฐาน.   

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดให้ท่านพิจารณาว่า การทำางานนั้นมีวัตถุประสงค์สำาคัญ

สองอย่าง. อย่างแรก คือการสร้างฐานะความเจริญมั่นคงให้แก่ตัวเอง และอย่างที่สอง คือการ

สร้างความเจริญ รุ่งเรืองให้แก่หน่วยงานตลอดถึงสังคมและประเทศชาติ. กล่าวให้ชัด 

วัตถุประสงค์ในการทำางานของแต่ละคนนั้น ก็คือการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวม

นั่นเอง. ประโยชน์ทั้งสองส่วนนี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ เพราะคนเราทุกคน

ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมทั้งสิ้น. ถ้าบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีการงานโดยมุ่งหวังประโยชน์

ส่วนตนแต่เพียงอย่างเดียว แล้วเบียดเบียนหรือเบียดบังประโยชน์ส่วนรวม ผลเสียหายที่เกิด

ขึ้นย่อมจะย้อนกลับมาสู่ตัวผู้กระทำาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้. บัณฑิตไม่ว่าจะประกอบกิจการ

งานใด จึงควรจะได้คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมควบคู่ไปกับประโยชน์ส่วนตนเสมอ เพื่อให้การ

ทำางานของแต่ละคนบรรลุผลที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนแก่ชาติบ้านเมือง

อย่างแท้จริง.

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ขออวยพรให้บ ัณฑิตทุกคน                  

และผู้มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำาเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วกัน.

๔



กำาหนดการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ ๑๓ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕

เวลา  ๑๐.๓๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน 

    โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด  

    อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (วงดุริยางค์บรรเลงเพลง 

    สรรเสริญพระบารมี)

 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 

    คณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 - ผู้แทนคณาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา 

    บรมราชชนนี

 - ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ

 - ทรงกราบ

 - เสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 - เสด็จฯ เข้าภายในห้องรับรอง

 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ

 - ทรงฉลองพระองค์ครุย

 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

 - เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุม

           (ดนตรีบรรเลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

 - ทรงกราบ



๖

 - ประทับพระราชอาสน์

 - อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

 - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 - อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานพระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับ 

    พระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑ รูป)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร 

     แก่พระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษา (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญา 

    กิตติมศักดิ์ (จำานวน ๒ ราย)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา 

    กิตติมศักดิ์ ตามลำาดับ (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิก ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” 

    เข้ารับพระราชทานรางวัล (จำานวน ๔ ราย)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล   

    เชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” ตามลำาดับ (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - รองอธิการบดี และคณบดี กราบบังคมทูลเบิก ผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับ 

    พระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๕๔๓ ราย)  

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 

    ปริญญาบัตร แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ 

    (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - รองอธิการบดี  กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

    เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลผลการเรียนดีเด่น (จำานวน ๑๒ ราย)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 

    รางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้ได้รับรางวัล ตามลำาดับ

           (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวปฏิญาณ

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 

    พระราโชวาท

            (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงสรรเสริญพระบารมี)

 - เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

 - เสด็จฯ ออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง 

     (ดนตรีบรรเลงสรรเสริญพระบารมี)



๗

 - ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย

 - เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสำานักงานอธิการบดี  

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จฯ

 - ผู้แทนคณาจารย์และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 - เสด็จฯ ขึ้นชั้น ๒

 - เสด็จฯ เข้าภายในห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ

 - เสวยพระกระยาหาร ณ ห้องเชียงแสน

 - ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จำานวน ๓ ชุด)

เวลา ๑๓.๓๐ น.   - เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

    วัดหมื่นพุทธ อำาเภอแม่จัน

การแต่งกาย ข้าราชการในพื้นที่      :  เครื่องแบบปกติขาว

 ข้าราชการในพระองค์  :      เครื่องแบบปกติสีกากีคอตั้ง

 ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ชุดครุยสวมทับสูท

 พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : สูทมหาวิทยาลัย

 ประชาชนทั่วไป : ชุดสากล หรือชุดสุภาพ



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลตำารวจเอก เภา สารสิน

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที่ ๑๓ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ ้า พลตำารวจเอก เภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปิติยินดี เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ท่ีใต้ฝ่าละอองพระบาท

ทรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำาเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในวันนี ้

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก่คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วม

ในพิธี โดยทั่วกัน

 บัดน้ี ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ   

ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”  และเหรียญรางวัล      

ผลการเรียนดีเด่น โดยอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป

        

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



๙

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายธนินท์  เจียรวนนท์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 นายธนินท์  เจียรวนนท์ เป ็นคนไทยเชื ้อสายจีนแต้จ ิ ๋ว ถือกำาเนิดที ่ย่านเยาวราช 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ สำาเร็จการศึกษาระดับประถม

ศึกษา จากโรงเรียนสารสิทธ์ิวิทยา อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เม่ือปี พุทธศักราช ๒๔๙๒ 

และระดับมัธยมศึกษา จากมณฑลซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๙๔ 

สำาเร็จการศึกษาด้านพาณิชยกรรมจากฮ่องกง เม่ือปี พุทธศักราช ๒๔๙๙ และวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑ เมื่อปี พุทธศักราช 

๒๕๓๒    

  หลังจากสำาเร็จการศึกษาด้านพาณิชยกรรมที่ฮ่องกง เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี นายธนินท์  

เจียรวนนท์ เริ่มทำางานครั้งแรกในตำาแหน่งแคชเชียร์ที่ร้านเจริญโภคภัณฑ์ ต่อมาได้ย้ายไป

ทำางานในตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายการค้าไข่ไก่-ไข่เป็ด ที่สหพันธ์สหกรณ์ค้าไข่แห่งประเทศไทย 

ด้วยความเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการทำางาน

จนได้เล่ือนตำาแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสัตว์ปีก บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์ จำากัด ภายหลังได้กลับมา

ทำางานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ในตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไป เมื่ออายุ ๒๕ ปี และด้วยความวิริยะ

อุตสาหะของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ทำาให้ได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือ

เจริญโภคภัณฑ์ และเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารที่ได้ระดมสรรพกำาลังบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจ

เชิงรุกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในฐานะประธานกรรมการและ

ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทเครือเจียไต๋ ต้ังแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๓๒ 

เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้ขยายธุรกิจครอบคลุมด้านการสื่อสารและการเงินการธนาคารใน

ตำาแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั ่น จำากัด เมื่อปี พุทธศักราช

๒๕๓๕ และประธานกรรมการ ธนาคาร Business Development Bank Co., Ltd. เมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

  ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลและความมุ่งมั่นทุมเทเพ่ือการพัฒนาธุรกิจของนายธนินท์ 

เจียรวนนท์ ทำาให้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะที่

เป็นบริษัทที่ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่ม



๑๐

บริษัทชั้นนำาของไทย มีกลุ่มธุรกิจในเครือฯ รวม ๑๐ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหาร กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และเคมีเกษตร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำาหน่าย กลุ่มธุรกิจพลาสติก กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน

และอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป กลุ่ม

ธุรกิจพืชครบวงจร และกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว 

  กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ที่สำาคัญก็คือ การกระจาย 

อำานาจ กระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ กระจายความเสี่ยง และการสร้างคน โดยให้ความ

สำาคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรสำาคัญที่ล้ำาค่าและเป็นหัวใจของทุกองค์กร ด้วยเหตุผลว่าธุรกิจ

จะดำาเนินไปได้ ขยายตัว หรือประสบความสำาเร็จหรือไม่อยู่ที่คน หากบริษัทต้องการความ

เจริญก้าวหน้าอย่างไม่ที่สิ ้นสุดต้องพัฒนาคนไม่มีที่สิ ้นสุด และสร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือให้

เกิดประสิทธิผลในการทำางาน และสร้างประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและสังคม หลักการสำาคัญคือ 

การไม่เล็งเห็นกำาไรหรือผลประโยชน์เป็นที่ตั ้ง แต่มองว่ามีโอกาสทำาได้ดีที่สุดหรือไม่แล้วจึง

ทำาให้ดีที่สุด และต้องทำาให้ดีกว่าคนอื่นความสำาเร็จจึงจะตามมา ซึ่งได้ส่งผลให้ธุรกิจของ

บริษัทในเครือเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงยากที่จะหาใครเทียบ ถือได้ว่าความสำาเร็จในด้าน

การบริหารธุรกิจของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผลมาจากพัฒนาและขยายธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความสามารถในการเลือกใช้คน และเลือกช่องทางที่จะขยาย

โอกาสในการแข่งขันซึ่งเป็นศิลปะในการบริหารจัดการที่ไม่มีการเรียนการสอนในภาคการ

ศึกษาปกติหรือในช้ันเรียนท่ัวไป เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการตกผลึกทางความคิด การฝึกฝน 

และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำาธุรกิจที่มีภูมิรู้อยู่ในระดับดุษฎีบัณฑิต

  ในช่วงเวลาที่เกิดภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจนำาไปสู่ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ภายใต้การนำาของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ก็ยังสามารถดำาเนินธุรกิจและฟันฝ่าวิกฤตการณ์มา

ได้และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น นายธนินท์ เจียรวนนท์ ยังได้เสนอแนะ “ทฤษฎี

สองสูง” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการปล่อยให้

ราคาสินค้าสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรโดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อพยุง

ราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดให้มีราคาดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนระดับรากหญ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น

และรองรับผู้ที ่ตกงานซึ่งจะไหลกลับสู่ภาคเกษตร และเพ่ิมเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน

ทุกระดับให้สูงข้ึนตาม เพื่อให้มีความสมดุลกันซึ่งจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน

ภาพรวมได้ นับเป็นมุมมองที่เฉียบแหลมอันเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการ

บริหารธุรกิจของนายธนินท์ เจียรวนนท์ อย่างแท้จริง  



๑๑

 ด้วยความรู้และความสามารถของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ทำาให้ได้รับแต่งตั้งให้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองและทางสังคมที่สำาคัญ อาทิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิก

วุฒิสภา กรรมการสภาที่ปรึกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รองประธานคณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษาสมาคมผู้บำารุงพันธุ์และผู้

เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย  Member 

of the Advisory Board of International Business Centre, Thammasat University 

กรรมการที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนพัฒนาโครงการน้ำาพระทัยจากในหลวงเพ่ือ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำาริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-จีน อุปนายก

สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน ที่ปรึกษาอาวุโสงานประชุมคณะกรรมการ

สมาคมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของจีน ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน กรรมการกิตติมศักดิ ์มหาวิทยาลัยปักกิ ่ง ที่ปรึกษาอาวุโสมณฑลส่านซี ด้าน

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาที่ปรึกษาผู้นำาทางด้านธุรกิจของผู้ว่านครเซี่ยงไฮ้ ศาสตราจารย์

กิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยถงจี้ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  นอกเหนือจากการทุ่มเทเพื่อการพัฒนาธุรกิจแล้ว นายธนินท์  เจียรวนนท์ ยังได้อุทิศ

ตนเพื ่อกิจกรรมทางสังคม เช่น ให้การสนับสนุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 

โครงการ Contract Farming เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย โครงการหมู่บ้าน

เกษตรกรรมกำาแพงเพชร โครงการพัฒนาพื้นที่ตำาบลปากรอ จังหวัดสงขลา โครงการห้วยอง

คตอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในหมู่บ้านสหกรณ์ โครงการสัตว์น้ำาหน้า

บ้าน โครงการศึกษาและทดลองการทำาฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อนาข้าวอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี. สนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของ

นิสิต นักศึกษา และให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง

  ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายธนินท์  เจียรวนนท์ เป็นกรรมการที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและ 

จัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งยังดำารงตำาแหน่งคณะ

กรรมการในสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหาร

ธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ 

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่

นิสิตและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ รวม ๓๒ สถาบัน โดยเริ่มดำาเนิน



การตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๒ เป็นต้นมา และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้มอบทุนการศึกษาให้

แก่นิสิตและนักศึกษา จำานวน ๑๕๐ ทุนๆ ละ ๑๒,๐๐๐.- บาท ซึ่งผู้ได้รับทุนทุกคนจะได้เข้า

รับการอบรมและฝึกงานในบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์เพ่ือนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติจริงอีกด้วย

  ด้วยคุณูปการและความสำาเร็จอันเป็นที่ยอมรับ ทำาให้ นายธนินท์  เจียรวนนท์ ได้รับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวม

จำานวน ๑๖ สาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ๑๓ แห่ง และต่างประเทศ ๒ แห่ง 

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ทางด้านเกษตร จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตร 

ได้รับรางวัล Corporate Leader of the Year, Asian Finance Magazine รางวัลสังข์เงิน สาขา

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย นักธุรกิจแห่งปี ๒๕๓๓ 

นักพัฒนาธุรกิจดีเด่น ปี ๒๕๓๔ และนักบริหารการลงทุนดีเด่นแห่งปี ๒๕๓๕ ได้รับ 

พระราชทานโล่มหิดลวรานุสรณ์ ปี ๒๕๓๕ บุคคลดีเด ่นของชาติสาขาพัฒนเศรษฐกิจ  

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ทางการศึกษาดีเด่น จากมหาวิทยาลัยปักก่ิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า 

และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 จากเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นท่ีประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจมายาวนาน 

ทำาให้ นายธนินท์  เจียรวนนท์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจที่มีความ

เชีย่วชาญหลายดา้น เป็นผู ้ทุ ่มเทและอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจในเครือจนมีชื ่อเสียงเป็นที่

ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ เป็นผู้ถึง

พร้อมด้วยคุณลักษณะของความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในฐานะเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีความตั้งใจในการทำางาน

ด้วยความวิริยะอุตสาหะมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี ท้ังยังได้นำาเสนอแนวคิดและทฤษฎีเพื่อ

เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจให้กับสังคมมาโดยตลอด นับเป็นแบบอย่าง

ที่พึงยกย่องในวงวิชาการและเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๒  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายธนินท์  เจียรวนนท์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๒



๑๓

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถือกำาเนิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ สำาเร็จ 

การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนเผยอิง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมและทักษะทางด้านธุรกิจมาต้ังแต่เยาว์วัย เม่ือเป็น 

นักเรียนได้นำาของไปขายในโรงเรียนอยู่เสมอ และตลอดชีวิตการทำางานได้มีความวิริยะอุตสาหะ  

พากเพียร เรียนรู้ เก็บเกี่ยว สั่งสมประสบการณ์ทางด้านธุรกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในชีวิตมาตามลำาดับ ต้ังแต่เป็นคนรับจ้างเข็นรถส่งสินค้าที่ย่าน 

สำาเพ็ง เมื่ออายุ ๑๑ ปี ต่อมาได้พัฒนาเป็นพ่อค้าหาบของขาย เป็นลูกจ้างบริษัทส่งสินค้า 

เป็นผู้จัดส่งสินค้า และเมื่อมีอายุเพียง ๓๑ ปี สามารถเข้าเป็นผู้ร่วมทุนซื้อกิจการผลิตเครื่องด่ืม 

ได้ และหลังจากนั้นได้มีความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจโดยตลอด โดยได้เข้าไปซื้อหุ้นธนาคาร 

และสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง เช่น ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเอเชีย และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ  

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์มหาธนกจิ จำากัด (มหาชน) เม่ืออายุ ๔๒ ปี และในอีกสองปีต่อมา 

ได้ร่วมทุนซื้อกิจการพันธุ์ทิพย์พลาซา  

  ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คือ การสะสมทุน ซุ่มซ่อนยาวนาน 

และรอคอยโอกาส รวมทั ้งการยึดหลัก “คุณธรรมน้ำามิตร” และ “บุญคุณต้องทดแทน” 

ทำาให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีแนวร่วมทางธุรกิจท่ีแน่นแฟ้นและส่งผลให้เส้นทางธุรกิจของ  

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีความรุ่งเรืองและมั่นคง อีกท้ังยังสามารถใช้เครือข่ายการค้าแบบเดิม

ซึ่งฝังรากในตลาดล่างกับเครือข่ายการค้าในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายการค้าที่เข้มแข็งที่ 

สุดเครือข่ายหนึ่งในสังคมไทย ภายใต้ระบบเอเย่นต์ และระบบการขายที่เข้มแข็ง 

 หลังจากท่ี  นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี  สร้างฐานะจากธุรกิจในเครือแล้ว ได้บุกเบิกธุรกิจอีกหลาย 

ประเภท เช่น เข้าไปเป็นเจ้าของและซ้ือหุ้นในธนาคารต่าง  ๆขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การค้าเงิน  

จากต่างประเทศ การสร้างและขยายฐานในธุรกิจใหม่ เช่น การเป็นเจ้าของโรงแรม 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ซื้อกิจการกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล ซึ่งมีโรงแรมในเครือ  

๗ แห่ง การทำาธุรกิจด้านการสื่อสาร การทำาอุตสาหกรรม การทำาเกษตรกรรมและ ธุรกิจ  

บริการต่างๆ อีกมากมาย จนกระทั่งปัจจุบันได้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการผลิตเครื่องดื่ม 

และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. กรุ๊ป ชีวิตการทำางานของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี  



๑๔

ซึ่งเริ่มต้นจากการรับจ้างและผ่านความลำาบากนานัปการโดยไม่เคยท้อถอยและย่อท้อ แต่ได้ใช้

ความมุมานะและเพียรพยายามอย่างหนักโดยมีกลยุทธ์และทิศทางในการขยายธุรกิจอย่างเป็น

ระบบจึงทำาให้สร้างฐานะที่มั่นคงและกลายเป็นบุคคลที่ร่ำารวยที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

 กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจที ่สำาคัญของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คือการลงทุน 

อย่างมีทิศทาง รอบคอบ และมีกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกำาลัง 

เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการเปิดกว้างและดึงพันธมิตรจากสิงคโปร์ คือ แคปปิตอลแลนด์ 

ในเครือกองทุนเทมาเส็ก โฮลดิ้ง มาร ่วมท ุนในนามบร ิษ ัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอลแลนด์ 

จำากัด อาณาจักรของ ที.ซี.ซี.แลนด์ จึงเติบโตรวดเร็ว ทั้งโครงการที่พักอาศัยระดับหรู คือ  

Athenee Residence โครงการคอนโดมิเน ียม “ราชครู วิลล่า” โครงการ Empire Place 

โครงการบ้านเดี่ยวระดับหรู บ้านพักอาศัยและศูนย์การค้า รวมทั้งโครงการพัฒนาธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้จุดแข็งอีกด้านหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจของ 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คือ การขยายตลาดเชิงรุกไปยังต่างประเทศ นอกเหนือจากการพัฒนา 

ธุรกิจจนประสบความสำาเร็จแล้ว นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม 

สาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในระดับอุดม 

ศึกษาป ีละ ๑๐๐ ทุน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในต่างจังหวัดหลายแห่งมา 

อย่างต่อเนื ่อง นอกจากนี ้ย ังได้ให้การสนับสนุนโครงการทุนเปรม ติณส ูลานนท์ 

กองทุนเพื่อสนับ สนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและนักวิชาการไทยที่ต้องการไปศึกษา

ต่อที่ The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) มหาวิทยาลัย Johns 

Hopkins ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดตั้งกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใ

นสาขานิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ 

และโครงการสถานศึกษาปอเนาะต้นแบบ รว่มกับกระทรวงมหาดไทยดำาเนินโครงการรวมใจ

ต้านภัยหนาว สนับสนุนโครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ จัดสร้างหมู่บ้านเพื่อมอบให้กับชาวบ้านในเขตบ้าน

น้ำาเค็ม จังหวัดพังงา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติสึนามิ และ สนับสนุนโครงการต่างๆ 

ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เป็นต้น

  นอกจากน้ียังได้ให้การสนับสนุนการจัดต้ัง “ช้างคลินิก” จัดต้ังคลินิกพิเศษประกอบด้วย 

เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคให้บริการประชาชนที่มีรายได้น้อยในจังหวัด 

กำาแพงเพชร สนับสนุนหน่วยแขนขาเทียมเคลื่อนที่ของมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ และการดำาเนิน 

งานของมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ การบริจาครถพยาบาลให้กับ 

โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ  น้อมเกล้าฯ ถวายรถทันตกรรมเคล่ือนท่ีแด่ สมเด็จพระเจ้าพ่ี

นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำาหรับใช้เป็นรถทันตกรรม 



๑๕

เคลื ่อนที ่ของมูลนิธิ พอ.สว. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมภาพ

จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ ในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ราชวรมหาวิหาร ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่วงดุริยางค์ Thailand Philharmonic Orchestra 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่วงขับร้อง 

ประสานเสียงสวนพลู เป็นต้น

 ความสำาเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผลมาจาก 

ความเพียรพยายามอย่างย่ิงยวด และการมุมานะบากบั่นโดยกำาหนดจังหวะก้าวย่างของธุรกจิ 

แต่ละประเภทอย่างมีข้ันตอนและมีกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งและเฉียบคมยากที่จะหาใครมาเปรียบ 

ได้ ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ส่ังสมมาตลอดจนการเลือกใช้คน ข้อมูล ทรัพยากร และเคร่ืองมือ 

ในการพัฒนาและบริหารธุรกิจของนายเจริญ  สิริวัฒนภักดี เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเล่าเรียน 

ได้ในระบบการศึกษาปกติ หากแต่เป็นผลผลิตจากประสบการณ์ในชีวิตจริง และถือได้ว่า 

ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีทรงคุณค่าต่อการเชิดชูว่ามีภูมิรู้ในระดับดุษฎีบัณฑิต  

อย่างแท้จริง ดังน้ัน สถาบันการศึกษาหลายสถาบันจึงได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

ให้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี หลายสาขา อาทิ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้ และปริญญาดุษฎี 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนี้ 

ยังได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า มหาวชิรมงกุฎ 

และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 จากเกียรติประวัติและผลงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจอันเป็นที่ประจักษ์ ทำาให้ 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจที่มีความเชี่ยว 

ชาญหลายด้าน เป็นผู้ทุ่มเท เพียรพยายาม และอุทิศตนเพื่อพัฒนาธุรกิจจนมีชื่อเสียงเป็นที่ 

ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย 

คุณลักษณะของความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  

เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในฐานะที่เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ มีความตั้งใจในการทำางานด้วยความ 

พากเพียรและมุ่งมั่นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕๕ ปี นับเป็นแบบอย่างท่ีพึงยกย่องในวงวิชาการ 

และเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังน้ัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 

ให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๖

คุณูปการและเกียรติประวัติ

นายคำารณ  โกมลศุภกิจ

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

  นายคำารณ โกมลศุภกิจ สำาเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๑๗ และได้รับปริญญาบัตร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑ เคยดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ 

อาทิ หัวหน้าสำานักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงราย ตามลำาดับ

  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานมูลนิธิปิยมหา

ราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้

รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการเมืองการปกครอง สำานักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ 

รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำา” จากสมาคมข้าราชการพลเรือน และ

รางวัลเสมาธรรมจักรทองคำา สาขาสงเคราะห์ประชาชน 

คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  นายคำารณ โกมลศุภกิจ เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญยิ่งผู้หนึ่งในการผลักดันและ

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นที่จังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยใน

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้จัดนำาคณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย 

เดินทางไปพบนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ที่ทำาเนียบรัฐบาล และเป็นผู้

เสนอเหตุผลและความจำาเป็นในการขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงรายต่อ

นายกรัฐมนตรี นับเป็นปฐมบทแห่งการก่อกำาเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่นั้นมา

  นอกจากน้ี ในระหว่างท่ีดำาเนินการจัดต้ังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายคำารณ โกมลศุภกิจ 

ได้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การเตรียมการจัดตั้งเป็นไปตามแผนที่

กำาหนดไว้ อาทิ การระดมทุนเพื่อเป็นค่าชดเชยที่ดินบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยและถนนทางเข้า

มหาวิทยาลัย ร่วมบุกเบิกการสร้างทางเข้ามหาวิทยาลัย และเป็นหน่ึงในผู้นำาการดำาเนินกิจกรรม



๑๗

ปลูกป่าในพื ้นที ่มหาวิทยาลัยเป็นปฐมฤกษ์ รวมทั ้งยังได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นองค์กรที่กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการ ได้ให้คำาแนะนำา

เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย  และในระหว่างที ่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๓-๒๕๔๗ ได้เป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการวาง

ระบบการบริหารงานบุคคลโดยได้ออกระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติ

งานและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาจวบจน

ปัจจุบัน

  จากคุณูปการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังท่ีกล่าวมา สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” ให้แก่  นายคำารณ  โกมลศุภกิจ  

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๘

คุณูปการและเกียรติประวัติ

อาจารย์กี ขนิษฐานันท์

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

 อาจารย์กี  ขนิษฐานันท์ เคยดำารงตำาแหน่งอาจารย์ประจำาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และรองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณูปการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  อาจารย์กี  ขนิษฐานันท์  เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดวางผงั

แม่บทและโครงการก่อสร้าง รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัย

มาต้ังแต่เร่ิมดำาเนินการเม่ือปี  พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการออกแบบผังแม่บทอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย 

อาคาร ๒๘ รายการ รวม ๘๑ หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมท้ังส้ิน ๓๓ รายการ 

เป็นกรรมการตรวจการจ้างออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบริเวณดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กรรมการตรวจการจ้างโครงการออกแบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการตรวจ

การจ้างโครงการออกแบบผังแม่บทเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านกายภาพ ระยะท่ี ๒ 

(พุทธศักราช ๒๕๔๙-๒๕๖๔) 

  เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักนักศึกษา จำานวน ๗ หลัง 

กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้งแบบมีหลังคา จำานวน ๒ หลัง 

กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรรมการ

ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา กรรมการตรวจการจ้าง 



โครงการก่อสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสที่ทรงเจริญมายุ ๕๐ พรรษา (งานสถาปัตยกรรมพร้อมงานระบบ) กรรมการตรวจ 

การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปรีคลินิก กรรมการตรวจการจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุง

ภายในอาคารชุดอโศกเพลส กรรมการตรวจการจ้างโครงการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้

ภาษาและวิจัย กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 

  อาจารย์กี ขนิษฐานันท์ ได้อุทิศตนเพื่อการตรวจสอบและตรวจตราการก่อสร้างทกุ

รายการด้วยความรอบคอบและถ่ีถ้วนโดยให้ความสำาคัญกับทุกรายละเอียดเพ่ือประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นท่ีต้ังมาโดยตลอด ส่งผลให้การก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย

และสามารถประหยัดงบประมาณได้อย่างมหาศาล

 จากคุณูปการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังท่ีกล่าวมา สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” ให้แก่  อาจารย์กี  ขนิษฐานันท์  

เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๙



คุณูปการและเกียรติประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปิง  คุณะวัฒน์สถิตย์

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง  คุณะวัฒน์สถิตย์ เคยเป็นผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ประจำา  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการพิจารณา

เปิดดำาเนินการหลักสูตร และรับรองมาตรฐานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย  

รักษาการผู ้อำานวยการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ และรองประธานสหพันธ์ 

ผู้ประกอบการก่อสร้างภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค  ปัจจุบันได้รับแต่งต้ังเป็นปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน 

คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง  คุณะวัฒน์สถิตย์ เป็นผู ้อุทิศตนและทุ่มเทเวลาให้กับ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมาต้ังแต่แรก

เริ่ม โดยเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย

อาคาร ๒๘ รายการ รวม ๘๑ หลัง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม  

รวมทั้งสิ้น ๓๓ รายการ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำามหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวงท่ีบริเวณดอยแง่ม กรรมการตรวจการจ้างออกแบบโครงการอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการออกแบบผังแม่บทเพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านกายภาพ ระยะที่ ๒ (พุทธศักราช ๒๕๔๙-๒๕๖๔)

  นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักศึกษา 

จำานวน ๗ หลัง   กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้งแบบ

มีหลังคา จำานวน ๒ หลัง เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ

ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและ

กิจกรรมนักศึกษา กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปรีคลินิก และ  

กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย

๒๐



  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ ได้ใช้ความรู้

และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาเพื่อการตรวจการจ้างทุกโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย

ความวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่ตั้ง โดยไม่เห็น

แก่ความเหน็ดเหนื่อยและผลตอบแทนใดๆ อีกทั้งยังได้ให้คำาแนะนำาและชี้แนะแนวทางเพื่อ

ให้การก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สิ่งก่อสร้างทุกรายการ

ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

และช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งอาคาร

สถานที่และระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการลงทุนเพื่อการ

ก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นอเนกอนันต์ 

  จากคุณูปการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังท่ีกล่าวมา สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๑



คุณูปการและเกียรติประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” 

ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทางด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นผู้

พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประธานคณะ

กรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

พัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง 

คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการดำาเนินการสำานักงานจัดการทรัพย์สินและ

รายได้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการบริหารวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ

บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร และเชียงราย และกรรมการ

บริหารโครงการเครื่องสำาอางต้นแบบและผลิตภัณฑ์สปา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ได้อุทิศเวลาเพื่อให้คำาแนะนำาและ

ร่วมดำาเนินการจัดวางระบบการเงินและบัญชีให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้วาง

รากฐานระบบการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มาตั้งแต่เริ่มดำาเนินการ โดยใช้วิธีการรวมศูนย์ระบบการเงินและบัญชีเพื่อลดข้อจำากัดที่จะเป็น

อุปสรรคในการปฏิบัติงานและง่ายต่อการควบคุม นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำาคู่มือ

งบประมาณและแนวทางดำาเนินการโดยให้ความสำาคัญกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องซึ่งเอื้อต่อ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ผลจากการ

จัดวางระบบซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านการเงินและงบประมาณได้ส่งผลให้การดำาเนินการ

ตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำาเนินการ

ได้อย่างคล่องตัวภายใต้ระบบประกันความเสี่ยงที่รัดกุมและมีเงินเหลือจ่ายในแต่ละปีเป็น

จำานวนมากก็เพราะระบบการเงินที่วางไว้

๒๒



 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ทางการเงินและบัญชีซึ่งก่อ

ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ได้ให้คำาแนะนำา

และชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทำาให้ระบบการเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัยเกิดความเข้มแข็ง สามารถดำาเนินการได้อย่างราบรื่นลุล่วงด้วยดี และมีความ

มั่นคงเป็นอย่างมาก 

  จากคุณูปการท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังท่ีกล่าวมา สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๓



รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที่ ๑๓ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พลตำารวจเอก เภา  สารสิน  นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” 

และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

  รองศาสตราจารย์ เทอด  เทศประทีป อธิการบดี 

 ๒. ปริญญามหาบัณฑิต

  รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  ตระหง่าน รองอธิการบดี 

 ๓. ปริญญาบัณฑิต

  ๓.๑ สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

   รองศาสตราจารย์ อรพิน  ภูมิภมร  คณบดี

  ๓.๒ สำานักวิชานิติศาสตร์

   รองศาสตราจารย์ ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล คณบดี

   อาจารย์ รุ่ง   ศรีสมวงษ์    อาจารย์

  ๓.๓ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

   รองศาสตราจารย์ พรรณวิภา  กฤษฎาพงษ์ คณบดี

  ๓.๔ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   นายแพทย์ สำาเริง  กาญจนเมธากุล  คณบดี

๒๔



  ๓.๕ สำานักวิชาศิลปศาสตร์

   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์  วงษ์บูรณาวาทย์ คณบดี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๖ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

   ศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ  คณบดี

  ๓.๗ สำานักวิชาการจัดการ

   รองศาสตราจารย์ จุฑา  มนัสไพบูลย์  คณบดี

   อาจารย์ ณัฐพรพรรณ  อุตมา   ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๘ สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   นาวาอากาศเอก ธงชัย  อยู่ญาติวงศ์  คณบดี

 ๔. เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

  รองศาสตราจารย์ กัลณกา  สาธิตธาดา   รองอธิการบดี

๒๕



จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”  

และเหรียญรางวัล

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๕๑

                           จำานวน 

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”        ๔ 

        รวม   ๔ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์    

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       ๒ 

                                                 รวม   ๒ 

ปริญญามหาบัณฑิต     

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)    ๓ 

 สำานักวิชานิติศาสตร์    

  นิติศาสตรมหาบัณฑิต         ๑๕ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง) ๓๔ 

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์    

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       ๑๑ 

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)    ๒ 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)    ๒ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)    ๗ 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)     ๒ 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก)   ๒ 

๒๖



                          จำานวน 

 สำานักวิชาการจัดการ    

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)   ๒๒ 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)    ๒ 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)    ๑๕ 

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)        ๖

        รวม   ๑๒๓ 

      

ปริญญาบัณฑิต     

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   ๒๒ 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  

  (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์)  ๑๓ 

 สำานักวิชานิติศาสตร์    

  นิติศาสตรบัณฑิต            ๒๒๕ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง    

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  ๑๗ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

  (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)    ๒๕ 

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    ๑๐ 

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์    

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)           ๑๒๖ 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)   ๘๗

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)         ๒๔๘

๒๗



                          จำานวน

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  ๒๐

 สำานักวิชาการจัดการ   

  บัญชีบัณฑิต      ๕๓

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต     ๘๐

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)          ๑๓๘

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)         ๑๓๓

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) ๓๑

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    ๒

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ๓๓

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   ๒๘

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  ๒๒

  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

  (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)   ๓๙

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ๔๑ 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ)      ๑ 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)   ๒๖ 

              รวม   ๑,๔๒๐ 

 

๒๘



                          จำานวน

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น     

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร        ๑ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์     ๑ 

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์    

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       ๑ 

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ       ๑ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์    

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ        ๑ 

 สำานักวิชาการจัดการ    

  สาขาวิชาการบัญชี       ๑ 

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์       ๑ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ       ๑ 

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว      ๑ 

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      ๑ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      ๑ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      ๑

        รวม  ๑๒ 

๒๙



รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (บริหารธุรกิจ)   

 ๑. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์

 ๒. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี

๓๐

ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีการอาหาร)  

๑. MISS RENITA WATI

๒. MISS RICHA  KUSUMA  WATI

๓. MISS RISKY AYU   KRISTANTI

สำานักวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

๑. นาย กวงจักร์  จันต๊ะคาด

๒. ดาบตำารวจ จรุณ  ก๋าวี

๓. สิบตำารวจโท จอมชัย ทิพย์กมลเสน

๔. นางสาว จิตราพร  เนตรสุวรรณ์

๕. ว่าที่ร้อยตรี ชำานาญ มรกต

๖. นาย พรพล  เทศทอง

๗. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พรรณราย   ธรรมวิทยาภูมิ

๘. นาง วณปวรา  ปงใจ

  ๙. นาย วัฒนพงศ์  วงศ์ใหญ่

๑๐. พระ วิทูล  วงค์อิ่น

๑๑. พันตำารวจตรี สมคิด แก้วศักดิ์

๑๒. นาย สัญชาติ  อุปนันชัย

๑๓. นาย สุทิติ  ขัตติยะ

๑๔. นาย สุรไกร  สนองญาติ

๑๕. นาย อดุลย์  นุแปงถา



  ๑. นางสาว กัลยากร  ลาวัลย์

  ๒. นางสาว จำาปา  หลินประเสริฐ

  ๓. นางสาว จุฑามาศ สุวัฒนบรรพต

  ๔. นางสาว ชุติมา  เกียรติวุฒิอมร

  ๕. นาง ชุลีกร   วรยิ่งยง

  ๖. นาย ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์

  ๗. นาย ธนภัทร  อนันต์วัฒนสุข

  ๘. นาย นัฏฐเนศวร์  ลับเลิศลบ

  ๙. นาง นิธิมา   ชอบเพื่อน

๑๐. นาย ปฏิพันธ์  เสริมศักดิ์

๑๑. นาง พนิดา  รังษีภโนดร

๑๒. นาง พันธุ์พิมล  จีวรตานนท์

๑๓. นางสาว มัณฑิรา  สมงาม

๑๔. นางสาว รักกร  อ่อนน้อม

๑๕. นางสาว รัตนวรรณ  ศรีนวล

๑๖. นางสาว รุ่งลัดดา  ศรีบุญ

๑๗. นางสาว วนิดา แขกพงค์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)

๑๘. นางสาว วรวรรณ โกสัยสุก

๑๙. นาง วัจรินทร์ ดีอนันต์ลาภ

๒๐. นาย วาสนภ วชิรมน

๒๑. นาย วิชา  จินวรรณ

๒๒. นางสาว วิลาวัลย์  พงษ์สุนทร

๒๓. นางสาว เวทิญาณ์ เจษฎาถาวรวงศ์

๒๔. นาย ศรัณย์  กิจสิริไพศาล

๒๕. เรือเอกหญิง ศิริลักษณ์  นามคำา

๒๖. นางสาว ศุกร์หทัย  เจียรวงศ์สกุล

๒๗. นางสาว สิริธร  ตั้งบุญสุข

๒๘. นางสาว สุธินี  บุญธรรม

๒๙. นาง โสภาวรรณ  มงคลธรรมากุล

๓๐. นางสาว อโณทัย  จำานงค์ไทย

๓๑. นางสาว อภิรดี ธรรมสรณ์

๓๒. นาง อรนุช   วานิชสวัสดิ์วิชัย

๓๓. นาง อัจฉรา  ธำารงศักดิ์

๓๔. นาย อัณณ์รตน์  มาพูนสวัสดิ์วัฒนา

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ๑. นางสาว ชาลิสา กาปัญญา

  ๒. นางสาว นภัสนันท์ มหายศนันท์

  ๓. นาง เนตรนภา สันติธรรม

  ๔. นาง ประนอม  กิจเจริญ

  ๕. นาง ปฤณธร นันกาวงศ์

  ๖. นาง รพีพรรณ  ณ ลำาปาง

  ๗. นางสาว รัชดาภรณ์  พิมพ์ประพันธ์

  ๘. จ่าสิบตำารวจ วิชัย กาวิชัย

  ๙. นางสาว สายสุณี  ภิญโญหิรัณย์กุล

๑๐. นาย เสรีย์   นาคสุวรรณ์

๑๑. นาย อนันตชัย  นาระถี

๓๑



ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา)  

  ๑. นาย พรเทพ ศรีจักร์   ๒. นาง ยอดจิต  พิมพิลา

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วัสดุศาสตร์) 

  ๑. นางสาว มาลินี  มีโพธิ์   ๒. นางสาว อัญชลี  เพชรเทียนชัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก)  

  ๑. นาย ธำารงศักดิ์ จินดาเพ็ชร

๓๒

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (วัฒนธรรมศึกษา)

  ๑. นาย พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ   ๒. สิบโท สุรินทร์ ทำาเพียร

  ๑. นาย นิติพงษ์ ศิริวงศ์

  ๒. MR. BRAM   HADIWIJAYA

  ๓. MISS ELVI KURNIA  WATI

  ๔. MISS HARYUDIAN   PRIHASTUTI

  ๕. MISS MELATI PUTRI    HAPSARI

  ๖. MISS NOVI  ARFARITA

  ๗. MR. SOPIAN  HADI

  ๒. นาย อดุลย์  ทรายตัน



สำานักวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)      

  ๑. นางสาว กนกรัตน์  เอี่ยมอรุณวรรณ

  ๒. นางสาว การะเกด นันทศรีนนท์

  ๓. นาย กิตติทัต รัตนไพบูลย์เจริญ

  ๔. นางสาว เกวลิน จิตสม

  ๕. นางสาว จันทร์เพ็ญ  หล้าปา

  ๖. นางสาว จุฑาทิพย์ พรหมขัติแก้ว

  ๗. นางสาว จุรีพร  จอมวุฒิ

  ๘. นางสาว จุฬาลักษณ์  ประทีป ณ ถลาง

  ๙. นาย ฉลองรัฐ อูปเฮียง

๑๐. นาย ชัชชัย   สิริรวีกูล

๑๑. นาย ดำารงฤทธิ์  สัมพันธรัตน์

๑๒. นางสาว ปวีณา เลิศทองไทย

๑๓. นางสาว ปาหนัน  ชื่นชม

๑๔. นางสาว เปรมลักษณ์  มูลใจ

๑๕. นางสาว พจนารถ ถนอมกุล

๑๖. นางสาว ลลิดา พิมพการัง

๑๗. นางสาว วิระมน ทัศราช

๑๘. นางสาว แววดาว กองคำา

๑๙. นาย อดิศร  นิพันธ์ประศาสน์

๒๐. MR. BATITH SY

๒๑. MR. POTRY  CHHEAN

๒๒. MR. SIVYONG HO

๓๓

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

  ๑. MR. DEDY  HADRIANI   ๒. MRS. INDI   HENDRASWARI

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  

  ๑. นาย จารุ  พูนมากสถิตย์

  ๒. นางสาว ฐิตินันท์  ชูกิจรุ่งโรจน์

  ๓. นางสาว ณัฐชยา  อัศวเสรีเลิศ

  ๔. นาย ทองเพทาย  ทองดี

  ๕. นาย ธีระเวช วงศ์กำาแหง

  ๖. นางสาว เนตรชนก อ่ำาพันธุ์

  ๗. นางสาว บุณฑริกา  สุริยะมณี

  ๘. นางสาว ปวีณ์นุช ขวัญยืน

  ๙. นางสาว ภณิดา นาคเกลี้ยง

๑๐. นาย เมธา   เปลี่ยนบำารุง

๑๑. นางสาว วรีมน  ธรรมเจริญ

๑๒. นาง ศศิธร   พงษ์ทองเจริญ

๑๓. นางสาว อรกานต์ อินทะจักร

๑๔. MR. JINGHUI  GAO

๑๕. MISS XIA  LI



๓๔

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)

  ๑. นาย กานต์  มีสมสาร

  ๒. นางสาว โชติกา พวงมะลิ

  ๓. นางสาว นพคุณ ตันติสุภะวงศ์

  ๔. นางสาว นภา ราชตา

  ๕. นางสาว ปิยะบุษ ปลอดอักษร

  ๖. นางสาว สุขุมาล ตั้วสกุล



ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

   

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการอาหาร)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

  ๑. นาย ปรัชญา  นันทปถวี

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการอาหาร)       

  ๒. นางสาว กันต์ฤทัย  เล็กนามณรงค์

  ๓. นาย กิตติกรณ์  สุขสมบูรณ์

  ๔. นางสาว จิราพร ไร่พุทธา

  ๕. นาย ชณัฐ  อุดมมังคลานนท์

  ๖. นางสาว ณัฐพร  แสงแก้ว

  ๗. นางสาว ดารุณี  ไพยราช

  ๘. นางสาว นฤมล  ขัดพูน

  ๙. นางสาว นิติกาญจน์  รัตนโสภา 

๑๐. นาย ปรเมธ พรหมนิล

๑๑. นาย ปิยะพงศ์  เพชรอุ่น

๑๒. นางสาว เปรมิกา  นิ่มคล้าย

๑๓. นางสาว มัลลิกา  เครือคำาวัง

๑๔. นาย มานนท์ ใจมาเครือ

๑๕. นางสาว วรัญญา  ด้วงสอาด

๑๖. นางสาว วริยา  ชาญฤทธิเสน

๑๗. นาย สกลกานต์  สมตัว

๑๘. นางสาว สิริลักษณ์  ปรางค์ปรุ

๑๙. นางสาว สุชาดา  เดือดสันเทียะ

๒๐. นางสาว อรพรรณ  กัณฑาซาว

๒๑. นาย อานนท์  คณโฑทอง

๒๒. นาย เอเธน  วรรณบูรณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์)    

  ๑. นางสาว เกศสิรินทร์  รุ่งเรือง

  ๒. นาย ฆฤณ   รุธีรยุทธ

  ๓. นางสาว จินตนา  จันทวงษ์

  ๔. นางสาว ชลธิชา ปินใจ

  ๕. นาย ชินวัฒน์  โก๊ะกอย

  ๖. นางสาว ณัฐวดี  ทองจันทร์

  ๗. นาย ประพจน์  คิวฝอ

  ๘. นางสาว ภาวิณี  พิทักษ์วงศ์

  ๙. นางสาว มัลลิกา  วงค์จันตา

๑๐. นาย อนันต์ชัย  คุณหวัง

๑๑. นางสาว อลิษา  ทองพิมพ์

๑๒. นางสาว อำาไพ  เรือนคำา

๑๓. นางสาว อิสราภา  นาคโสมกุล

๓๕



  ๑. นางสาว กนกวรรณ จันทวี

  ๒. นาย โกญจนาท บุตรดีสุวรรณ

  ๓. นางสาว จุฑารัตน์ มุสิแก้ว

  ๔. นางสาว ชุติมา อยู่ดี

  ๕. นาย ดิสสทัต รอดเส็ง

  ๖. นาย ทศพล  คำาภูเวียง

  ๗. นาย นาวิก  ตะนะคี

  ๘. นางสาว นุรัตน์ ปวนคำามา

  ๙. นางสาว ปุณยวีร์ ปุณยสิริวิทย์

๑๐. นางสาว เพียงฉัตร รุ่งเผ่าพันธุ์

๑๑. นาย ภัทรพงศ์ ไพศาขมาส

๑๒. นาย ภาณุ  สวนทอง

๑๓. นางสาว สุปวีณ์ กรดเสือ

๑๔. นาย อมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม

๑๕. นาย เอกพงษ์ ทองดี

นิติศาสตรบัณฑิต

๓๖

สำานักวิชานิติศาสตร์

   

นิติศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับสอง  

 ๑๖. นางสาว กนกวรรณ จีนา

๑๗. นางสาว กมลฉัตร กันธิ

๑๘. นางสาว กมลวรรณ ติ่งอ่วม

๑๙. นางสาว กมลสิริ วงศ์วิลาวัณย์

๒๐. นางสาว กรกช ศรีทองกลาง

๒๑. นาย กรวิทญ์ เทพชัย

๒๒. นางสาว กฤตพร เจริญกุล

๒๓. นาย กฤษฎา ธัญหมอ

๒๔. นาย ก้องเกียรติ ต๊ะพรมมา

๒๕. นางสาว กัญธิญา บุญสา

๒๖. นางสาว กันญาวีร์ ใจศักดิ์

๒๗. นางสาว กิตติกานต์  ไชยสาร

๒๘. นาย กิตติพงษ์ ล่านุ้ย

๒๙. นาย กิติพงศ์  สุนทรวิภาต

๓๐. นางสาว กุลภรณ์  อินทร์เชื้อ

๓๑. นางสาว เกศรินทร์ สรรพโส

๓๒. นางสาว เกษศิรินทร์  กันดอก

๓๓. นางสาว ขวัญจิตต์ มั่นถึง

๓๔. นาย เขตต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๓๕. นางสาว คชาภรณ์ ทะนุชิต

๓๖. นาย คณาพจน์  ทาแกง 

๓๗. นาย คมสันต์ สมธิ

๓๘. นางสาว จรุงใจ  แก้วก้อ

๓๙. นาย จักริน   สงวนศักดิ์

๔๐. นาย จักรธนัตถ์ วงศ์เวชสารย์

๔๑. นางสาว จันทร์จิรา ตานัน

๔๒. นางสาว จันทรา ขัสเกตุ

๔๓. นางสาว จิรสุดา สาสนัส

๔๔. นาย จิรัฏฐ์  ดอกสนธิ์

๔๕. นางสาว จุฑามาศ พงษ์เสือ

๔๖. นางสาว จุฬาลักษณ์  ฟูเฟื่อง

๔๗. นางสาว เจรจา นุเมฆ

๔๘. นาย เจษฎา แสนรัง

๔๙. นาย เจิมศักดิ์ เหลืองประไพกิจ

๕๐. นาย เจือพอพจน์ เตชะประสาน

๕๑. นางสาว ฉัตรสุภรณ์  เกิดผล



๓๗

๕๒. นางสาว ฉันทนา ฉิมพาลี

๕๓. นาย เฉลิมพล เภารอด

๕๔. นางสาว ชนาทิพย์ พลกระจาย

๕๕. นางสาว ชนุกัญจน์ธร คุณชมภู

๕๖. นางสาว ชัญญา อมรรัตนกรกุล

๕๗. นาย ชัยรัตน์  ตันแก้ว

๕๘. นาย ชาญวิทย์ ไกรเดช

๕๙. นางสาว ฐานิยา โอทาริก

๖๐. นางสาว ฐิติภรณ์ หอมนาน

๖๑. นางสาว ฐิติรัตน์ กรอยู่

๖๒. นางสาว ฐิตารีย์ ชัยมงคล

๖๓. นางสาว ฑิตยา เนตรคำา

๖๔. นางสาว ณชญาดา ชำานาญยิ่ง

๖๕. นาย ณฐกรณ์ สีมาปทุม

๖๖. นางสาว ณฐมน ประสงค์สันติ์

๖๗. นางสาว ณัจทริกา เพลินพฤกษา

๖๘. นางสาว ณัฏฉรียา วงค์ชัย

๖๙. นาย ณัฐพล เติมสายทอง

๗๐. นาย ณัฐพล พรมไชยะ

๗๑. นาย ณัฐพล สวนอนันตภูมิ

๗๒. นางสาว ณัฐินันท์  รอดโรคะ

๗๓. นาย ณัฐวุฒิ วรคันธา

๗๔. นาย ณัษฐพงศ์ ศรีคำา

๗๕. นางสาว ณิชกมล พฤฒิสาร

๗๖. นางสาว ณิชาภัทร วีระฉายา

๗๗. นาย ตะวัน   บุตรวงศ์

๗๘. นางสาว เตือนใจ รักดีศิริสัมพันธ์

๗๙. นาย ทรงพล พิศาลสงคราม

๘๐. นาย ทรงวิทย์ แสนยาวุธ

๘๑. นาย ธนเชษฐ์ พรหมทา

๘๒. นาย ธนากร  ปันโพธิ์

    ๘๓. นางสาว ธันยธร   รองปาน

    ๘๔. นางสาว ธารทิพย์  วันแจ้ง

    ๘๕. นางสาว ธิดาทิพย์ บุญเฉลียว

    ๘๖. นางสาว ธิวาพร   ต๊ะวิจิตร

    ๘๗. นาย ธีรพันธ์   ก๋ำาดารา

    ๘๘. นาย นพดล   บุญตัด

    ๘๙. นาย นพปฎล   พลเหิม

    ๙๐. นางสาว นภาพร   ชัยวงค์

    ๙๑. นางสาว นริศรา   เกิดพุ่มนาค

    ๙๒. นาย นฤดล   เพ็ชรรักษ์

    ๙๓. นางสาว นวภร   เนตรงาม

    ๙๔. นางสาว นันทพร   แก้ววรรณะ

    ๙๕. นางสาว นันทวดี   คาดคะเน

    ๙๖. นางสาว นันทวัน   ใจมูลมั่ง

    ๙๗. นาย นันทวุฒิ   ขุนรักษ์

    ๙๘. นางสาว นาคชนก  ศรีใจ

    ๙๙. นางสาว นารีรัตน์  ขาวผ่อง

  ๑๐๐. นางสาว นิติสาร   แสนสุข

  ๑๐๑. นางสาว นิภาพร   ทาจี

  ๑๐๒. นางสาว นิภาวรรณ  เทพน้อย

  ๑๐๓. นางสาว นิราภร   สายบัว

  ๑๐๔. นางสาว นิศาชล   คงอยู่

  ๑๐๕. นางสาว นิษรา   ลาดคม

  ๑๐๖. นาย นีติ    อุ่นจญานนท์

  ๑๐๗. นางสาว นุชจรินทร์  นรินทรกุล ณ อยุธยา

  ๑๐๘. นางสาว เนตรชนก  คำาดี

  ๑๐๙. นางสาว เนติญา   ยศวิจิตรไพศาล

  ๑๑๐. นางสาว บุศรา   สิงหบุตร

  ๑๑๑. นาย ปณัสย์   ไตรพิบูลย์สุข

  ๑๑๒. นางสาว ปนัดดา   แก้วศรี

  ๑๑๓. นางสาว ประกายทอง  ศรีวงค์



๓๘

  ๑๑๔. นาย ประจักษ์      พันธุ์ศรีศักดิ์

  ๑๑๕. นาย ประดิษฐ์      โตปินใจ  

  ๑๑๖. นางสาว ประทุมทิพย์ วงศ์แก้ว

  ๑๑๗. นางสาว ประไพพร   บุญมี

  ๑๑๘. นาย ประพันธ์      ใจโสม

  ๑๑๙. นาย ประเสริฐ      แก้วฟอง

  ๑๒๐. นาย ปรัชญา      ทาบ้านฆ้อง

  ๑๒๑. นาย ปรัชญา      วชิรตรังสฤษดิ์

  ๑๒๒. นาย ปริญญา      เชื้อจิ๋ว

  ๑๒๓. นาย ปริวัตร      วงเวียน

  ๑๒๔. นางสาว ปวีณา      ปราบปรามภัย

  ๑๒๕. นางสาว ปวีณา      ล้อกสิกรวัฒนา

  ๑๒๖. นางสาว ปาจรีย์      ลำาดวล

  ๑๒๗. นางสาว ปาจรีย์      ศรีนุ่น

  ๑๒๘. นางสาว ฝนทิพย์      กุศลส่ง

  ๑๒๙. นาย พงศธร      โกนิล

  ๑๓๐. นางสาว พนารัตน์    สุขโฉม

  ๑๓๑. นาย พรชัย       จันทร์สาคร

  ๑๓๒. นางสาว พรนภา      วิเศษกาศ

  ๑๓๓. นางสาว พัชรินทร์    แก้ววงศ์

  ๑๓๔. นางสาว พัศญา      เสนโพธิ์กลาง

  ๑๓๕. นางสาว พิชญา      สุขคำาฟอง

  ๑๓๖. นางสาว พิมพาภรณ์  อรรถเนตร

  ๑๓๗. นางสาว พิมพิกา      สุทธิมรรคผล

  ๑๓๘. นาย พิศาล      จั่นบำารุง

  ๑๓๙. นาย พิษณุ      ลักษณะวรางค์

  ๑๔๐. นางสาว พุฒิพร      เจียรประวัติ

  ๑๔๑. นางสาว เพ็ญแข     ภิรบรรณ์

  ๑๔๒. นางสาว เพลินพิศ   อินทุใส

  ๑๔๓. นาย แพทย์วิศาข์     พรหมายน

  ๑๔๔. นางสาว ไพลิน      กรองทอง

  ๑๔๕. นาย ภัทร  จันทร์ยวง

  ๑๔๖. นางสาว ภัทรา  ทรายแก้ว

  ๑๔๗. นางสาว ภัทริน   กันเกลา

  ๑๔๘. นาย ภาณุพงศ์  พิมสาร

  ๑๔๙. นาย ภานุวัฒน์  โสดานิล

  ๑๕๐. นาย ภูเบศร์  วินทะไชย

  ๑๕๑. นางสาว ภูรินุช  กุญชร

  ๑๕๒. นางสาว มัทนา  เตียนราวแสน

  ๑๕๓. นาย เมธา  เทียนสายชล

  ๑๕๔. นางสาว ยุพเรศ  เชื้อชิต

  ๑๕๕. นางสาว ยุวดี  ผลทรัพย์

  ๑๕๖. นางสาว รจนา  วงษารัตน์

  ๑๕๗. นางสาว รตนพร  เจริญธนสถาพร

  ๑๕๘. นางสาว รสสุคนธ์   ธีระเศรษฐชัย

  ๑๕๙. นาย รัตนศักดิ์  รัตนลาโภ

  ๑๖๐. นางสาว รัตนาวลี ว่องรักษ์สัตว์

  ๑๖๑. นางสาว รุ้งฤทัย  ใจแก้ว

  ๑๖๒. นาย วรเมธ  เหมพิจิตร

  ๑๖๓. นางสาว วรรณธิชา  ไทยขำา

  ๑๖๔. นางสาว วรัญญุภัค  เบ็ญจวงค์

  ๑๖๕. นาย วสันต์  เทพมณี

  ๑๖๖. นางสาว วสุนธรา  ทรัพย์สมาน

  ๑๖๗. นาย วัชระ  ต่อเขต

  ๑๖๘. นางสาว วัชรี  เชียงแรง

  ๑๖๙. นางสาว วิริยามน  ลิ่มสงวน

  ๑๗๐. นาย วิษณุ  สายบุตร์

  ๑๗๑. นาย วีรวัฒน์  อบโอ

  ๑๗๒. นาย ศรวัส  ศิริ

  ๑๗๓. นาย ศรายุทธ  มูลสิติ

  ๑๗๔. นางสาว ศศิธร   ทองวิเศษ

  ๑๗๕. นางสาว ศศิธร   บุตรดี



๓๙

  ๑๗๖. นาย ศักรินทร์       เงินเจริญ

  ๑๗๗. นางสาว ศิริกาญจน์   สงส่อง

  ๑๗๘. นางสาว ศิริวรรณ      กุลอัก

  ๑๗๙. นางสาว ศิริวรรณ      จินตประสาท

  ๑๘๐. นางสาว สมใจ        เจนจัด 

  ๑๘๑. นาย สมมาตร       ยศบุตร

  ๑๘๒. นางสาว สรารัตน์      บรรทัดจันทร์

  ๑๘๓. นางสาว สายใย       มีตา

  ๑๘๔. นาย สิทธิพร        วิระทูล

  ๑๘๕. นางสาว สิราพร       วันวงษ์

  ๑๘๖. นางสาว สิรินาถ        วงศ์น้อย

  ๑๘๗. นางสาว สุกัญญา      ยะปัญญา

  ๑๘๘. นางสาว สุขวสา       ถมังรักษ์สัตว์

  ๑๘๙. นางสาว สุฉัตรา       สุขศิริ

  ๑๙๐. นาย สุชนกิษ       ไทยตรง

  ๑๙๑. นางสาว สุชาดา       สว่างพงษ์

  ๑๙๒. นางสาว สุทธิชา       คำาสุทธิ

  ๑๙๓. นางสาว สุทธิดา       ใจอุด

  ๑๙๔. นาย สุทธิรัก       โคตะสินธุ์

  ๑๙๕. นาย สุทธิลักษณ์       น้อยหร่าย

  ๑๙๖. นางสาว สุนารี       อภิวงค์

  ๑๙๗. นางสาว สุนิษา       บุญประเสริฐ

  ๑๙๘. นางสาว สุปรียา       วงศ์เมอะ

  ๑๙๙. นางสาว สุพัตรา        แก้วปินตา

  ๒๐๐. นางสาว สุพัตรา       ยอดแก้ว

  ๒๐๑. นางสาว สุพิชย์ฌา  ชื่นจันทร์

  ๒๐๒. นางสาว สุภัค    หิรัญโยธิน

  ๒๐๓. นางสาว สุภัทรา    กรกฏกำาจร

  ๒๐๔. นางสาว สุภาพร    หาญนอก

  ๒๐๕. นางสาว สุภาภรณ์  ทาสม

  ๒๐๖. นางสาว สุมาลี    แสงสุโท

  ๒๐๗. นาย สุรเกียรติ    ควงกังแสน

  ๒๐๘. นางสาว สุรีพร    พันธุ์ด้วง

  ๒๐๙. นางสาว แสงอรุณ  สุขนา

  ๒๑๐. นางสาว โสรญา     ไชยลังกา

  ๒๑๑. นาย อนันต์     จันทร์เลน

  ๒๑๒. นาย อนุทิน    เพ็ญกุล

  ๒๑๓. นางสาว อนุสราวดี   มฤคศิรมาส

  ๒๑๔. นาย อภิชัย    มานะคิด

  ๒๑๕. นาย อภิวัฒน์    ทวีกุล

  ๒๑๖. นาย อภิสิทธิ์     ใต้ระหันต์

  ๒๑๗. นางสาว อรวรรณ   พิมพ์สาร

  ๒๑๘. นางสาว อรอนงค์   วงศ์เรือน

  ๒๑๙. นางสาว อริศรา    นาคเสน

  ๒๒๐. นางสาว อัจฉรา    คำาสีสังข์

  ๒๒๑. นาย อาทิตย์    ชูเกียรติวัฒนากุล

  ๒๒๒. นางสาว อาริตา     เจริญสุข

  ๒๒๓. นางสาว อาอีชะ    ทวีกุล

  ๒๒๔. นางสาว อุทุมพร    การบรรจง

  ๒๒๕. นางสาว อุษาพร    คำาน้อย



๔๐

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)    

  ๑. นางสาว กนกวรรณ  เอี่ยมตาล

  ๒. นางสาว กัลยา  ฉวีกัลยากุล

  ๓. นางสาว กาญจนา  วิไลวงษ์

  ๔. นางสาว ชลธิชา  แสนใจ

  ๕. นางสาว ชุติมา  สีบุ

  ๖. นางสาว ณิศรา  สำาเอี้ยง

  ๗. นางสาว พรทิพย์  ศรีบุญเรือง

  ๘. นางสาว พรเพ็ญ  สุมา

  ๙. นางสาว มณีรัตน์  รวมสุข

๑๐. นางสาว รัชดาภรณ์  บานไม่รู้โรย

๑๑. นาย วสันต์  อินคำาปา

๑๒. นางสาว ศิริลักษณ์  ปงปัญญายืน

๑๓. นางสาว สินธร  ชมบุญ

๑๔. นางสาว อธิปพร  โรจนแพทย์

๑๕. นางสาว อริศา  สุรินทร์เปา

๑๖. นางสาว อัจฉรา  ยะใจมั่น

๑๗. นาย อานุภาพ  นาวิกานุภาพ

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)   เกียรตินิยมอันดับหน่ึง    

  ๑. นาย ชยโมจย์ อนุพันธนันท์

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)   เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นางสาว ธัญญรัตน์ เทพคำาปลิว

  ๓. นางสาว ระวิวรรณ์ มโนหาญ

  ๔. นางสาว วรลักษณ์ รุญญะมาลัย

  ๕. นางสาว ศุภลักษณ์ เหนืออิสระ

  ๖. นาย สมเด็จ กาติ๊บ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)      

  ๗. นาย กฤตภาส ไพเราะ

  ๘. นางสาว กาญจนี วิไลวงษ์

  ๙. นางสาว กิตติยา คิดบา

๑๐. นางสาว จิรัชยา สมรักษ์

๑๑. นาย ชัยทัต  เนื่องจำานงค์

๑๒. นาย ธีระภัทร ศรีกุณะ

๑๓. นางสาว นงลภัส ศศิวัจน์ไพสิฐ

๑๔. นางสาว นิโลบล วงศ์เสนา

๑๕. นางสาว เบญจรัตน์ รัตนจักร์

๑๖. นางสาว ปัทมา หล้าสมบูรณ์

๑๗. นางสาว พรปวีณ์ คำาหลวง

๑๘. นางสาว พักตร์เพ็ญ อินทุใส



๔๑

๑๙. นางสาว พัชรพรรณ ขัติยะ

๒๐. นาย ฤทธิ์ณรงค์ เรียนเลิศอนันต์

๒๑. นาย วรพจน์  หนุนดี

๒๒. นางสาว วิจิตรา  อุทัยกาญจน์

๒๓. นางสาว สุภารัตน์  ไชยหาญ

๒๔. นางสาว อัจฉรา ชำานาญยา

๒๕. นางสาว อิงคปรัช นิยมไทย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต      

  ๑. นาย กฤตธัช แก้วเทพ

  ๒. นางสาว เจนจิรา วิกรมชาตรี

  ๓. นาย เฉลิมพล  เจนวิทยา

  ๔. นางสาว ชินานันต์ อุบลเขียว

  ๕. นางสาว ณัฐรวี มโนหาญ

  ๖. นางสาว ธิตนาถ์ ช่วยจันทร์

  ๗. นางสาว นวลนภา ปันปินตา

  ๘. นางสาว พัชรีย์ ต่อมตุ้ย

  ๙. นางสาว พิมผกา ต๊ะถา

๑๐. นางสาว รัตนาภรณ์ ก้อสละ



สำานักวิชาศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

   ๑. นางสาว อาทิตยา เวียงนิล

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๒. นางสาว เกลียวพันธุ์  ธำารงตระกูลกิจ

  ๓. นางสาว จันทร์จิรา ณ พิกุล

  ๔. นางสาว จารินี พันธาสุ

  ๕. นางสาว จิรักจิรัตน์ เลี่ยวจำานงค์

  ๖. นางสาว ชุติศา สุบรรณภาส

  ๗. นางสาว ณฐยา ชมเชี่ยวชาญ

๘. นางสาว ดรัลพร เลิศวิพุธ

๙. นางสาว ศศิวิมล เสมากูล

๑๐. นางสาว อราณี วิคี

๑๑. นาย อานนท์ อุ่นจิตอนุสรณ์

๑๒. MR. GLYNN  CLAYTON  REEVES

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)   

 ๑๓. นางสาว กนกพรรณ จงกุลสถิตชัย

๑๔. นางสาว กนกวรรณ นันต๊ะแก้ว

๑๕. นางสาว กนกวลัย อุ่นผูก

๑๖. นางสาว กมลวรรณ เขียวคราม

๑๗. นางสาว กมลวรรณ สุวรรณมงคล

๑๘. นางสาว กรรณิกา  อุตมา

๑๙. นางสาว กฤติกา สุภามณี

๒๐. นางสาว กวิตา ธนัญโชติการ

๒๑. นางสาว กัลยาณ์ หนูแก้ว

๒๒. นาย กาลัญญู รัตนา

๒๓. นางสาว กุลธิดา  แสงงาม

๒๔. นางสาว เกวลี บุญนิตย์

๒๕. นางสาว คงขวัญ ลีทอง

๒๖. นางสาว จตุพร ดำารงค์เมือง

๒๗. นางสาว จันทภรณ์ ลีละวงศ์

๒๘. นางสาว เจนจิรา ดำารงบูรณะกุลชัย

๒๙. นางสาว ชวิศา สีสัน

๓๐. นางสาว ชัญญานุช เรืองแสง

๓๑. นางสาว ชุติมา สังวรินทะ

๓๒. นางสาว ญาธิป เอี่ยมสะอาด

๓๓. นางสาว ฐปณีย์ หล่อพันธ์

๓๔. นางสาว ฐาปนีย์ จ้อยชูรัศมี

๓๕. นาย ณนัทธ์ อังเพชร

๓๖. นาย ณัฐพงษ์ แก้วงาม

๓๗. นางสาว ณัฐวดี ป้องปก

๓๘. นางสาว ดลนภา เทนอิสสระ

๓๙. นางสาว ดวงเดือน ชุ่มธิ

๔๐. นางสาว เด่นนภา พุ่มไพศาลชัย

๔๑. นางสาว เดือน ยกพล

๔๒. นาย แดน  เทียมเมธ

๔๓. นางสาว ทวิวสรร เศรษฐประสิทธิ์

๔๔. นางสาว ทักษ์สุดา สุรินธรรม

๔๒



๔๕. นางสาว ทัศนางค์ ทองแก้ว

๔๖. นางสาว ทิตยา อุ่นศรี

๔๗. นางสาว ทิพวรรณ ฤทธา

๔๘. นาย ธนายุทธ โฉมเมืองปัก

๔๙. นาย ธันวาชัย อนุยูร

๕๐. นาย ธีทัต  บูรณพงษ์

๕๑. นางสาว นริศรา พุฒชา

๕๒. นางสาว นัฐกานต์ ศิริอาภรณ์

๕๓. นางสาว นิรมล มุสิกทัศน์

๕๔. นางสาว นิราภร  ชูติระกะ

๕๕. นางสาว นุชจิรา  ดาวคุด

๕๖. นางสาว นุชฎา มะโนเครื่อง

๕๗. นางสาว นุสรา สุชัยประเสริฐ

๕๘. นางสาว ปรียาภา จิตรสมัคร์

๕๙. นางสาว ปอลินศิกาณต์ สุตะวงศ์

๖๐. นาย ปาลิน  ปิ่นสุข

๖๑. นางสาว ปิ่นมณี ปัญโญ

๖๒. นางสาว ปิยลักษณ์ ขาวขำา

๖๓. นางสาว ปิยะวดี พลหล้า

๖๔. นางสาว ปุณฑริก คนิวรานนท์

๖๕. นาย ปุรินทร์ รอบรู้

๖๖. นางสาว ผกาวรรณ อินประชา

๖๗. นางสาว ฝนทิพย์ ศรีวาลัย

๖๘. นาย พงศกร เม่นลาภเหมาะ

๖๙. นางสาว พรนภา  วิบูลย์กุล

๗๐. นางสาว พัชรี ลี้วัฒณากุล

๗๑. นางสาว พัทธ์ธีรตา สิริชัยวัฒนกุล

๗๒. นางสาว พิมพ์สิริ ศิริแก้ว

๗๓. นางสาว พิสมาส จันต๊ะมูล

๗๔. นาย เพรียวพันธ์ ไทยสำาราญ

๗๕. นางสาว เพียงพร เพชรอำาภัย

 ๗๖. นาย ภคิน  ขันธจีรวัฒน์

 ๗๗. นาย ภราดร รุ่งเรือง

 ๗๘. นางสาว ภัทรพร กัลยา

 ๗๙. นางสาว ภัทรานุช นามพันธุ์

 ๘๐.  นางสาว มณฑิรา เชื้อทอง

 ๘๑.  นางสาว มยุรา อดุลสุทธิกุล

 ๘๒. นางสาว มานิตา เมืองหมุด

 ๘๓. นางสาว เยาวลักษณ์ ดีแป้น

 ๘๔.  นาย รักษ์พงศ์ อุตรสุข

 ๘๕.  นางสาว รุ่งทิพย์ ศรีโสภา

 ๘๖.  นางสาว รุจี  สมณา

 ๘๗. นางสาว เรณู เชื้อเมืองพาน

 ๘๘.  นางสาว ลภัสรดา ไชยวงศ์

 ๘๙. นางสาว วชิราภรณ์ หอมทองวณิชย์

 ๙๐.  นางสาว วฏาการ อินทรทิพย์

 ๙๑. นางสาว วรรณวสี ภู่ทอง

 ๙๒. นางสาว วรรณวิสา พัฒนพงษ์

 ๙๓. นางสาว วรัญญา โอภาษี

 ๙๔.  นางสาว วรารัตน์ นามวงค์

 ๙๕.  นางสาว วริษา  สารวิทย์

 ๙๖. นางสาว วลัยลักษณ์ อุดร

 ๙๗. นางสาว วาทินี ปัญญาจงเลิศ

 ๙๘. นางสาว วิจิตตรา ทองคำา

 ๙๙. นางสาว วิลาวัณย์ จำานงค์ผล

๑๐๐. นาย วิวิธวิณท์ จันทร์ทอง

๑๐๑. นาย วีระชัย ศรีไว

๑๐๒. นางสาว ศรีจุฑา เที่ยงผดุง

๑๐๓. นางสาว ศศิวิมล ไชยเชษฐ์

๑๐๔. นางสาว ศิริรัตน์ ถิ่นสอน

๑๐๕. นางสาว ศุภมาส เทวาดิเทพ

๑๐๖. นาย สกล  กล้าหาญ

๔๓



ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

  ๑. นางสาว รุจาภา  ก๋านันตา

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ)   เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นาย กำาพล  นภากันทรากร

  ๓. นาย ชาตรี  พญาไพรก่อสกุล

  ๔. นางสาว ชุติมา เริงอารมณ์

  ๕. นางสาว ธิดาพร เลาหะกุลธรรม

  ๖. นางสาว ธีรภรณ์ บาระมีชัย

  ๗. นางสาว นัยนา ยอดยุติธรรม

  ๘. นาย ปพนธีร์ ชมภูแก้ว

  ๙. นาย พงศธร คำาน้อย

  ๑๐๗. นางสาว สรัญญา    แสงเมือง

  ๑๐๘. นางสาว สโรชา    ศรีชัย

  ๑๐๙. นาย สันติพงษ์    อินจันทร์

  ๑๑๐. นางสาว สิริลักษณ์  แถวอุทุม

  ๑๑๑. นางสาว สิรีธร    สุขสม

  ๑๑๒. นางสาว สุจิตรา    สารสุวรรณ

  ๑๑๓. นาย สุนทร    มิ่งสิริเจริญ

  ๑๑๔. นางสาว สุปรียา    สายปาน

  ๑๑๕. นางสาว สุพรรณ    ปิวคำา

  ๑๑๖. นางสาว หฤทัย    ฤชานุกูล

  ๑๑๗. นางสาว อนุสรา     คงเกต

  ๑๑๘. นางสาว อนุสรา     อินปันส่วน

  ๑๑๙. นางสาว อรทัย     จันทร์ปล้อง

  ๑๒๐. นางสาว อรนภา     ทันหล้า

  ๑๒๑. นางสาว อรนิจ     คันธาโย

  ๑๒๒. นางสาว อรพร      มีผู้ครอง

  ๑๒๓. นางสาว อรพรรณ   ปัญญาแหลม

  ๑๒๔. นางสาว อังสุมาลี    เสมอพร

  ๑๒๕. นางสาว อัจฉราภรณ์  สายวงศ์เปี้ย

  ๑๒๖. นางสาว อัมราภรณ์  สุระเดช

๑๐. นาย พีรพล  องอาจรักษ์อุดร

๑๑. นางสาว รัชนี ทรงกิตติกุล

๑๒. นางสาว วรรษชล แซมมณี

๑๓. นางสาว วัชรี วงศ์สุวรรณ

๑๔. นาย วิทวัฒน์ ดอกประโคน

๑๕. นางสาว วิลัยวรรณ ใจเจริญสกุลดีเลิศ

๑๖. นาย สยาม  สะสม

๑๗. นาย อดิเรก นวลศรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ)

๑๘. นางสาว กนกทิพย์ เสาวบุตร

๑๙. นางสาว กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

๒๐. นางสาว กัญสุชญา  ศรีอมรทัต

๒๑. นางสาว กาญจนา คงศรีเจริญ

๒๒. นางสาว เกศิณี บานเช้า

๒๓. นางสาว ขวัญชนก จันทร์ศุภวิบูลย์

๒๔. นางสาว จงรักษ์ มณีวรรณ์

๒๕. นางสาว จันทิมาพร ธูปเมฆ

๒๖. นางสาว จิณานันทน์  เอี่ยมธนะมาศ

๒๗. นางสาว จินต์จุฑา หงษ์ห้อม

๒๘. นางสาว จีรภา ทิมจร

๒๙. นางสาว จุฑามาศ กองตัน

๔๔



๔๕

๓๐. นางสาว จุฑามาศ หล้าฤทธิ์

๓๑. นางสาว จุฬารัตน์ สุรินทร์กูล

๓๒. นางสาว ชลันดา มุณีคำา

๓๓. นางสาว ช่อผกา นวรัตนวรกุล

๓๔. นางสาว ชุติมา ปิ่นชัยพัฒน์

๓๕. นางสาว โชษิตา สุทธวัจน์

๓๖. นางสาว ซูหยุ้ย หยาง

๓๗. นางสาว ณภัทร จันตาใหม่

๓๘. นางสาว ณัฐกานต์ สกุลกรุณา

๓๙. นางสาว ณัฐวดี  ยืนธรรม

๔๐. นางสาว ทัศนา  จำารัสศรี

๔๑. นาย ธีรวัฒน์ จีนสีนำา

๔๒. นาย นพพล อัศวีนารักษ์

๔๓. นางสาว นภาพร ลุนทอง

๔๔. นางสาว นัตยา โพธิหัง

๔๕. นางสาว นันทนา ธนาคีรี

๔๖. นางสาว นูรี  อับดุลบุตร

๔๗. นาย บุญธง  บุริวงค์

๔๘. นางสาว เบญจมาศ ดำาเนินนิรันดร์

๔๙. นางสาว เบญจวรรณ  คำาแก่น

๕๐. นางสาว ปณีญา กระฎุมพร

๕๑. นางสาว ประภาพรรณ เดชศิริพันธ์

๕๒. นางสาว ปราณี พานพิศุทธ์

๕๓. นางสาว ปิยธิดา ปินใจ

๕๔. นางสาว พรณชา โพธิ์นิยม

๕๕. นางสาว พรรวี มีชัย

๕๖. นางสาว พฤษรักษ์ แสนคำา

๕๗. นางสาว พัชรินทร์ เตชัษณาวุธ

๕๘. นางสาว พัชรี ไชยเรือง

๕๙. นาย พีรศุษม์  อินทรรักษ์

๖๐. นางสาว ภัทรภร วาณิชธนากุล

๖๑. นางสาว ภาวิณี มากวงศ์นาค

๖๒. นางสาว ภาวิดา ดวงน้ำาคำา

๖๓. นาย ภูมน   โพธิ์เงิน

๖๔. นางสาว มลฤดี จายหลวง

๖๕. นางสาว มัณฑิรา  สุดยอดสำาราญ

๖๖. นางสาว รุ่งนภา พันสุภะ

๖๗. นางสาว เรยีนา สิทธิศรีสง่าวงศ์

๖๘. นาย วริศ  ชูศรีรัตน์

๖๙. นางสาว วันเพ็ญ สอนเพียร

๗๐. นางสาว วันวิสาข์ อมรวัชรพันธ์

๗๑. นางสาว วิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์

๗๒. นางสาว วิภาวรรณ ภูศรีโสม

๗๓. นางสาว วิรัชฎาภรณ์ สารใจ

๗๔. นางสาว วิราวรรณ แซ่ลิ้ม

๗๕. นางสาว วีนัส  วงค์ศรีดา

๗๖. นางสาว ศริญญา หาวิชา

๗๗. นางสาว ศิริพร อภิวัฒนนากร

๗๘. นางสาว ศิวพร บุญกมลสวัสดิ์

๗๙. นางสาว โศภิษฐ์ ภักดีนอก

๘๐. นางสาว สรรรญา แสงทอง

๘๑. นางสาว สิรีนาท บุญคล้าย

๘๒. นางสาว สุทธิลักษณ์  ชมชื่น

๘๓. นาย สุรสิทธิ์ สันติสถิตพงศ์

๘๔. นางสาว สุวินิต  เงินแสนเพียร

๘๕. นางสาว เสมอใจ จีนขจร

๘๖. นางสาว อรุณี ธรรมลังกา

๘๗. นางสาว อัจฉราพรรณ  หาญอยู่



  ๑. นาง กนิษดา เมืองอินทร์

  ๒. นาย กระมล อุประรัตน์

  ๓. นาย กฤษฎา คำาตื้อ

  ๔. นางสาว กฤษดาภรณ์ วาตา

  ๕. นาง กลอยใจ จันทร์ฉ่อง

  ๖. นาย ก่อพจณ์ เอี่ยมสำาอางค์

  ๗. นาง กัญจน์ชญา แก้วประเพณี

  ๘. นาง กัลยา  จันทร์นวล

  ๙. นางสาว กาญจนา จอมแปง

๑๐. นาง กานดา ศรีสุราษฎร์

๑๑. นาย กิตติพศ อุ่นอารมย์

๑๒. นาย กิติพัฒน์ วีรนนท์บุรภัทร

๑๓. นาย กุลทรัพย์ ศรีป้อ

๑๔. นางสาว กุหลาบ วงค์กาแก้ว

๑๕. นาย เกรียงไกร วงศ์ชัย

๑๖. นาย เกรียงศักดิ์ เตชะ

๑๗. นาย เกรียงศักดิ์ วงษ์ชัยมงคล

๑๘. นางสาว เกศรินทร์ มูลไชย

๑๙. นาย ขรรค์ชัย คำาอุ่น

๒๐. นาย คมกฤษณ์ นิลสวิท

๒๑. นาย คมสัน  จินดาธรรม

๒๒. นาย คำาคง  แก้วพิลา

๒๓. นาย คำารณ  คำาก่ำา

๒๔. นางสาว จามจุรี เพิ่มสุวรรณ

๒๕. นาย จำานงค์ ชัยชนะ

๒๖. นาง จินดา  ชัยวงศ์

๒๗. นาย จีรศักดิ์ แซ่เติ๋น

๒๘. นาย เจษฎา ปัญญาน้อย

๒๙. นาย ฉลอง  รับงาน

๓๐. นาย ฉลาด  แสนอินเมือง

๓๑. นาย เฉลิม  อินนั่งแท่น

๓๒. นาย เฉลิมชัย ศิริบูลย์

๓๓. นาย ชนินทร์ อินทร์พรหม

๓๔. นางสาว ชวนพิศ แซ่ฮั่น

๓๕. นาย ชวลิต  ถูกจิตร

๓๖. นาย ชัชวาล จินดารัตน์

๓๗. นาย ชัยณรงค์ สมรวย

๓๘. นาย ชัยมงคล ศรีทรงฮาด

๓๙. นาย ชาญชัย โฟเบะ

๔๐. นาย ชาญณรงค์ พรมใบ

๔๑. นาย ชาติ  สมตา

๔๒. นาย ชำานาญ บัวแดง

๔๓. นาย ชูเกียรติ สุระรีน

๔๔. นาย ณฐนรรณ สุวรรณ์

๔๕. นางสาว ณภาภัช สุขเกษม

๔๖. นาง ณัฐชยาน์ แสนอินเมือง

๔๗. นางสาว ณิชานันทน์  ภูวอง

๔๘. นาย ดวงทิพย์ จันทร์หอม

๔๙. นาง ดวงนภา ยอดพล

๕๐. นาย ดำารงค์ จันแปงเงิน

๕๑. นาย เด่น  วงค์คำา

๕๒. นาย เด่นชัย ลาวิชัย

๕๓. นาง เตียนทอง วัฒนศิริ

๕๔. นาย ถนอม  ตูสมัย

๕๕. นาย ทนงศักดิ์ คำาจาด

๕๖. นาย ทวี  ใจปิน

๕๗. นาย ทองใบ มีกิน

๕๘. นาย ทับ  พรมณี

๕๙. นาง ทิม  รุ่งเรือง

๖๐. นาย เทพฤทธิ์ มหัทธนะนำาชัย

๔๖

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (การปกครองท้องถิ่น)



๔๗

๖๑. นาย เทวัญ  ใจ๋ดี

๖๒. นาย เทียน  นางแล

๖๓. นาย ธนพล  เมืองคำา

๖๔. นาย ธนศักดิ์ แอ่นปัญญา

๖๕. นาย ธเนศธรรม ไคร้ศรี

๖๖. นาง ธัญญารัตน์ ชุมภู

๖๗. นาง ธัญญารัตน์ สุจารี

๖๘. นาง ธันย์ชนก ไชยสิทธิ์

๖๙. นาย ธาดาพงศ์ ท่อนคำา

๗๐. นาย ธีระ  คำาเป็ก

๗๑. นาย ธีระ  เงินสัจจา

๗๒. นาง นงคราญ ม้าแก้ว

๗๓. นาย นพรุจ  เตชะนันท์

๗๔. นาย นภดล  ปะแอ

๗๕. นาย นัฐศักดิ์ จะโต

๗๖. นาย นันทวัฒน์ นาคกร

๗๗. นาย นำาชัย  ขัดกันทา

๗๘. นาย นิคม  มาแก้ว

๗๙. นาง นิตยา  ปัญญาผาบ

๘๐. นาย นิทัศน์  ทรายแก้ว

๘๑. นาย บรรเลง มีทอง

๘๒. นาย บุญเกิด นาราช

๘๓. นาย บุญชู  วันดี

๘๔. นาย บุญทัน แอ่นปัญญา

๘๕. นาย บุญเลิศ จังขันธ์

๘๖. นาย บุญเลิศ มะลิกองสิงห์

๘๗. นาย บุญศรี  ลำาแปง

๘๘. นาย บุญอุ้ม  ศรีกันชัย

๘๙. นาย ปกรณ์เกียรติ แสงซ่งพงศ์พันธุ์

๙๐. นาย ปณชัย  คนขยัน

๙๑. นาย ปภังกร เจริญสมบัติ

 ๙๒. นาง ประนอม จันทร์เชียงมา

 ๙๓. นาย ประพัฒน์ สีธิ

 ๙๔.  นาย ประพันธ์ ไชยราช

 ๙๕.  นาย ประพันธ์ ปัญญา

 ๙๖.  นาย ประยงค์ สวยสอาด

 ๙๗. นาย ประเวทย์ บุญวงค์

 ๙๘. นาย ประสิต กันทะสาร

 ๙๙. นาย ประสิทธิ์ ฟองสมุทร

๑๐๐. นาย ประเสริฐ แสงแก้ว

๑๐๑. นาย ประหยัด โภคินพิสิษฐ์

๑๐๒. นาง ปราณี สีไม้

๑๐๓. นาง ปริศนา  มหาชัย

๑๐๔. นาย ปรีชา แฮตุ้ย

๑๐๕. นาย ปองพล พันละม้าย

๑๐๖. นาย พงษ์รพี สีหสกุล

๑๐๗. นาย พรหมสรรพ์ คำาลือเมือง

๑๐๘. นาง พราวพร พุทธิมา

๑๐๙. นาง พัชรา ยาละ

๑๑๐. นาง พัชรินทร์ พรหมปัญญา

๑๑๑. นาง พัชรีพรรณ สุภามณี

๑๑๒. นาย พัฒนะพงศ์ ลาพิงค์

๑๑๓. นาย พิเชฐพงษ์ อุ่นคำา

๑๑๔. นาง พิณยา ดวงนิตย์

๑๑๕. นาย พิรม  สิทธิยศ

๑๑๖. นาง พูลศรี สมสวย

๑๑๗. นาย เพชร บุญเป็ง

๑๑๘. นาง เพ็ญนภา ตาลน้อย

๑๑๙. นาง เพ็ญศรี ชื่นวงศ์

๑๒๐. นาง เพลินจิตต์ ศรีบุรี

๑๒๑. นาย โพธิ์ยม เทียมแก้ว

๑๒๒. นาย ไพโรจน์ วิริยะ



๔๘

๑๒๓. นาง ฟองจันทร์ บางนิ่มน้อย

๑๒๔. นางสาว ภัคจิราพร จันต๊ะปัญญา

๑๒๕. นาง ภิญญดา อุ่นคำา

๑๒๖. นาย ภิภพ ทวีชัย

๑๒๗. นาง มณีจันทร์ สิงห์อาจ

๑๒๘. นาย มนัส  สิงอุดม

๑๒๙. นาย มานพ คำาวงศ์ษา

๑๓๐. นาย ยุทธชัย ไอ่ดอ

๑๓๑. นาย ระพีพัฒน์ พันธ์คำา

๑๓๒. นาง รัชฎาภรณ์ เดชคุณมาก

๑๓๓. นาง รัตติยา นวลตา

๑๓๔. นาย ราเชน ดาสา

๑๓๕. นางสาว รุ่งนภา น่านน้อง

๑๓๖. นาง วนิดา อยู่อินทร์

๑๓๗. นาง วรนุช คำาภิระยศ

๑๓๘. นาย วัฒนภูมิ กันตะยา

๑๓๙. นาย วัฒนะ ทรงสิทธิเจริญ

๑๔๐. นาย วันเฉลิม สิทธิยศ

๑๔๑. นาย วิชัย  เจริญคิด

๑๔๒. นาย วิชาญ รุ้งดี

๑๔๓. นาง วิชุดา ช่วยดู

๑๔๔. นาย วิทยา แสนใจ

๑๔๕. นาย วิมล  ตาเมืองมูล

๑๔๖. นาย วิรัช  คำาภิระปาวงค์

๑๔๗. นาย วิรัตน์ ปัญญาแก้ว

๑๔๘. นาย วิรัตน์ สิงคำาโน

๑๔๙. นาย วิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์

๑๕๐. นาย วุฒิชัย เนื่องหล้า

๑๕๑. นาย วุฒิภัทธ ตันติกิตติชัย

๑๕๒. นาย ไวพจน์ ปงชุมภู

๑๕๓. นาย ศรายุธ อุ่นติ๊บ

๑๕๔. นาย ศรีจันทร์ เกษรพันธุ์

๑๕๕. นางสาว ศรีพันธ์ มูลวอ

๑๕๖. นางสาว ศรีไพ ชัยประเสริฐ

๑๕๗. นาย ศิลป์ธน ศรีปริญญาศิลป์

๑๕๘. นาย ศุพชีพ มั่งคั่ง

๑๕๙. นาง ศุภานัน วงศ์ปัญญา

๑๖๐. นาย สกล  ขันคำานันต๊ะ

๑๖๑. นาย สงกรานต์ มณีเล็ก

๑๖๒. นาย สนั่น  ขันตี

๑๖๓. นาย สนั่น  คนดี

๑๖๔. นาย สนั่น  คำาน้อย

๑๖๕. นาย สมเกียรติ แก้วเปี้ย

๑๖๖. นาย สมคิด วงค์หาญ

๑๖๗. นาย สมจิตต์ ภักดี

๑๖๘. นาย สมเจต คะณะรินทร์

๑๖๙. นาย สมชาติ จายน้อย

๑๗๐. นาย สมชาติ อำามาตย์มณี

๑๗๑. นาย สมชาย จินะ

๑๗๒. นาย สมชาย นรรัตน์

๑๗๓. นาย สมชาย ปวงน้อย

๑๗๔. นาย สมเดช ไชยวงค์

๑๗๕. นาย สมเดช นำาชัย

๑๗๖. สิบเอก สมทพ ชุมภูรัตน์

๑๗๗. นาย สมบัติ ชัยวงศ์

๑๗๘. นาย สมบัติ สลีสองสม

๑๗๙. นาย สมพงษ์ เทพไหว

๑๘๐. จ่าสิบเอก สมพงษ์ วงศ์ขัติย์

๑๘๑. นาย สมพน พึ่งพวก

๑๘๒. นาย สมพล ขัดชมภู

๑๘๓. นาย สมเพชร จันต๊ะนาเขต

๑๘๔. นาย สมภพ อินตะละ



๔๙

๑๘๕. นาย สมมิตร ดวงวรรณา

๑๘๖. นาย สมศักดิ์ ขันธะปรีชา

๑๘๗. นาย สมศักดิ์ ใจน่าน

๑๘๘. นาย สมศักดิ์ ทานุชิต

๑๘๙. นาย สมศักดิ์ เนาวฤทธิ์

๑๙๐. นางสาว สรัลชนา  มานะ

๑๙๑. นางสาว สริตา ศาลา

๑๙๒. นาย สวรรค์ ชื่อนาม

๑๙๓. นาย สวัสดิ์ ปลัดกองวัน

๑๙๔. นาย สว่าง สิงหรา

๑๙๕. นาย สวาท นิลสวิท

๑๙๖. นาย ส่อง  วิระวงค์

๑๙๗. นาย สอาจ พาณิชย์เจริญกิจ

๑๙๘. นาย สังเวียน นุธรรม

๑๙๙. นาย สัจจภูมิ อินตา

๒๐๐. นาย สันธาน ชาญเดช

๒๐๑. นาย สากล บุดดี

๒๐๒. นาง สายสมร บุญยืน

๒๐๓. นาง สายสุรีย์ ทิพย์อ้าย

๒๐๔. นาย สำาราญ สันตุ้ยลือ

๒๐๕. นาย สำาเริง ชัยปัญญา

๒๐๖. นาย สิงห์แก้ว คำามูล

๒๐๗. นาย สิรินทร์ บุญหล้า

๒๐๘. นาย สุจินต์ คำาหล้า

๒๐๙. นาย สุชาติ แซ่เล่า

๒๑๐. นาย สุชาติ ธิคำา

๒๑๑. นาย สุชาติ บุญศรี

๒๑๒. นาย สุดใจ ชาตาดี

๒๑๓. นาย สุทธิชัย แซ่พร่าน

๒๑๔. นาย สุทัศน์ กาปัญญา

๒๑๕. นาย สุทัศน์ กิจพิทักษ์

๒๑๖. นาย สุทัศน์ หาญแก่น

๒๑๗. นาย สุทิน กับปะหะ

๒๑๘. นาย สุธน  กล้าหาญ

๒๑๙. นาย สุนทร บุญรักษ์

๒๒๐. นางสาว สุพรรณ์ วงษ์พันธ์

๒๒๑. นาง สุพรรณี กันทะดี

๒๒๒. นาย สุพัฒน์ บุญลา

๒๒๓. นาย สุพันธ์ ปั๋นขุ่ย

๒๒๔. นางสาว สุพิชฌาย์  รุจิธาดาภา

๒๒๕. นาย สุมิตร สกุลเวช

๒๒๖. นางสาว สุมิตรา สมบูรณ์

๒๒๗. นาย สุรพล ฤทธิ์มณี

๒๒๘. นาย สุรศักดิ์ ภูมา

๒๒๙. นาย สุวิทย์ หมอกคำา

๒๓๐. นาย เสกสันต์ ศรีทา

๒๓๑. นาย เสน่ห์ ภักดี

๒๓๒. นาย อนันต์ นรรัตน์

๒๓๓. นาง อนันตญา ผาสิงห์

๒๓๔. นาย อนุสิทธิ์ ธิแหลม

๒๓๕. นาย อรรณพ ไขทา

๒๓๖. นาย อรรถกร ธงนำาทรัพย์

๒๓๗. นาย อรุณ สุขวันมา

๒๓๘. นาย อังคาร คันทะศร

๒๓๙. นาย อาวุธ สะสาง

๒๔๐. นาย อำานวย ยะแก้ว

๒๔๑. นาย อำานวย เหล่ามะโฮง

๒๔๒. นาย อำานาจ ทาจินา

๒๔๓. นาย อำานาจ ยอดปัญญา

๒๔๔. นาง อำาพรรณ รวมสุข

๒๔๕. นาย อิ่นคำา มหาไทย

๒๔๖. นาย อินทร ธรรมวงค์

๒๔๗. นาย อินสม เมืองมูล

๒๔๘. นาย เอกนรินทร์ รักพงค์



๕๐

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

   

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นาย กฤษฎา เลิศสกุลจินดา   ๒. นาย อัครา  เมธาสุข

  ๓. นางสาว ศิริพร พลเสน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  

  ๔. นางสาว กมลศรี  สุริยะน้อย

  ๕. นางสาว กรรณิการ์  ลัวฟองฟู

  ๖. นางสาว กาญจนี  พวกดี

  ๗. นางสาว จุฑามาศ เกษมสินธุ์

  ๘. นางสาว ชุติมา กองมงคล

  ๙. นาย ตรัยนพ พรหมกูล

๑๐. นางสาว ธิติพร  กุลบุตร

๑๑. นางสาว ปนัดดา ปันสีทอง

๑๒. นางสาว ปอรวี ประมูลกิจ

๑๓. นางสาว พรนภา พิลึก

๑๔. นางสาว พิชญดา ศิริสาคร

๑๕. นางสาว ภาวิดา ชุมภูรัตน์

๑๖. นางสาว มัลลิกา เนื่องอุตม์

๑๗. นางสาว มานิตา ตรีทรัพย์

๑๘. นางสาว วรินทิพย์  สิทธิชัย

๑๙. นาย ศุภชัย  ภูชาดึก

๒๐. นาย อภิเชษฐ์ แสงสุริยาโรจน์

สำานักวิชาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

  ๑. นางสาว นภัสสร ดูเบย์

บัญชีบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับสอง  

  ๒. นางสาว กาญจนา ก้อใจ

  ๓. นาย กิตติพัทธ์ ศรีประเสริฐ

  ๔. นาย ชัชวาลย์ คำาลือปลูก

  ๕. นางสาว ณิชากร จันทรมณี

  ๖. นาย ธิปกรณ์ เทศภักดี

  ๗. นาย นิติ  นิ่มประสารทรัพย์

  ๘. นางสาว พันธุ์ทิพย์ ประทับแก้ว

  ๙. นางสาว ยุวรินทร์ พิทักษ์ทรัพยากร



๕๑

บัญชีบัณฑิต

๑๐. นางสาว กมลมณี หวังร่วมมิตร

๑๑. นางสาว กรพินธุ์ เจียวท่าไม้

๑๒. นางสาว กานต์ธิดา เจริญไชย

๑๓. นางสาว เกศกาญจน์ ปัตถมสิงหไชย

๑๔. นาย ขจรธัญ วัฒนาไพศาล

๑๕. นางสาว ขวัญวลี  อัมพวา

๑๖. นางสาว จตุพร  ศิรเลิศมุกุล

๑๗. นางสาว จารุรัตน์ ดวงฟู

๑๘. นางสาว จินตนา อิ่มอ้วน

๑๙. นางสาว จิรวรรณ วงศ์คำาอ้าย

๒๐. นางสาว โชติกา ยืนยงเลิศสวัสดิ์

๒๑. นางสาว ดรุณี ตรีเมฆ

๒๒. นาย ทวีเกียรติ องศารา

๒๓. นางสาว ทัศนีย์ รวงผึ้ง

๒๔. นางสาว ธาริณี ไชยรังษี

๒๕. นางสาว นิตยา ชูบุญ

๒๖. นางสาว นิลปัทม์ เสนนันตา

๒๗. นางสาว นีรนุช ผดุงศรีหยก

๒๘. นางสาว นุชนาถ มณีจันสุข

๒๙. นางสาว บุปผา  ปัญญาวิบูลย์

๓๐. นางสาว ประภัสสร นามวงค์

๓๑. นาย ปริวรรต สุวรรณนที

๓๒. นางสาว ปวิชญา อริยะ

๓๓. นางสาว พนิดา ค้าสม

๓๔. นางสาว พาสนา ฉลาดธัญญกิจ

๓๕. นางสาว พิกุล พรมชาติ

๓๖. นางสาว พิมลพรรณ  ทะแสง

๓๗. นางสาว มยุรี อินแสง

๓๘. นางสาว ลีลาภัทร์ สุขสวัสดิ์

๓๙. นางสาว วรรณภา แจ่มกระจ่าง

๔๐. นางสาว วิไลพร พงษ์สวัสดิ์

๔๑. นางสาว ศริวตาภรณ์ แสงศร

๔๒. นางสาว ศิราพรรณ  เทพเสน

๔๓. นางสาว ศิรินุช อุปถัมภ์นราธร

๔๔. นางสาว สมใจ พรมสาร

๔๕. นางสาว สายสุนีย์  จันคำา

๔๖. นางสาว สาวิตรี แสนเขื่อน

๔๗. นางสาว สิรยา เฉียดแหลม

๔๘. นางสาว สุนารี สรรพสาร

๔๙. นางสาว สุพรรษา ใจมิภักดิ์

๕๐. นางสาว สุภามาส  อินทโชติ

๕๑. นางสาว อณัฐดา ขันสุธรรม

๕๒. นางสาว อนงค์ แตงร่ม

๕๓. นางสาว อนีต้า เดวี ซิงห์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นางสาว กรวิภา  อรุณเมฆ 

  ๒. นางสาว กัญญารัตน์  คงชาตรี

  ๓. นาย กิตติบุตร เมฆวิจิตรแสง

  ๔. นาย ปริญญากรณ์ แพงศรี

  ๕. นางสาว ศิรินภา โชวิเชียร



๕๒

เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับสอง  

  ๖. นางสาว จตุพร พิมพ์เงิน

  ๗. นาย ชาญณรงค์ เถาโพธิ์

  ๘. นาย ปฐมพงศ์ มโนหาญ

 ๙. นาย วิชัย  มูเซ็น

๑๐. นางสาว วิรุณา จิตรจักร

๑๑. นาย ศิวพงษ์ ฉัตรมณีฤกษ์

๑๒. นางสาว สุพิชญาภรณ์ ศรีนรา

๑๓. นางสาว อารดา เหล่ากาวี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 ๑๔. นางสาว กมลวรรณ  แจ้งมณี

๑๕. นาย กัมพล  พรมใหม

๑๖. นางสาว กิตติยา  คมแก้ว

๑๗. นางสาว กุนที ศรลัมภ์

๑๘. นาย ขจรศักดิ์ เครื่องสาย

๑๙. นางสาว ขนิษฐา เมฆขุนทด

๒๐. นางสาว ขนิษฐา วงษ์ธนากรโกศล

๒๑. นาย คเชนทร์  ยุทธแสน

๒๒. นางสาว จิราวัฒน์ บุญรักษา

๒๓. นาย จีรวัฒน์ บัววัน

๒๔. นาย จีระยุทธ นามวงค์

๒๕. นางสาว เจตนา จันทราพูน

๒๖. นางสาว ชนิภรณ์ แซ่ลี้

๒๗. นาย ชลิต   เพชรหวล

๒๘. นาย ชิตพล  ปึงเจริญกุล

๒๙. นางสาว ชุติมณฑน์ แก้วกุลวงษ์

๓๐. นาย ณรัฐ  หัสชู

๓๑. นางสาว ณัฏฐิญา ชูตระกูล

๓๒. นาย ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่

๓๓. นางสาว เดือนเพ็ญ สนสุรัตน์

๓๔. นางสาว ทิพประภา นนท์พนาผล

๓๕. นาย ธนาทิพย์ อินฟ้าแสง

๓๖. นาย ธพล   กลยาณีย์

๓๗. นางสาว นภัสวรรณ  เมฆอุตส่าห์

๓๘. นาย นรินทร์พร  อาษา

๓๙. นางสาว นริศรา บัวเกษ

๔๐. นางสาว นวลจันทร์ หมั่นหาโชค

๔๑. นาย นันทวิท สุวรรณน้อย

๔๒. นาย ประทาน  มีลักษณะ

๔๓. นางสาว ประภาพร แก้วหลวง

๔๔. นาย ปริวรรต ใจลำาปาง

๔๕. นาย ปรีชา    ชัยวงค์

๔๖. นางสาว ปวีณา เส่งตี๋

๔๗. นาย ปัญญธร  ฌานอภิรักษ์

๔๘. นาย ปิยทัช  สเตฟานี

๔๙. นางสาว ไปรยา วิเศษทักษ์

๕๐. นางสาว ผุสดี กระแสร์ทรัพย์

๕๑. นางสาว พรทิพย์ เชื้อนิล

๕๒. นางสาว พรปวีณ์ เชื้อเจ็ดตน

๕๓. นางสาว พัทธนันท์  จีใจ

๕๔. นางสาว มัลลิกา มโนมัยสันติภาพ

๕๕. นาย รัดตะวัน พันธุ์วิทยากูล

๕๖. นางสาว รัตติกาล ยศปัญญา

๕๗. นางสาว รุ้งนภา มีสอน

๕๘. นางสาว ลิณษญารัฏ คณะนา

๕๙. นางสาว วรัญญา วิลัย

๖๐. นางสาว วิลาวรรณ เหล่ารุจิรากุล

๖๑. นางสาว ศศิชา มาละเงิน



๕๓

๖๒. นางสาว ศศิรัตน์  หล้าปินตา

๖๓. นางสาว ศิรินทิพย์ มาตรวิจิตร

๖๔. นางสาว ศิรินภา  เศวตวงษ์

๖๕. นางสาว ศิรินภา อินทะรังษี

๖๖. นาย ศิวะ   หุตะมาน 

๖๗. นางสาว ศุภวรรณ แก้วบุญ

๖๘. นางสาว ศุภัสศยา  สาพูนคำา

๖๙. นาย สมัชชา คำาสาร

๗๐. นางสาว สายรุ้ง  ทราบรัมย์

๗๑. นางสาว สุดารัตน์  อยู่สุภาพ

๗๒. นางสาว สุทธิณีย์ วรรณคำา

๗๓. นาย สุธี   ติยะธะ

๗๔. นางสาว สุภรัตน์  จรรยา

๗๕. นางสาว สุภาพรรณ เพชรประดับ

๗๖. นางสาว สุมลรัตน์  สร้อยสม

๗๗. นางสาว เสาวรัตน์ สุเดชมารค

๗๘. นางสาว หยาดนภา  แสงสุวรรณ

๗๙. นางสาว อรทัย  สะเดา

๘๐. นาย อรรณพ  สลิดบัว

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

  ๑. นางสาว กิ่งกาญจน์ นิชโรจน์

  ๒. นางสาว ดุสิตา หม้อกรอง

  ๓. นาย ธนากูล อังกูรทิพย์

  ๔. นางสาว รินทร์ลภัส วงศธรสินเจริญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)   เกียรตินิยมอันดับสอง  

  ๕. นาย ธนาธิป อุชุปัจ

  ๖. นาย ธิติกรณ์ เทศภักดี

  ๗. นางสาว นิรามัย คำามา

  ๘. นางสาว ประภัสสร สมเดช

  ๙. นางสาว พรทิพย์ วงศ์สา

๑๐. นางสาว สุรีพร คำาสม

๑๑. นางสาว อริศรา ไพบูลย์ศิริ

๑๒. นางสาว อุไรวรรณ ปุกคำา

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)

๑๓. นางสาว กรรณิการ์ กันทะวงค์

๑๔. นาย กฤษฎา มณีจันสุข

๑๕. นางสาว กัญญารัตน์  หุตางกูร

๑๖. นางสาว กาญจนา อยู่ศรี

๑๗. นางสาว กำาไลทิพย์ เกิดมงคล

๑๘. นาย กิตติธัช วังเกล็ดแก้ว

๑๙. นางสาว กิตติมา พุ่มเกิด

๒๐. นางสาว เกวลี ศรีเดช

๒๑. นางสาว เกศรินทร์ แผ้วสมบุญ

๒๒. นางสาว เกศินี ท่าดีสม

๒๓. นาย ไกรสร  วัฒนพงศ์พันธุ์

๒๔. นางสาว จิตราภรณ์ ชัยนุภาพ

๒๕. นางสาว จิตรารัตน์ คาดสนิท

๒๖. นางสาว จิรชญา แสนสุข

๒๗. นาย จิรวัฒน์ สุขประดับ

๒๘. นางสาว จิราภรณ์ มณีเนตร

๒๙. นางสาว จีรวดี สายสงวน

๓๐. นางสาว จุฑาภรณ์  สร้อยทอง



๓๑. นางสาว จุไรรัตน์ แสงกล้า

๓๒. นางสาว ฉัตรวรุณ ดุจดา

๓๓. นางสาว ชนากานต์  เจริญชัย

๓๔. นางสาว ชมพู แต้นุกูล

๓๕. นางสาว ชไมพร  เมฆแสน

๓๖. นาย ชัชรินทร์ หงษ์สุพรรณ

๓๗. นางสาว ชัญญพัชร์ เกียรติธนาสกุล

๓๘. นางสาว ชุติรัตน์ วงศ์ไชยา

๓๙. นางสาว ญาดา ศิริวุฒิการ

๔๐. นาย ณฐกร  จันทาพูน

๔๑. นางสาว ณฐมน เบิกบาน

๔๒. นางสาว ณัชชา สินสว่าง

๔๓. นางสาว ณัฏฐณิช อินทรฤทธิ์

๔๔. นาย ณัฐพงศ์ ชัยมณี

๔๕. นาย ณัฐพงศ์  วงษ์จันทร์

๔๖. นาย ณัฐพล อัจฉริยะพิทักษ์

๔๗. นางสาว ณัฐวรรณ ปันติสวัสดิ์

๔๘. นางสาว ณัฐสุดา  วนัชสุนทร

๔๙. นางสาว ณัฐสุดา แสนวงค์มา

๕๐. นางสาว ทัศรินทร์ ชัยสงคราม

๕๑. นาย ธณกฤต ระโหฐาน

๕๒. นาย ธนพงศ์ ทรัพย์อยู่

๕๓. นาย ธนวัฒน์ บุญเกียรติสกุล

๕๔. นางสาว ธนิสสรา สมานมิตร

๕๕. นาย ธราธร  ภูธรารักษ์

๕๖. นาย ธวัชชัย แสงชัย

๕๗. นางสาว ธัญณชน ใจบุญตัน

๕๘. นาย ธีรวัฒน์ ลุนทะจักษ์

๕๙. นาย ธีระพงษ์ ลินณะศิริ

๖๐. นางสาว นภัสรพี ชำานาญการ

๖๑. นางสาว นราพิชญ์ ประดับ

๖๒. นางสาว นัยนา อ่างทอง

๖๓. นางสาว นิรัชรา  สุทธิ์ไชย

๖๔. นาย นิวัฒน์ ป้องศรี

๖๕. นางสาว ปรวรรณ ทองอำาไพ

๖๖. นางสาว ปวีณา มลิวรรณ์

๖๗. นางสาว ปาริชาติ  กุมมาลือ

๖๘. นางสาว พรสุมน สมบูรณ์อำานาจเสรี

๖๙. นางสาว พลอยทิพย์  กงแก้ว

๗๐. นางสาว พิกุล โคทัด

๗๑. นาย พิชิตพล ปัญญา

๗๒. นางสาว พิมพ์ใจ พูลศรี

๗๓. นางสาว พิศมัย อยู่แก้ว

๗๔. นาย เพชรยนต์ ศรีสมุทร

๗๕. นาย ภูริวัฒน์  ไสยคล้าย

๗๖. นางสาว มณฑิรา เรือนคำา

๗๗. นางสาว มัณฑนา แนววงศ์

๗๘. นางสาว มารียา แหละยุหีม

๗๙. นางสาว ยุพาวดี โคตรเทิ้ง

๘๐. นางสาว เยาวเรศ มณฑา

๘๑. นางสาว รสสุคนธ์  พูลเจริญ

๘๒. นางสาว รัฐิติกาล  สมบัติใหม่

๘๓. นาย รัฐรวี  ดวงแสง

๘๔. นางสาว รัตติกาล ร้องกาศ

๘๕. นางสาว รัตติยา เตียประเสริฐ

๘๖. นาย ราเชนทร์ คำาผ่อง

๘๗. นางสาว ราตรี สงวนประสิทธิ์

๘๘. นางสาว รุ่งนภา แก้วสืบ

๘๙. นาย เริงวุฒิ อิภิชาติ

๙๐. นางสาว วชิรา  อังศานาม

๙๑. นางสาว วรัญญา พลทัดสะ

๙๒. นางสาว วราภรณ์ มีเนียม

๕๔



  ๙๓. นาย วศิน    ปวีณบำาเพ็ญ

  ๙๔. นาย วัชรพล    อุดมการเกษตร

  ๙๕. นางสาว วาริณี   อัยกูล

  ๙๖. นางสาว วารุณี   ไชยสุริยะศักดิ์

  ๙๗. นาย ศตวรรษ    บุญเรือง

  ๙๘. นาย ศรัณย์   ศรีอุดม

  ๙๙. นาย ศราวุฒิ   ไคร้ทอง

๑๐๐. นางสาว ศศิธร   สว่างวงศ์

๑๐๑. นางสาว ศิริพร   ลาภโต

๑๐๒. นางสาว ศิริวัลย์   ต้นจันทร์

๑๐๓. นาย ศุภกร   ตั้งเจริญวงศ์

๑๐๔. นางสาว สกุลรัตน์   ลียานุกูล

๑๐๕. นางสาว สิริญญา   บุญยอด

๑๐๖. นางสาว สุกัญญา   เขื่อนเพ็ชร

๑๐๗. นางสาว สุกัญญา   อยู่สบาย

๑๐๘. นางสาว สุจิตรา   แก้วมาระวัง

๑๐๙. นางสาว สุดธิดา   ใจบ้านเอื้อม

๑๑๐. นางสาว สุดารัตน์   เป็งวัง

๑๑๑. นางสาว สุพรรษา   แสนไชย

๑๑๒. นางสาว สุภาภรณ์   กิจสำาเร็จ

๑๑๓. นาย สุรพงษ์ชัย   วิชัย

๑๑๔. นางสาว สุรางค์รัตน์ นรรัตน์

๑๑๕. นาย สุริยฉัตร   รัตนะ

๑๑๖. นางสาว สุรีพร   วงศ์วัฒนานุกูล

๑๑๗. นางสาว สุวาสนา   บุญชู

๑๑๘. นางสาว อภิชญา   แก่งอินทร์

๑๑๙. นาย อภิชาต    ครรชิตาวรกุล

๑๒๐. นางสาว อภิญญา   กันกา

๑๒๑. นางสาว อภิญญา   วรรณจรรยา

๑๒๒. นาย อมรพล   ชาญชิตโสภณ

๑๒๓. นางสาว อรพรรณ   เหล็กเพ็ชร์

๑๒๔. นางสาว อลิสา   ป้อมนาค

๑๒๕. นางสาว อัจฉรา   แก้วเทพ

๑๒๖. นางสาว อัจฉรา   ตันตรา

๑๒๗. นางสาว อัจฉราพร พลรบ

๑๒๘. นางสาว อาภาภรณ์ เหลืองสิทธิกุล

๑๒๙. นางสาว อารยา   ไชยล้อม

๑๓๐. นาย อุดมศักดิ์    คลังสุวรรณ

๑๓๑. นางสาว อุไรวรรณ  ปวงขจร

๑๓๒. นาย เอกเวทย์   ดาทอง

๑๓๓. MISS JUEFAN    LU

๑๓๔. MISS PING    ZHENG

๑๓๕. MR. RUI    ZHAO

๑๓๖. MISS XIAOXING    HU

๑๓๗.MR. YINBING   SHEN

๑๓๘. MISS YING    ZHANG

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยว)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

  ๑. นางสาว เนตรทราย สิทธิมงคล

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยว)   เกียรตินิยมอันดับสอง  

  ๒. นางสาว กมลชนก เลิศวงศ์ชัชวาล

  ๓. นางสาว เณริศา มานะธรรมเดช

  ๔. นางสาว น้ำาฝน พรมแว่น

  ๕. นาย บรรพต อัศวเจริญกุล

  ๖. นางสาว ศิราพร ไชยสุริย์

๕๕



บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยว) 

  ๗. นางสาว กนกกร ราชภิรมย์

  ๘. นางสาว กนกวรรณ งามเมืองตึง

  ๙. นางสาว กนกอร ปาระมีสัก

๑๐. นางสาว กมลทิพย์ กล้าโชติชัย

๑๑. นางสาว กมลพรรณ กิจสมุทร์

๑๒. นางสาว กมลวรรณ งามขำา

๑๓. นาย กมลวิทย์ กล้าโชติชัย

๑๔. นางสาว  กรรณิการ์  ตามกูล

๑๕. นางสาว กฤตพร โปราหา

๑๖. นาย กฤตภาส  ชมประยูร

๑๗. นางสาว กฤษณา ดอนชัย

๑๘. นางสาว กัลยา ปิตโต

๑๙. นางสาว กาญจนา สุกัณทา

๒๐. นางสาว เกศสินี จันทะโคตร

๒๑. นาย ขจรศักดิ์ สมวงษ์

๒๒. นางสาว ขนิษฐา แสงสว่างวงศ์

๒๓. นาย จตุพร  กิตติวิรุฬห์วัฒน

๒๔. นางสาว จิตรดา ท้าวถา

๒๕. นางสาว จิตลดา อินทรรักษา

๒๖. นางสาว จินตนา  ขัติยะ

๒๗. นางสาว จิรัฐธิพร หรี่จินดา

๒๘. นางสาว จุฑาชัช ไตรยวงษ์

๒๙. นางสาว จุฬารัตน์ องคเชษฐ

๓๐. นาย เฉลิมวุฒิ ศรีบุญเรือง

๓๑. นางสาว ชนาพร พรมสวัสดิ์

๓๒. นางสาว ชนิดาพร นามแล

๓๓. นางสาว ชมพูนุท พิกุล

๓๔. นางสาว ชลิตา เพ็ชรหมื่นไวย

๓๕. นาย ชวลิต  เอี่ยมหน่าย

๓๖. นางสาว ชาลิณี รัตนชัย

๓๗. นาย ชิษณุพงศ์ ยวงศิริ

๓๘. นาย ฐิติกร  ตัณฑกิจวัฒนะ

๓๙. นาย ณพร   โรจนโพธิ์

๔๐. นางสาว ณัฐกาญจน์  วังกะวัน

๔๑. นาย ณัฐพันธุ์ เตชะพันธุ์

๔๒. นางสาว ณัฐวดี ทองนวล

๔๓. นาย ณัฐวุฒิ มหาธรรมมงคล

๔๔. นางสาว ดรรชนี ธรรมาภรณ์

๔๕. นางสาว ดารุณี แก้วแผ่ว

๔๖. นางสาว ต้องหทัย  ปิ่นรารัยนนท์

๔๗. นาย เติมศักดิ์ กาญจนสุนทร

๔๘. นางสาว ถาวรีย์ ขันมณี

๔๙. นางสาว ทิภาพร ดวงมาก

๕๐. นางสาว ธัญชนก ชุติณัฐภูวดล

๕๑. นางสาว ธิดาพร วงษ์ชัย

๕๒. นางสาว ธิดารัตน์ มุกดาสกุล

๕๓. นาย ธีระนิตย์ พิมพ์เงิน

๕๔. นางสาว ธีราวรรณ สิทธิวงค์

๕๕. นาย นภัทร  ทิพาพงศ์

๕๖. นาย นรากร สุวรรณ

๕๗. นางสาว นริศา แปงยาแก้ว

๕๘. นาย นเรศ  จันทโชติ

๕๙. นางสาว นลินี วันชัย

๖๐. นางสาว นลินี หงษ์ทอง

๖๑. นางสาว นันธิยา สุรินทร์

๖๒. นางสาว นาตยา ขันคำากาศ

๖๓. นางสาว นิศารัตน์ วิชัยดิษฐ

๖๔. นางสาว บริสุทธิ์ แสนคำา

๖๕. นางสาว บุญญารัตน์  พันธ์งาม

๖๖. นาย บุญมี  จันทวงษา

๕๖



๖๗. นางสาว เบญจมาศ อุ่นใจ

๖๘. นางสาว ปณิตา สุวรรณกูฏ

๖๙. นางสาว ปรียาภรณ์ ปินจันทร์

๗๐. นางสาว ปิติญา พรรณารุโณทัย

๗๑. นางสาว ผกาวรรณ บุญศรี

๗๒. นางสาว พรวิมล สวนหมอก

๗๓. นางสาว พฤตยา จันทศิลป์

๗๔. นางสาว พัชยา เชื้อไทย

๗๕. นางสาว พันธกาล สุภาวงศ์

๗๖. นางสาว พิกุล แก้วมา

๗๗. นางสาว พิมพ์ชนก ดุงศรีแก้ว

๗๘. นางสาว พิมพ์พรรณ เทียมสุวรรณ

๗๙. นางสาว เพชรรัตน์ กางกั้น

๘๐. นางสาว เพ็ญพิชา หาญณรงค์

๘๑. นาย ภูมิรพี  ดวงแสง

๘๒. นางสาว ภูริตา ตุ้ยใจ

๘๓. นางสาว มัณฑณา รวมสุข

๘๔. นางสาว มัตสริน ยงเขตร์กิจ

๘๕. นางสาว ยุรฉัตร เรืองศรี

๘๖. นางสาว เยาวลักษณ์  บุญทิพย์

๘๗. นางสาว รวิวรรณ อินิจา

๘๘. นางสาว รัชนู คำาบุญจู

๘๙. นางสาว รัตติยาพร ปางจุติ

๙๐. นางสาว รัตนาวดี พรมตา

๙๑. นางสาว ราชบุรี ชวายวัง

๙๒. นางสาว  ราตรี  ช่างงาน

๙๓. นางสาว รินดา โคตรทอง

๙๔. นาย ฤทธิจักร คะชา

๙๕. นางสาว ลภัสรดา อิศรางกูล

๙๖. นางสาว ลลิตา พุทธาศรี

๙๗. นางสาว วรรณพร รอดทอง

๙๘. นางสาว วรรณพรรณ ดวงสนิท

๙๙. นางสาว วรรัตน์ รักแคว้น

๑๐๐. นางสาว วราพร หนองหว้า

๑๐๑. นางสาว วริศรา นิติโยธิน

๑๐๒. นางสาว วิภาดา ปะวะสี

๑๐๓. นางสาว วิภาดา ศิริกุล

๑๐๔. นางสาว วิไลลักษณ์ ภิมุข

๑๐๕. นางสาว วิวรณ์ จุลโรจน์

๑๐๖. นาย วุฒิกร สิงห์คำาตา

๑๐๗. นาย วุฒิชัย ศิริอามาตย์

๑๐๘. นางสาว ศนิษา เศรษฐกำาเนิด

๑๐๙. นาย ศรายุธ นกแก้ว

๑๑๐. นางสาว ศศิกาญจน์ อุตตโม

๑๑๑. นางสาว ศิรินทรา วงศ์สกุล

๑๑๒. นางสาว ศิรินันท์ กันธา

๑๑๓. นาย สิริชาติ วงค์ติปิน

๑๑๔. นางสาว สุกัญญา คล้ายทับทิม

๑๑๕. นางสาว สุกัญญา จันทร์ต๊ะแก้ว

๑๑๖. นางสาว สุขุมาลย์ ใจเสน

๑๑๗. นางสาว สุจิตรา แซ่โล้ว

๑๑๘. นางสาว สุชัญญสินี ตรีสุข

๑๑๙. นางสาว สุทธาวัลย์  หิรัญญะสิริ

๑๒๐. นางสาว สุนันทา ตระกรุดทอง

๑๒๑. นางสาว สุพัตรา  นิลเลิศ

๑๒๒. นางสาว สุพัตรา วัฒเสน

๑๒๓. นางสาว สุรีรัตน์ อินทรักษ์

๑๒๔. นางสาว เสาวณีย์ มะโนเครื่อง

๑๒๕. นางสาว อทิตตา ศรีสุวรรณชนะ

๑๒๖. นาย อภิทิตย์ วงศ์ศรีวิวัฒน์

๑๒๗. นาย อภิรักษ์ เส้งสุ้น

๑๒๘. นางสาว อรพิน เสริมมติวงศ์

๕๗



๑๒๙. นางสาว อัจฉรา   ทรงวิรัตน์

๑๓๐. นางสาว อัญชลี   มนูญผล

๑๓๑. นางสาว อัญมณี   บุณยะพรรค

๑๓๒. นางสาว อุทัยวรรณ หนูแก้ว

๑๓๓. นาย เอกชัย   ปลื้มสติ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)   เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นาย ธฤตวัน เจริญพร   ๒. นาย อิศรา วิริยะรุ่งเรืองกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

  ๓. นางสาว กนกวรรณ สุวรรณปักษิณ

  ๔. นางสาว กมลพรรณ  วิสุทธิกิจ

  ๕. นางสาว กรกมล บุญมีมา

  ๖. นางสาว กฤติกานต์ ห้วงน้ำา

  ๗. นาย เจษฎา แซ่ควาง

  ๘. นางสาว ชลิดา  ไชยบัตร

  ๙. นางสาว ชาลิณี มลิวัลย์

๑๐. นางสาว ชุลีพร สมแสน

๑๑. นางสาว ณัฐธิดา  บุญประเสริฐ

๑๒. นางสาว ธัญชนก  สุทธิวโรทัย

๑๓. นางสาว นรินทร์ทิพย์ แดงงามเดิม

๑๔. นาย พีรวิชญ์ ดวงแสง

๑๕. นางสาว ภมรรัตน์  คำาแก้ว

๑๖. นางสาว ภัสรา สมประเสริฐ

๑๗. นาย วีระวุฒิ  ปันอิ่น

๑๘. นางสาว ศิราพร  จันทร์แดง

๑๙. นาย ศุภฤกษ์ วงศ์หาญ

๒๐. นาย สิริณัฐ  เลาหสถิตย์

๒๑. นางสาว สิรินดา จอมมงคล

๒๒. นางสาว สุกัญญา ไชยลังกา

๒๓. นางสาว สุภาวดี ไวเรียบ

๒๔. นาย สุริยัน  แสงสุริยา

๒๕. นางสาว สุรีย์พร อัศวพิทักษ์คีรี

๒๖. นาย สุลิวัน  พันทะวง

๒๗. นางสาว เสาวภา ธรรมกาศ

๒๘. นางสาว อัจฉรา สุขจิตต์

๒๙. นางสาว อัญชลี  จันทา

๓๐. นาย อำานวย ชัยสุขโกศล

๓๑. นาย เอกชัย เกลี้ยงเกลา

๕๘



สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ๑. นาย บุญรัตน์  หงษ์คำา   ๒. นาย สาธิต   พาแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)   เกียรตินิยมอันดับสอง    

  ๑. นางสาว ณยา จินาเกตุ   ๒. นาย ณัฐพงศ์ วงศ์สว่าง

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ๓. นางสาว กรกช ชมดวง

  ๔. นางสาว กรองทอง ประสิทธิ์สม

  ๕. นาย กิตติกร โกฎยา

  ๖. นาย คมกฤษ กิ่มแสง

  ๗. นางสาว ชุติมา เรืองวิลัย

  ๘. นางสาว ฑิคัมพร สิงห์โห

  ๙. นางสาว ณัฏฐกุล พิเศษสกุลวงศ์

๑๐. นาย ดนัยนาถ ลี้ประเสริฐ

๑๑. นาย ทศวรรษ ทองโสดา

๑๒. นางสาว ทัศนีย์  สอนดี

๑๓. นาย ธิตินทร์ เกตุทอง

๑๔. นาย ธีรวุฒิ  เจริญพร

๑๕. นาย นพพล เพิ่มพิพัฒน์

๑๖. นางสาว นวรัตน์ จันทร

๑๗. นาย ปัญญา  เบญจวิญญู

๑๘. นางสาว ปิ่นคุณา  ตะพานแก้ว

๑๙. นางสาว พิชญานันท์  เบิกบาน

๒๐. นางสาว ภรณ์ อุทัยวรวิทย์

๒๑. นางสาว ฤทัยรัตน์ หมูคำาดี

๒๒. นางสาว วรรณิษา อินทะโชติ

๒๓. นาย วศิน  เมฆานิมิตดี

๒๔. นางสาว วิสา มาลัยนาค

๒๕. นางสาว แววพันธ์ เพ็ชรพราว

๒๖. นางสาว ศรินยา ไชยวงค์

๒๗. นาย ศาสตรา สีมาปทุม

๒๘. นาย สุทธิพงษ์  จะสาร

๒๙. นางสาว สุพัตรา มายะเลิศ

๓๐. นาย สุวัฒน์ชัย กิปัญญา

๓๑. นาย อัครวุฒิ ตาคม

๓๒. นาย อัษฎา  กนกอภิวัฒน์

๓๓. นางสาว อารีรัตน์ เชิดบารมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นาย ฤทธิ์ณรงค์ พรมยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   เกียรตินิยมอันดับสอง  

  ๒. นาย คชพันธ์ บุญคง   ๓. นาย สันทิส  จุลโพธิ์

๕๙



วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  ๔. นาย กฤษฎา วงค์นันตา

  ๕. นาย กิตติกร ปัญญาวิชัย

  ๖. นาย ชัชพล  สุทธภักติ

  ๗. นาย ณัฐพงษ์  ยอดพล

  ๘. นาย ธนกฤษ ช่วยพัฒน์

  ๙. นาย ธนวัต  ทองโรจน์

๑๐. นาย ธีรายุ  ไชยยันบูรณ์

๑๑. นาย นิทัศน์  เทียมปโยธร

๑๒. นางสาว นิภาพร สุวัฒนวนิช

๑๓. นางสาว นิโลบล จำาปา

๑๔. นางสาว บัณฑิกา นิลธเสน

๑๕. นางสาว ปัทมาภรณ์  แสนคำา

๑๖. นาย ปารณัท ปานพรหม

๑๗. นางสาว พิชญา แสงสินธุ์ชัย

๑๘. นางสาว แพนนภา จันทรสิทธิ

๑๙. นาย ภาสกร เพชรอุ่น

๒๐. นางสาว วชิราภรณ์ กุลภา

๒๑. นาย วรพล  นุเสน

๒๒. นาย วรัชญ์  ลีเกษม

๒๓. นางสาว วราพร วังหมื่น

๒๔. นาย ศักดิ์สิทธิ์  ภิระบัน

๒๕. นาย สุรินทร์ สังข์ทองจีน

๒๖. นางสาว สุรีพร ห้วยหล่าย

๒๗. นาย อรรณพ นิร์เทียม

๒๘. นางสาว อัจฉรีย์ เต็มสิริมงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

  ๑. นาย กนกศักดิ์ สิทธิสถาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๓. นางสาว ธิติฏฐา ร้อนกาด

  ๒. นาย เนติ  เป็งขวัญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

  ๔. นาย กฤษฎา ตุลารักษ์

  ๕. นางสาว ขวัญฤดี สังเขป

  ๖. นาย คณาพจน์ อุทัยวัฒนา

  ๗. นาย จักรกฤษณ์ สมบูรณ์

  ๘. นาย เจษฎา เมตตาราษฎร์

  ๙. นาย ชยวีร์  อ้นอารี

๑๐. นางสาว ชุติมา  สิงห์รอด

๑๑. นาย ตุลภัทร  บุญเติม

๑๒. นาย ทวีวัฒน์  อยู่ดี

๑๓. นาย ธนเกียรติ เสมาชัย

๑๔. นาย ธัญวัฒน์ มั่งมา

๑๕. นาย ธิรนันท์  วัฒนโยธิน

๑๖. นางสาว ปิยะนุช พุทธวงค์

๑๗. นางสาว พัชญ์พิชา โยชุ่ม

๑๘. นาย วงศกร  บัวชุ่ม

๑๙. นางสาว วิทนีย์ ทองคำา

๒๐. นางสาว สิริไพลิน ซาวบุญตัน

๒๑. นางสาว สุนิสา  เสริมสัย

๒๒. นาย เอดาวัฒก์  จันทร์เชื้อ

๖๐



วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)

  ๑. นางสาว กมลชนก  ประพันธา

  ๒. นาย กล้ารับ กระทุ่มนัด

  ๓. นางสาว กาลวิน  แก้วมณี

  ๔. นางสาว กิตติกา ถาวร

  ๕. นาย กิตติพันธ์ ลำาดับศรี

  ๖. นางสาว กุศลิน ขัติยะ

  ๗. นาย จิรายุ  ยศสมุทร

  ๘. นาย จีรวุฒิ  แสนเสริม

  ๙. นาย ชัยวัฒน์ ไชยชนะ

๑๐. นาย ฐิรพัทธ์ อุทาน

๑๑. นาย ณัฐพล ติระพัฒนพล

๑๒. นาย เดชระวี พุกกะพันธุ์

๑๓. นาย ถิรวัฒน์  เขตวัง

๑๔. นาย เทพฤทธิ์ อนงค์จรรยา

๑๕. นาย ธัชพงศ์ พัฒนสารินทร์

๑๖. นางสาว นลินี  นิยติวัฒน์ชาญชัย

๑๗. นาย นิรุทธ์  เขมะศักดิ์ชัย

๑๘. นางสาว เบญจรงค์ ขอนทอง

๑๙. นางสาว เบญจวรรณ บุญอ้อย

๒๐. นาย ปกรณ์พจน์  เลิศสมิติวันท์

๒๑. นาย ปรัชญา  บุญบารมี

๒๒. นาย ปิยวัตร ศรีชญา

๒๓. นางสาว ปุญญิศา จันทร์โสดา

๒๔. นาย ภูวนพล  อมฤตธรรม

๒๕. นาย ยศสันธ์ ทองเกิด

๒๖. นาย วันชัย  ดวงสีใส

๒๗. นางสาว วิชชุดา ช่วยพิชัย

๒๘. นางสาว วิรันดา ธูปมงคล

๒๙. นางสาว สลิลาภรณ์ ขานพรหม

๓๐. นาย สิทธิเกียรติ ศรีเมือง

๓๑. นางสาว สุชีรา เหลืองเพชรงาม

๓๒. นางสาว เสาวณีย์ เหลาสิทธิ์

๓๓. นาย อธิษฐ์  คู่เจริญถาวร

๓๔. นางสาว อนิศา  แก้วประดิษฐ์

๓๕. นาย อนุกูล  สุวรรณรังษี

๓๖. นางสาว อรเนตร สารคณา

๓๗. นาย อรรถวัต วัฒนสิริโสภาภัณฑ์

๓๘. นางสาว อานันทนา ทิพย์เนตร

๓๙. นางสาว อารีรัตน์ เผ่าดี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๑. นาย จักรพงษ์ หลุย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๓. นาย เจนชาติ ภัทรวดีกุล

  ๔. นาย ณัฐวุฒิ สิงห์ถม

  ๒. นาย ศุภเกียรติ โลหะสัมมากุล

  ๕. นาย มยูร  ใยบัวเทศ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  ๖. นางสาว กมลวรรณ ชูปาน

 ๗. นาย กฤตศักด์ นาคอ่อน

  ๘. นาย กิตติพงศ์ เพชรสจันทร์

  ๙. นาย กิตติภัทร เจริญสุข

๖๑



๑๐. นาย คมศร  ศิริโกมล

๑๑. นางสาว จันทร์ทรง  หงส์โตสวัสดิ์

๑๒. นาย ณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์

๑๓. นาย ณัฐพงษ์ สุขเกษม

๑๔. นาย เตชภณ หิมารัตน์

๑๕. นาย ธีรพงศ์  มุขประดับ

๑๖. นาย ธีรภัทร์ ปัญญาชนกุล

๑๗. นาย นิพนธ์  ไต่ขำา

๑๘. นางสาว นุชจรี ธาราแสง

๑๙. นาย ประชา  กิตติยังกุล

๒๐. นาย พงศกร โต๊ะทับทิม

๒๑. นาย พงศธร สุภาวรรณ

๒๒. นางสาว พนิดา มุสิกมาศ

๒๓. นาย พฤหัส  บุญชมภู

๒๔. นาย พิชัย   พิชัยณรงค์

๒๕. นาย พิชิตพล ยานะ

๒๖. นางสาว พุทธชาติ แก้วแปง

๒๗. นางสาว ภัทราพร  มหากันธา

๒๘. นาย วรกฤษฎิ์ คำาเงิน

๒๙. นางสาว วรรณวิสา ถาวร

๓๐. นาย วิจักษณ์  โสพรรณากร

๓๑. นาย วิษณุ   โล่ธนรุ่งโรจน์

๓๒. นาย วีระพงษ์  ศิรินารถ

๓๓. นางสาว ศุภนารี  โพธิ์อ่อง

๓๔. นางสาว ศุภาภรณ์ ถ่านคำา

๓๕. นางสาว สรันยา  ลิ่มหุ่น

๓๖. นางสาว สิริญญา  เตชาวงศ์

๓๗. นาย สุภชัย  ชมมาพร

๓๘. นางสาว สุมีนา หาญกล้า

๓๙. นาย อนรรฆ บำารุงแจ่ม

๔๐. นาย อภิวัตร์ มีศรี

๔๑. นาย อิสระพงษ์  ผลรักษ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ)

  ๑. นาย พงศ์พิศุษม์  มูลสาร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)  

  ๑. นางสาว กนกวรรณ หาญมาก

  ๒. นางสาว กัญชลี ตันจันทร์

  ๓. นางสาว กัณฐิกา  จันทรัตนวงศ์

  ๔. นาย กิตติพงษ์ อรรถพรชัยกุล

  ๕. นางสาว จิณห์วรา ศิริเจริญธรรม

  ๖. นางสาว จุฬาพรรณ ปัจจุบัน

 ๗. นาย ชยาวินทร์ ศรลัมพ์

 ๘. นาย เชาวลิต ชาวสวน

 ๙. นาย ณัฐวุฒิ ปัญจขันธ์

๑๐. นาย ดนัยวิทย์ ชาญสมร 

๑๑. นางสาว นิภารัตน์ แจ้งเรือง

๑๒. นาย ปรเมศร์  เกษรพรม

๑๓. นางสาว ปานอนงค์ เพ็ญพาน

๑๔. นาย ปุณณรัตน์  อินทุยานนท์

๑๕. นาย พรหมพิริยะ  พันธ์ทอง

๑๖. นางสาว มณฑิรา มูลงาม

๑๗. นางสาว มัชฌิมาญ์ วรวัตรธนพัฒน์

๑๘. นางสาว ลดาวัลย์  แก้วนพรัตน์

๑๙. นางสาว วัชรี วงศ์ใหญ่

๒๐. นาย ศรัณย์  ปันแปง

๒๑. นาย สามารถ สีดำา

๒๒. นาย สิทธานต์ อุดมสม

๖๒



๒๓. นางสาว สุปรียา สุวรรณ

๒๔. นาย สุรพงศ์ สารทอง

๒๕. นางสาว อัญชุลีภรณ์  บุญเรือง

๒๖. นาย เอกรัฐ  กาญจนากระจ่าง

๖๓



รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

   

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร          

  ๑. นาย ปรัชญา   นันทปถวี 

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

  ๒. นาย ชยโมจย์   อนุพันธนันท์ 

   

สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

  ๓. นางสาว อาทิตยา   เวียงนิล 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

  ๔. นางสาว รุจาภา  ก๋านันตา

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                

  ๕. นาย อัครา    เมธาสุข    

สำานักวิชาการจัดการ  

 บัญชีบัณฑิต     

  ๖. นางสาว นภัสสร   ดูเบย์

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   

  ๗. นาย ปริญญากรณ์   แพงศรี

๖๔



 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  ๘. นางสาว กิ่งกาญจน์   นิชโรจน์

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

  ๙. นางสาว เนตรทราย   สิทธิมงคล

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์  

  ๑๐. นาย ฤทธิ์ณรงค์   พรมยา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์         

  ๑๑. นาย เนติ    เป็งขวัญ 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

  ๑๒. นาย ศุภเกียรติ   โลหะสัมมากุล

๖๕



คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๖๖



คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

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

การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำาปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

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

ขอให้คำาสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และต่อหน้าผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า

 ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ 

ตนต่อผู ้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา  จักใช้ศิลปวิทยาการที ่มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง 

ดำารงอยู่ในคุณธรรมจักน้อมนำาเกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคค ี

ของปวงชน จักยอมพลีตนเพื่อประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต 

อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา  เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คงอยู่

ตลอดไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๖๗
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