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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
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สำาเนาพระราโชวาทประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔      

กำาหนดการ          

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              

คำากราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิ

 เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้ง

 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ   

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      

คำาประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ

 ผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง        

รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                       

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์   

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕              

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

 ปริญญามหาบัณฑิต          

 ปริญญาบัณฑิต                                                                                 

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

     ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕                                                                    

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์                                  

คำาปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕            
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กำาหนดการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้

ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำาปีนี้.  ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน 

ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ.

 ความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง ย่อมเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง

ประกอบส่งเสริมกัน แต่ปัจจัยที่สำาคัญที่สุด คือทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพ. ด้วยเหตุน้ี 

ทุกประเทศจึงจำาเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถ

ที่จะนำาความรู้ไปปรับใช้ในกิจการงาน ตลอดจนสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อย่างผาสุกราบร่ืน. บัณฑิตท่ีมาประชุมพร้อมกัน ณ ท่ีน้ี ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คุณค่าของชาติบ้านเมือง เพราะทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วท้ังโดยทางตรงและ

ทางอ้อม. ทางตรง คือการเล่าเรียนจากครูอาจารย์และศึกษาจากตำารับตำาราต่างๆ ส่วนทางอ้อม  

คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชน. หาก

แต่ละคนจะได้ตั้งใจพยายาม นำาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้ทั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ก็มั่นใจได้ว่า บ้านเมืองเราจะมีความ

ผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นตลอดไป.

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน

และผู้มาร่วมในพิธีน้ีทุกท่าน ประสบความสุข ความสำาเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองโดยท่ัวกัน.
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๕

เวลา ๑๐.๐๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
  โดยรถยนต์พระท่ีน่ังถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด 
  อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
 -  ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  -  ทรงวางพุ่มดอกไม้
  -  ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยถวายราชสักการะ
  -  ทรงกราบ
  - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - เสด็จพระราชดำาเนินเข้าภายในห้องประทับรับรอง
 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ
 - ทรงฉลองพระองค์ครุย
 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเย่ียม
 - นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา
  สิรินธร และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 - เสด็จพระราชดำาเนินออกจากห้องประทับรับรองเข้าภายในหอประชุม
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖



กำาหนดการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้

ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำาปีนี้.  ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน 

ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ.

 ความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง ย่อมเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง

ประกอบส่งเสริมกัน แต่ปัจจัยที่สำาคัญที่สุด คือทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพ. ด้วยเหตุนี ้

ทุกประเทศจึงจำาเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถ

ที่จะนำาความรู้ไปปรับใช้ในกิจการงาน ตลอดจนสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อย่างผาสุกราบร่ืน. บัณฑิตท่ีมาประชุมพร้อมกัน ณ ท่ีน้ี ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คุณค่าของชาติบ้านเมือง เพราะทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วท้ังโดยทางตรงและ

ทางอ้อม. ทางตรง คือการเล่าเรียนจากครูอาจารย์และศึกษาจากตำารับตำาราต่างๆ ส่วนทางอ้อม  

คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชน. หาก

แต่ละคนจะได้ตั้งใจพยายาม นำาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้ทั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ก็มั่นใจได้ว่า บ้านเมืองเราจะมีความ

ผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นตลอดไป.

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน

และผู้มาร่วมในพิธีน้ีทุกท่าน ประสบความสุข ความสำาเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองโดยท่ัวกัน.

๔

กำาหนดการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

๕

เวลา ๑๐.๐๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
  โดยรถยนต์พระท่ีน่ังถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด 
  อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
 -  ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  -  ทรงวางพุ่มดอกไม้
  -  ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยถวายราชสักการะ
  -  ทรงกราบ
  - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - เสด็จพระราชดำาเนินเข้าภายในห้องประทับรับรอง
 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ
 - ทรงฉลองพระองค์ครุย
 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเย่ียม
 - นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา
  สิรินธร และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 - เสด็จพระราชดำาเนินออกจากห้องประทับรับรองเข้าภายในหอประชุม
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖



 - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
 - ทรงกราบ
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปประทับพระราชอาสน์
 - อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
 - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทาน
  ปริญญาบัตร (จำานวน ๓ รูป) 
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร  
  แด่พระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญา
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (จำานวน  ๒ ราย)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ตามลำาดับ
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำาคุณประโยชน์เข้ารับพระราชทาน
  เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  (จำานวน ๑ ราย)   
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณ
  ผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จำานวน ๑ ราย) 
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับ
  พระราชทานปริญญาบัตร(จำานวน ๒,๑๔๑ ราย)  
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร 
  แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - รองอธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 
  เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น (จำานวน ๒๒ ราย)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญรางวัล 
  เกียรติยศผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้ได้รับรางวัล ตามลำาดับ
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ

๖

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
  พระราโชวาท
             (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงกราบท่ีหน้าเคร่ืองนมัสการ
 - เสด็จพระราชดำาเนินออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ไปยังห้องรับรอง 
  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - ทรงเปล่ียนฉลองพระองค์ครุย
 - เสด็จพระราชดำาเนินประทับรถยนต์พระท่ีน่ังไปยังอาคารสำานักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - รถยนต์พระท่ีน่ังถึงอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
 - ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 - เสด็จพระราชดำาเนินเข้าภายในอาคารสำานักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการ “จากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริง”
 - เสด็จพระราชดำาเนินข้ึนช้ัน ๒ 
 - เสด็จพระราชดำาเนินเข้าภายในห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังห้องเชียงแสน 
 - ประทับพระเก้าอ้ี ณ โต๊ะเสวย
 - เสวยพระกระยาหาร 
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังห้องรับรอง
 - เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระท่ีน่ังไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลา ๑๓.๐๐ น. – เสด็จพระราชดำาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำาเภอเวียงแก่น
  จังหวัดเชียงราย

 

๗

ข้าราชการในพื้นที่ :  เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชการในพระองค์  :  เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :   ชุดครุยสวมทับเครื่องแบบปกติขาว
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  :   เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชนทั่วไป  :  ชุดสากล หรือชุดสุภาพ

การแต่งกาย



 - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
 - ทรงกราบ
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปประทับพระราชอาสน์
 - อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
 - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทาน
  ปริญญาบัตร (จำานวน ๓ รูป) 
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร  
  แด่พระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญา
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (จำานวน  ๒ ราย)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ตามลำาดับ
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำาคุณประโยชน์เข้ารับพระราชทาน
  เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  (จำานวน ๑ ราย)   
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณ
  ผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จำานวน ๑ ราย) 
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับ
  พระราชทานปริญญาบัตร(จำานวน ๒,๑๔๑ ราย)  
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร 
  แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - รองอธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 
  เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น (จำานวน ๒๒ ราย)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญรางวัล 
  เกียรติยศผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้ได้รับรางวัล ตามลำาดับ
  (ขณะน้ี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ

๖

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
  พระราโชวาท
             (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงกราบท่ีหน้าเคร่ืองนมัสการ
 - เสด็จพระราชดำาเนินออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ไปยังห้องรับรอง 
  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - ทรงเปล่ียนฉลองพระองค์ครุย
 - เสด็จพระราชดำาเนินประทับรถยนต์พระท่ีน่ังไปยังอาคารสำานักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - รถยนต์พระท่ีน่ังถึงอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
 - ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 - เสด็จพระราชดำาเนินเข้าภายในอาคารสำานักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการ “จากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริง”
 - เสด็จพระราชดำาเนินข้ึนช้ัน ๒ 
 - เสด็จพระราชดำาเนินเข้าภายในห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังห้องเชียงแสน 
 - ประทับพระเก้าอ้ี ณ โต๊ะเสวย
 - เสวยพระกระยาหาร 
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังห้องรับรอง
 - เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระท่ีน่ังไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลา ๑๓.๐๐ น. – เสด็จพระราชดำาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำาเภอเวียงแก่น
  จังหวัดเชียงราย

 

๗

ข้าราชการในพื้นที่ :  เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชการในพระองค์  :  เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :   ชุดครุยสวมทับเครื่องแบบปกติขาว
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  :   เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชนทั่วไป  :  ชุดสากล หรือชุดสุภาพ

การแต่งกาย



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สำาเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปีติยินดี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละออง

พระบาททรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัล

ผลการเรียนดีเด่น ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้ง

อย่างย่ิงแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา 

ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยท่ัวกัน 

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคม

ทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้ง

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 

ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป

 

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๘

คำากราบบังคมทูล

เบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน

ปริญญากิตติมศักดิ์  และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำากราบบังคมทูล

เบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน

ปริญญากิตติมศักดิ์  และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ จำานวน ๑ รูป คือ  

   พระสงบ  สิขะระเมธี

 และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตร จำานวน ๒ รูป คือ

 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน

  พระนนทิชัย  เสี่ยไค่

 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

  พระยุทธนา  ธีระยุทโธ

  ในลำาดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำานวน ๒ ราย คือ  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร์

   นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์

๙



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สำาเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปีติยินดี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละออง

พระบาททรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัล

ผลการเรียนดีเด่น ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้ง

อย่างย่ิงแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา 

ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยท่ัวกัน 

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคม

ทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้ง

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 

ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป

 

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๘

คำากราบบังคมทูล

เบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน

ปริญญากิตติมศักดิ์  และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

คำากราบบังคมทูล

เบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน

ปริญญากิตติมศักดิ์  และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ จำานวน ๑ รูป คือ  

   พระสงบ  สิขะระเมธี

 และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตร จำานวน ๒ รูป คือ

 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน

  พระนนทิชัย  เสี่ยไค่

 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

  พระยุทธนา  ธีระยุทโธ

  ในลำาดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำานวน ๒ ราย คือ  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร์

   นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์

๙



 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์

   ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย 

 และ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การ

แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำานวน ๑ ราย คือ

   นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม

                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๑๐

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ เกิดเม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ สำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ 

และระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซีราค้ิวส์ (Syracuse 

University, New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ 

เร่ิมรับราชการคร้ังแรกท่ีสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๐๖  

จนกระท่ังเกษียณอายุราชการ ในระหว่างท่ีรับราชการได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการอย่างดียิ่ง จนได้รับการยอมรับว่าเป็น 

ผู้ที่อุทิศตนให้กับการทำางานของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและระบบ

ราชการโดยรวมอย่างเป็นที่ประจักษ์ นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ได้มีความก้าวหน้าในการ

ประกอบอาชีพการงานมาโดยลำาดับ โดยเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ อาทิ ที่ปรึกษาการศึกษา

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างปีพุทธศักราช 

๒๕๒๐ - ๒๕๒๕ ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูป

ระบบราชการในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ต่อมา

เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดใน

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ และดำารงตำาแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ ต่อมาเมื่อพ้นวาระการดำารงตำาแหน่ง ก็ได้รับการ 

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด และประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จนถึงปัจจุบัน

๑๑



 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์

   ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย 

 และ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การ

แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำานวน ๑ ราย คือ

   นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม

                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๑๐

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ เกิดเม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ สำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ 

และระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซีราค้ิวส์ (Syracuse 

University, New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ 

เร่ิมรับราชการคร้ังแรกท่ีสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๐๖  

จนกระท่ังเกษียณอายุราชการ ในระหว่างท่ีรับราชการได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการอย่างดียิ่ง จนได้รับการยอมรับว่าเป็น 

ผู้ที่อุทิศตนให้กับการทำางานของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและระบบ

ราชการโดยรวมอย่างเป็นที่ประจักษ์ นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ได้มีความก้าวหน้าในการ

ประกอบอาชีพการงานมาโดยลำาดับ โดยเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ อาทิ ที่ปรึกษาการศึกษา

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างปีพุทธศักราช 

๒๕๒๐ - ๒๕๒๕ ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูป

ระบบราชการในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ต่อมา

เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดใน

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ และดำารงตำาแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ ต่อมาเมื่อพ้นวาระการดำารงตำาแหน่ง ก็ได้รับการ 

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด และประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จนถึงปัจจุบัน

๑๑



๑๒

 นอกจากการปฏิบัติราชการของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้ว 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ยังได้ปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ อีกหลายตำาแหน่งที่ก่อให้

เกิดประโยชน์แก่ระบบราชการและสังคม โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์

เป็นเครื่องมือสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมใน

สังคม ได้แก่ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้ทรง

คุณวุฒิ (ก.ม.) เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่ง

ประเทศไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำาหนดเป้าหมายและนโยบายกำาลัง

คนภาครัฐ (คปร.) และประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

(ว.พ.ปค.) เป็นต้น

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ บนพื้นฐานของการคำานึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำาเนินการกระบวนการ

ยุติธรรมและการพัฒนาระบบราชการ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ

และองค์กรต่างๆ เป็นจำานวนมาก รวมทั้งได้อุทิศตนเพื่อการศึกษามาโดยตลอด โดยได้

เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้ความรู้ด้านศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ

กระบวนการยุติธรรมทางการปกครอง รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร 

การบริหารคน และการจัดโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและสถาบัน

ต่างๆ อยู่เป็นประจำา นอกจากนี้ยังได้เขียนบทความหลายเรื่อง เช่น กระบวนการยุติธรรม

ทางการปกครองกับการสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดทางกฎหมายของข้าราชการและ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารพิเศษ (Executive Agency) และองค์การมหาชน  

(Autonomous Public Organization) เป็นต้น

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญใน

การใช้กฎหมายเพื่อผดุงความถูกต้องในสังคมทั้งในหลักกฎหมายและการประยุกต์ใช้ เป็น

ผู้มีผลงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ของข้าราชการ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้วิชาชีพกฎหมายเพื่อการป้องกันปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ พร้อมกันไปกับการสร้างเสริมจิตบริการที่ข้าราชการพึงมอบให้

กับประชาชน ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์

ต่อหน้าที่และองค์กร และมีจิตสำานึกที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของ

สังคมและประเทศชาติ ซึ่งการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการในวงกว้างเหล่านี้  

๑๓

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ เชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบและ

การทุจริตในหน้าที่ อันจะส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองในทุกด้านในระยะยาว นอกจากนี้ยัง

เป็นการป้องกันและระงับยับยั้งมิให้เกิดกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะ

สมของข้าราชการ ซึ่งอาจนำาไปสู่การเพิ่มปริมาณคดีในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่มี

จำานวนมากอยู่แล้ว

 จากเกียรติประวัติและผลงานในการใช้ความรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ใน

การปฏิบัติหน้าที่ราชการและวงการตุลาการ รวมทั้งการอุทิศตนเพื่อการศึกษาและสังคม

ในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดมา กอปรกับ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นที่ประจักษ์ ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำามา 

ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อันสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในวง

วิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้ นาย

ธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

นิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๒

 นอกจากการปฏิบัติราชการของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้ว 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ยังได้ปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ อีกหลายตำาแหน่งที่ก่อให้

เกิดประโยชน์แก่ระบบราชการและสังคม โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์

เป็นเครื่องมือสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมใน

สังคม ได้แก่ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้ทรง

คุณวุฒิ (ก.ม.) เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่ง

ประเทศไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำาหนดเป้าหมายและนโยบายกำาลัง

คนภาครัฐ (คปร.) และประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

(ว.พ.ปค.) เป็นต้น

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม อย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ บนพื้นฐานของการคำานึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำาเนินการกระบวนการ

ยุติธรรมและการพัฒนาระบบราชการ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ

และองค์กรต่างๆ เป็นจำานวนมาก รวมทั้งได้อุทิศตนเพื่อการศึกษามาโดยตลอด โดยได้

เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้ความรู้ด้านศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ

กระบวนการยุติธรรมทางการปกครอง รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร 

การบริหารคน และการจัดโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและสถาบัน

ต่างๆ อยู่เป็นประจำา นอกจากนี้ยังได้เขียนบทความหลายเรื่อง เช่น กระบวนการยุติธรรม

ทางการปกครองกับการสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดทางกฎหมายของข้าราชการและ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารพิเศษ (Executive Agency) และองค์การมหาชน  

(Autonomous Public Organization) เป็นต้น

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญใน

การใช้กฎหมายเพื่อผดุงความถูกต้องในสังคมทั้งในหลักกฎหมายและการประยุกต์ใช้ เป็น

ผู้มีผลงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ของข้าราชการ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้วิชาชีพกฎหมายเพื่อการป้องกันปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ พร้อมกันไปกับการสร้างเสริมจิตบริการที่ข้าราชการพึงมอบให้

กับประชาชน ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์

ต่อหน้าที่และองค์กร และมีจิตสำานึกที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของ

สังคมและประเทศชาติ ซึ่งการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการในวงกว้างเหล่านี้  

๑๓

 นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ เชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบและ

การทุจริตในหน้าที่ อันจะส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองในทุกด้านในระยะยาว นอกจากนี้ยัง

เป็นการป้องกันและระงับยับยั้งมิให้เกิดกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะ

สมของข้าราชการ ซึ่งอาจนำาไปสู่การเพิ่มปริมาณคดีในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่มี

จำานวนมากอยู่แล้ว

 จากเกียรติประวัติและผลงานในการใช้ความรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ใน

การปฏิบัติหน้าที่ราชการและวงการตุลาการ รวมทั้งการอุทิศตนเพื่อการศึกษาและสังคม

ในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดมา กอปรกับ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นที่ประจักษ์ ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำามา 

ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อันสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในวง

วิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้ นาย

ธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

นิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๔

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายสุรเกียรต์ิิ  เสถียรไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๑ สำาเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) รางวัลเหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒  ระดับปริญญาโท ๒ สาขา คือ สาขากฎหมาย 

การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จาก The Fletcher School of Law and Diplo-

macy, Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ และนิติศาสตร

มหาบัณฑิต จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ 

และระดับปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (S.J.D.) จาก Harvard Law School 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

 นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เป็นผู้มีประสบการณ์การทำางานที่หลากหลาย กล่าวคือ 

ในด้านวิชาการ นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เคยดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์และคณบดี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ ในภาค

ธุรกิจเอกชน นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญในบริษัทต่างๆ อาทิ ประธาน

กรรมการบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ประธานกรรมการบริษัท ปตท. 

สำารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ) จำากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ไทยออยล์ จำากัด และประธานตัวแทนผู้ทำาแผนและประธานตัวแทนผู้บริหารแผนฟื้นฟู

กิจการบริษัท ไทยออยล์ จำากัด เป็นต้น ในด้านการเมืองและการบริหารนโยบายสาธารณะ  

นายสุรเกียรต์ิ  เสถียรไทย เป็นท่ีปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) 

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔ ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ ดำารงตำาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำากับ

การต่างประเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ และยัง

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างที่ดำารงตำาแหน่งรองนายก

รัฐมนตรีอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเลือกจากประเทศอาเซียนให้เป็นผู้แทนของอาเซียนใน
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การสมัครตำาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ (ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) ปัจจุบัน ดำารง

ตำาแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace 

and Reconciliation Council) (APRC) ศาสตราภิชานแห่งกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการ

และการศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗) 

ประธานบริษัท เป๊ปซี่โคล่าไทย เทรดดิ้ง จำากัด และประธานกรรมการบริษัท สำานักกฎหมาย

สากล สยามพรีเมียร์ จำากัด ซึ่งมีบริษัทลูกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 นอกจากนี้ นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย ยังเป็นผู้มีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นใน

ด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายและการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นผู้

ริเริ่มการเรียนการสอนสาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘) ได้ริเริ่มการทำาวิจัยสหสาขานิติศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้เป็นผู้

อำานวยการคนแรกของศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้แต่งหนังสือตำารา และมีผลงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ Third World  

Attitudes Towards International Law: An Introduction, Thailand and Interna-

tional Trade Law บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายและผล

ประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย : กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจไทย - กัมพูชา เรื่องการเจรจา

สิทธิในอ่าวไทย เป็นต้น รวมทั้งบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ อาทิ วารสารกฎหมาย  วารสารธรรมศาสตร์  บทบัณฑิตย์  World 

Bank Economic Reviews, Harvard Human Rights Journal และ Harvard Jour-

nal of International Law เป็นต้น มีงานวิจัยด้านนิติศาสตร์สหสาขามากมาย อาทิ งาน

วิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและการค้ามันสำาปะหลังไทยกับประชาคมยุโรป (ในขณะนั้น) ประเด็น

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจ และกรอบกฎหมายและการพัฒนาของ

ประเทศไทย นอกจากนี้ในฐานะนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ได้ทำาหน้าที่อาจารย์และวิทยากร

บรรยายพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการจัดฝึกอบรมช้ันสูงทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย Harvard และมหาวิทยาลัย Brown ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ด้วยความรู้ความสามารถอย่างยอดเยี่ยมและมีความพากเพียรในการศึกษาค้นคว้าเพื่อความ

รู้มาถ่ายทอดแก่ศิษย์อย่างสม่ำาเสมอ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ รวมทั้งได้รับรางวัลนิสิตเก่านิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ๒ ครั้ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
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คำาประกาศเกียรติคุณ
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มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒  ระดับปริญญาโท ๒ สาขา คือ สาขากฎหมาย 
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มหาบัณฑิต จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ 

และระดับปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (S.J.D.) จาก Harvard Law School 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

 นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เป็นผู้มีประสบการณ์การทำางานที่หลากหลาย กล่าวคือ 

ในด้านวิชาการ นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เคยดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์และคณบดี
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กรรมการบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ประธานกรรมการบริษัท ปตท. 
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นายสุรเกียรต์ิ  เสถียรไทย เป็นท่ีปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) 

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔ ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘ ดำารงตำาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำากับ

การต่างประเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ และยัง

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างที่ดำารงตำาแหน่งรองนายก

รัฐมนตรีอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเลือกจากประเทศอาเซียนให้เป็นผู้แทนของอาเซียนใน
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การสมัครตำาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ (ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) ปัจจุบัน ดำารง

ตำาแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace 

and Reconciliation Council) (APRC) ศาสตราภิชานแห่งกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการ
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สากล สยามพรีเมียร์ จำากัด ซึ่งมีบริษัทลูกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 นอกจากนี้ นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย ยังเป็นผู้มีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นใน

ด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายและการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นผู้

ริเริ่มการเรียนการสอนสาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘) ได้ริเริ่มการทำาวิจัยสหสาขานิติศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้เป็นผู้

อำานวยการคนแรกของศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้แต่งหนังสือตำารา และมีผลงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ Third World  

Attitudes Towards International Law: An Introduction, Thailand and Interna-

tional Trade Law บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายและผล

ประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย : กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจไทย - กัมพูชา เรื่องการเจรจา

สิทธิในอ่าวไทย เป็นต้น รวมทั้งบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ อาทิ วารสารกฎหมาย  วารสารธรรมศาสตร์  บทบัณฑิตย์  World 

Bank Economic Reviews, Harvard Human Rights Journal และ Harvard Jour-

nal of International Law เป็นต้น มีงานวิจัยด้านนิติศาสตร์สหสาขามากมาย อาทิ งาน

วิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและการค้ามันสำาปะหลังไทยกับประชาคมยุโรป (ในขณะนั้น) ประเด็น

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจ และกรอบกฎหมายและการพัฒนาของ

ประเทศไทย นอกจากนี้ในฐานะนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ได้ทำาหน้าที่อาจารย์และวิทยากร

บรรยายพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการจัดฝึกอบรมชั้นสูงทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย Harvard และมหาวิทยาลัย Brown ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ด้วยความรู้ความสามารถอย่างยอดเยี่ยมและมีความพากเพียรในการศึกษาค้นคว้าเพื่อความ

รู้มาถ่ายทอดแก่ศิษย์อย่างสม่ำาเสมอ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
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๑๖

 ในฐานะที่เป็นนักวิชาชีพกฎหมาย นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย ได้ใช้ความรู้ความ

สามารถด้านกฎหมายเพื่อสร้างคุณูปการให้แก่สังคมและประเทศชาติทั้งในด้านการต่าง

ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างการใช้วิชาชีพกฎหมาย เช่น การได้รับเลือกจาก

ประเทศในเอเชียให้เป็น President of Asia Society of International Law (ASIL) 

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ การได้รับเลือกจากสมาชิก ๒๔ ท่าน ของคณะมนตรี

เพ่ือสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ให้เป็นประธานคณะมนตรีฯ ในวาระ ๕ ปี 

(ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้งและส่งเสริมสันติภาพ 

ในภูมิภาคเอเชีย เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการต่าง

ประเทศสราญรมย์ ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านความคิด วิสัยทัศน์ 

และทำาความเข้าใจทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ซึ่งจะนำาไปสู่ความ

เข้าใจด้านการต่างประเทศที่มีมากขึ้นในประเทศไทย และการเป็นประธานร่วมกับอดีต

ประธานาธิบดี จิมมี่  คาร์เตอร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

ในประเทศเนปาล (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ และ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖) เป็นต้น สำาหรับการใช้

วิชาชีพด้านเศรษฐกิจนั้น นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เป็นผู้มีบทบาทหลักในการเจรจาแก้ไข

ปัญหาข้อพิพาทสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ ระหว่างการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับกลุ่มผู้

ผลิตก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งผลการเจรจาเป็นผลให้การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทยไม่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีความ นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ในฐานะประธานกรรมการ ได้นำาบริษัท ปตท.สำารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไป Roadshow ในต่างประเทศ จนประสบความ

สำาเร็จในการออกหุ้นเพิ่มทุนแม้อยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ และยังเป็นผู้มีบทบาท

สำาคัญในการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีและฟื้นฟูกิจการให้บริษัท

ไทยออยล์ จำากัด จนประสบความสำาเร็จเป็นบริษัทแรกของไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ 

จึงเป็นผลดีต่อบริษัทที่รัฐบาลมีหุ้นใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าได้มั่นคง และปัจจุบันเป็นประธาน

ที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนต่างๆ หลายแห่ง ส่วนในด้านสังคม เป็นเลขาธิการมูลนิธิพระบรม

ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

รองประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมการแสดงโขน ประธานคณะ

กรรมการจัดหาทุนโครงการผ่าตัดหัวใจให้คนยากจนเทิดพระเกียรติในหลวงท่ัวหล้า ๘๔ พรรษา 

มหาราชา (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔) ประธานคณะกรรมการอำานวยการจัดหาทุนสร้างอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ปีพุทธศักราช 

๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน) เป็นต้น

๑๗

 จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงานโดยใช้

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์แห่งวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง ก่อให้เกิด

ประโยชน์และผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็น

ที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ซึ่งกอปรด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม 

อันสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่าง

ให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อ 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  ให้นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๖

 ในฐานะที่เป็นนักวิชาชีพกฎหมาย นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย ได้ใช้ความรู้ความ

สามารถด้านกฎหมายเพื่อสร้างคุณูปการให้แก่สังคมและประเทศชาติทั้งในด้านการต่าง

ประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างการใช้วิชาชีพกฎหมาย เช่น การได้รับเลือกจาก

ประเทศในเอเชียให้เป็น President of Asia Society of International Law (ASIL) 

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ การได้รับเลือกจากสมาชิก ๒๔ ท่าน ของคณะมนตรี

เพ่ือสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ให้เป็นประธานคณะมนตรีฯ ในวาระ ๕ ปี 

(ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้งและส่งเสริมสันติภาพ 

ในภูมิภาคเอเชีย เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการต่าง

ประเทศสราญรมย์ ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านความคิด วิสัยทัศน์ 

และทำาความเข้าใจทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ซึ่งจะนำาไปสู่ความ

เข้าใจด้านการต่างประเทศที่มีมากขึ้นในประเทศไทย และการเป็นประธานร่วมกับอดีต

ประธานาธิบดี จิมมี่  คาร์เตอร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

ในประเทศเนปาล (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ และ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖) เป็นต้น สำาหรับการใช้

วิชาชีพด้านเศรษฐกิจนั้น นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย เป็นผู้มีบทบาทหลักในการเจรจาแก้ไข

ปัญหาข้อพิพาทสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ ระหว่างการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับกลุ่มผู้

ผลิตก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งผลการเจรจาเป็นผลให้การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทยไม่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีความ นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ในฐานะประธานกรรมการ ได้นำาบริษัท ปตท.สำารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไป Roadshow ในต่างประเทศ จนประสบความ

สำาเร็จในการออกหุ้นเพิ่มทุนแม้อยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ และยังเป็นผู้มีบทบาท

สำาคัญในการเจรจากับเจ้าหน้ีต่างประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการให้บริษัท

ไทยออยล์ จำากัด จนประสบความสำาเร็จเป็นบริษัทแรกของไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ 

จึงเป็นผลดีต่อบริษัทที่รัฐบาลมีหุ้นใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าได้มั่นคง และปัจจุบันเป็นประธาน

ที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนต่างๆ หลายแห่ง ส่วนในด้านสังคม เป็นเลขาธิการมูลนิธิพระบรม

ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

รองประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมการแสดงโขน ประธานคณะ

กรรมการจัดหาทุนโครงการผ่าตัดหัวใจให้คนยากจนเทิดพระเกียรติในหลวงท่ัวหล้า ๘๔ พรรษา 

มหาราชา (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔) ประธานคณะกรรมการอำานวยการจัดหาทุนสร้างอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ปีพุทธศักราช 

๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน) เป็นต้น

๑๗

 จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงานโดยใช้

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์แห่งวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง ก่อให้เกิด

ประโยชน์และผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็น

ที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ซึ่งกอปรด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม 

อันสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่าง

ให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อ 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  ให้นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑๘

คำาประกาศเกียรติคุณ

นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม เป็นภริยานายเชิดชู  ปานบุญห้อม ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ บริษัท นทลิน จำากัด เป็นผู้ประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิต

สาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเป็นที่ประจักษ์ ได้เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน

เพ่ือสนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระยะแรกเร่ิมของการก่อต้ัง  

เพื่อให้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เป็นสถาบันการผลิตแพทย์ชั้นนำาของ

ประเทศ และให้บริการด้านการแพทย์ท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ี นางวิไลศรี  

ปานบุญห้อม ยังเป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมให้มี

สันติสุข ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ยากไร้ให้ได้รับโอกาส

ศึกษาเล่าเรียน อยู่เป็นประจำา

 จากการที่ นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม ได้อุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับ

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันงดงาม  สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็น

แบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้ขอพระราชทาน

พระราชวโรกาสให้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การ

แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พลเอก สำาเภา ชูศรี     นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้ง

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์

     การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  รองศาสตราจารย์ วันชัย  ศิริชนะ   อธิการบดี  

 ๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

  รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ   รองอธิการบดี 

 ๓. ปริญญาบัณฑิต

  ๓.๑  สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ สุปราณี  อัทธเสรี  คณบดี

  ๓.๒  สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา  อัครนิธิ  คณบดี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๓  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล คณบดี 

  ๓.๔  สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    อาจารย์ สุรพงษ์  อุตมา   รักษาการแทนคณบดี

๑๙

คำาประกาศเกียรติคุณ

นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑๘

คำาประกาศเกียรติคุณ

นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม เป็นภริยานายเชิดชู  ปานบุญห้อม ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ บริษัท นทลิน จำากัด เป็นผู้ประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิต

สาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเป็นที่ประจักษ์ ได้เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน

เพ่ือสนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระยะแรกเร่ิมของการก่อต้ัง  

เพื่อให้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เป็นสถาบันการผลิตแพทย์ชั้นนำาของ

ประเทศ และให้บริการด้านการแพทย์ท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ี นางวิไลศรี  

ปานบุญห้อม ยังเป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมให้มี

สันติสุข ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ยากไร้ให้ได้รับโอกาส

ศึกษาเล่าเรียน อยู่เป็นประจำา

 จากการที่ นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม ได้อุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับ

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันงดงาม  สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็น

แบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้ขอพระราชทาน

พระราชวโรกาสให้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การ

แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พลเอก สำาเภา ชูศรี     นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้ง

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์

     การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  รองศาสตราจารย์ วันชัย  ศิริชนะ   อธิการบดี  

 ๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

  รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ   รองอธิการบดี 

 ๓. ปริญญาบัณฑิต

  ๓.๑  สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ สุปราณี  อัทธเสรี  คณบดี

  ๓.๒  สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา  อัครนิธิ  คณบดี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๓  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล คณบดี 

  ๓.๔  สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    อาจารย์ สุรพงษ์  อุตมา   รักษาการแทนคณบดี

๑๙

คำาประกาศเกียรติคุณ

นางวิไลศรี  ปานบุญห้อม

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อต้ังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



  ๓.๕  สำานักวิชาการจัดการ

    อาจารย์ ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส   คณบดี

    อาจารย์ ณัฐพรพรรณ  อุตมา   อาจารย์

  ๓.๖  สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

    อาจารย์ มัชฌิมา  นราดิศร   รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๗  สำานักวิชานิติศาสตร์

    อาจารย์ รุ่ง  ศรีสมวงษ์   อาจารย์

    อาจารย์ ณัฐกร  วิทิตานนท์   ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๘  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

    อาจารย์ ภาณุพงษ์  ใจวุฒิ   รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๙  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    รองศาสตราจารย์ รัชนี  สรรเสริญ  คณบดี

 ๔.  เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ธงชัย  อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี

๒๐

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๕๕

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์       ๑ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร์       ๑

          รวม  ๒

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 ผู้ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ      ๑

           รวม        ๑
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   

 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ      

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)        ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)        ๖

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)        ๒

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)     ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)     ๒

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)        ๑

  รวม       ๑๔

จำานวน (คน)

๒๑



  ๓.๕  สำานักวิชาการจัดการ

    อาจารย์ ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส   คณบดี

    อาจารย์ ณัฐพรพรรณ  อุตมา   อาจารย์

  ๓.๖  สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

    อาจารย์ มัชฌิมา  นราดิศร   รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๗  สำานักวิชานิติศาสตร์

    อาจารย์ รุ่ง  ศรีสมวงษ์   อาจารย์

    อาจารย์ ณัฐกร  วิทิตานนท์   ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๘  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

    อาจารย์ ภาณุพงษ์  ใจวุฒิ   รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๙  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    รองศาสตราจารย์ รัชนี  สรรเสริญ  คณบดี

 ๔.  เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ธงชัย  อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี

๒๐

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๕๕

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์       ๑ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร์       ๑

          รวม  ๒

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 ผู้ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ      ๑

           รวม        ๑
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   

 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ      

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)        ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)        ๖

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)        ๒

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)     ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)     ๒

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)        ๑

  รวม       ๑๔

จำานวน (คน)

๒๑



จำานวน (คน)

ปริญญามหาบัณฑิต   

          สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)      ๑๘

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ๗

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ๒๘

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต         ๒๓

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)    ๑๖

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)    ๕

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) ๒

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)  ๓

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)    ๒

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   ๓

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิแวดล้อม) ๑๐

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)    ๑

 สำานักวิชาการจัดการ   

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)    ๖๖

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  ๑๔

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  ๑๗

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์) ๓

  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   ๔

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   ๒

 สำานักวิชานิติศาสตร์   

  นิติศาสตรมหาบัณฑิต     ๑๔

๒๒

จำานวน (คน)
 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)    ๔๒

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)     ๓

          รวม ๒๘๓

ปริญญาบัณฑิต   

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์   

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต      ๗๖

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)   ๘

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  ๑๙๔

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  ๑๗๐

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)   ๒๔

  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)    ๑๗

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)     ๙

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)     ๒๑

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    ๓๔

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๑๙

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)     ๒๖

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)    ๓๓

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)    ๔๘

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)    ๓๘

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) ๒๒

๒๓



จำานวน (คน)

ปริญญามหาบัณฑิต   

          สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)      ๑๘

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ๗

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ๒๘

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต         ๒๓

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)    ๑๖

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)    ๕

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) ๒

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)  ๓

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)    ๒

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   ๓

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิแวดล้อม) ๑๐

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)    ๑

 สำานักวิชาการจัดการ   

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)    ๖๖

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  ๑๔

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  ๑๗

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์) ๓

  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   ๔

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   ๒

 สำานักวิชานิติศาสตร์   

  นิติศาสตรมหาบัณฑิต     ๑๔

๒๒

จำานวน (คน)
 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)    ๔๒

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)     ๓

          รวม ๒๘๓

ปริญญาบัณฑิต   

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์   

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต      ๗๖

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)   ๘

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  ๑๙๔

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  ๑๗๐

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)   ๒๔

  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)    ๑๗

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)     ๙

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)     ๒๑

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    ๓๔

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๑๙

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)     ๒๖

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)    ๓๓

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)    ๔๘

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)    ๓๘

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) ๒๒

๒๓



จำานวน (คน)

 สำานักวิชาการจัดการ   

  บัญชีบัณฑิต        ๕๓

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต       ๓๑

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)                    ๑๐๙

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)   ๑๔๕

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  ๘๐

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)   ๗๘

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)     ๑๘

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)  ๕

 สำานักวิชานิติศาสตร์   

  นิติศาสตรบัณฑิต       ๓๐๘

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)   ๕๙

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)   ๒๕

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ๖๔

  กายภาพบำาบัดบัณฑิต      ๖๐

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต      ๗๓

          รวม    ๑,๘๔๗

๒๔

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น   

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์   

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์      ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย     ๑

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      ๑

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ      ๑

  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน      ๑

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     ๒

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     ๑

 สำานักวิชาการจัดการ   

  สาขาวิชาการบัญชี       ๒

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์      ๑

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ      ๑

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     ๑

  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ    ๑

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน     ๒

 สำานักวิชานิติศาสตร์   

  สาขาวิชานิติศาสตร์       ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง     ๑

  สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม     ๑

จำานวน (คน)

๒๕



จำานวน (คน)

 สำานักวิชาการจัดการ   

  บัญชีบัณฑิต        ๕๓

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต       ๓๑

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)                    ๑๐๙

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)   ๑๔๕

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  ๘๐

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)   ๗๘

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)     ๑๘

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)  ๕

 สำานักวิชานิติศาสตร์   

  นิติศาสตรบัณฑิต       ๓๐๘

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)   ๕๙

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)   ๒๕

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ๖๔

  กายภาพบำาบัดบัณฑิต      ๖๐

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต      ๗๓

          รวม    ๑,๘๔๗

๒๔

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น   

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์   

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์      ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย     ๑

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      ๑

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ      ๑

  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน      ๑

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     ๒

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     ๑

 สำานักวิชาการจัดการ   

  สาขาวิชาการบัญชี       ๒

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์      ๑

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ      ๑

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     ๑

  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ    ๑

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน     ๒

 สำานักวิชานิติศาสตร์   

  สาขาวิชานิติศาสตร์       ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง     ๑

  สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม     ๑

จำานวน (คน)

๒๕



จำานวน (คน)

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์     ๑

  สาขาวิชากายภาพบำาบัด      ๑

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์      ๑

                                                                                                            

          รวม ๒๒
  

๒๖

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)    

๑. นาง อาริยา สาริกะภูติ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

๑. นาย ชาตรี พงษ์วิไลย์

๒. นาย ปริญญา บรรจงมณี

๓. นางสาว ลชนา ชมตระกูล

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๔. นาย วีรธรรม ปัญจขันธ์

๕. นางสาว สหัทยา วิเศษ

๖. นางสาว อรวรรณ จำาพุฒ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)   

๒๗

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  

๑. นางสาว ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์ ๒. นาย วิษณุ มณีรัตน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)    

๑. นางสาว เสาวณีย์ วิคี



จำานวน (คน)

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์     ๑

  สาขาวิชากายภาพบำาบัด      ๑

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์      ๑

                                                                                                            

          รวม ๒๒
  

๒๖

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)    

๑. นาง อาริยา สาริกะภูติ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

๑. นาย ชาตรี พงษ์วิไลย์

๒. นาย ปริญญา บรรจงมณี

๓. นางสาว ลชนา ชมตระกูล

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๔. นาย วีรธรรม ปัญจขันธ์

๕. นางสาว สหัทยา วิเศษ

๖. นางสาว อรวรรณ จำาพุฒ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)   

๒๗

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  

๑. นางสาว ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์ ๒. นาย วิษณุ มณีรัตน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)    

๑. นางสาว เสาวณีย์ วิคี



๑. นางสาว กนกวรรณ สารพัดวิทยา

๒. นางสาว กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

๓. นาย กัลยกฤต อยู่รักษ์

๔. นาย จงสวัสดิ์ สองเมือง

๕. นางสาว จริยา ทรงโฉม

๖. นางสาว ชนม์นิภา เสียงประเสริฐ

๗. นางสาว ฐิติกาญจน์ ธีระพันธ์เจริญ

๘. นางสาว ตรีนุช คุณดิลกชัย

๙. นางสาว นพนฤภร โรงสะอาด

๑๐. นางสาว นิรดา เชวงศรี

๑๑ . นางสาว ปาริชาต สุคนธสรรพ์

๑๒ . นางสาว ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

๑๓. นางสาว พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์

๑๔ . นาย มานุชา จันทร์เจ๊ก

๑๕ . นางสาว มิ่งขวัญ ตันโชติกุล

๑๖ . นางสาว ลาวัณย์ฉวี ยรรยงเวโรจน์

๑๗ . นาย สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี

๑๘ . นาย เอกภพ มลิทอง

๒๘

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    

๑. นางสาว พุทธรักษ์ ชมนันติ ๒. MR. SITTHISACK PHOULIVONG

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)    

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)    

๑. นาง นิอร สิริมงคลเลิศกุล

๑. นางสาว จิรัชญา อายะวรรณา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)    

ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)    

๑. นางสาว กานต์พิชชา พตั่งฮวดพาเจริญ

๒. นาย ดนัย ธรรมภิบาล

๓. นาย ภูวิชญ์ ศรีธุระวานิช

๔. นาย วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์

๕. นางสาว ศิวนันท์ พุทธะไชยทัศน์

๖. นางสาว สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

๗. นาย เอนก โซนี่

  ๑. นาย กฤษดา รุ่งเรืองรัตนชัย

  ๒. นางสาว กัลยิมา โตกะคุณะ

  ๓. นางสาว กุลินดา อุดมพัฒน์

  ๔. นาย จงศักดิ์ เจนวิริยะกุล

  ๕. นางสาว ณฐมน ปัญญาวราศัย

  ๖. นางสาว ดุษยา เบญจพงษ์วิมล

  ๗. นางสาว ทิศากร ดำารงพุฒิเดชา

  ๘. นางสาว ธิดารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล

  ๙. นางสาว นนทลี สันตินิยม

๑๐. พันตำารวจเอกหญิง นัทธมน แสนยินดี

๑๑. นางสาว ปาจรีย์ คมพยัคฆ์

๑๒. นางสาว พรทิพย์ นันทเสนามาตร์

๑๓. นางสาว พีรนุช มั่งมีศรี

๑๔. นางสาว มนัชญา กุลพงษ์วดี

๑๕. นาย เมษัณ พันธุ์อุดม

๑๖. นางสาว รัชฎากร อายุการ

๑๗. นางสาว รัตนมน เจียวท่าไม้

๑๘. นางสาว รุ่งทิพย์ ศิริบำารุงวงศ์

๑๙. นางสาว ลลิตา นรเพชร

๒๐. นาย ศราวุธ จันทร์ผ่อง

๒๑. นางสาว ศรินรัตน์ โคตะพันธ์

๒๒. นางสาว ศุภรดา ชัยสุขสังข์

๒๓. นางสาว สิริทิพย์ สีบุญเรือง

๒๔. นาย สืบพงศ์ ราศรี

๒๕. นางสาว สุจิตราพร สุจริตจันทร์

๒๖. นางสาว สุนิพร อมฤทธิ์

๒๗. นางสาว อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ

๒๘. นางสาว อาภัสร สุดแพง

๒๙

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)    

  ๑. นางสาว จริยา เกณฑ์ทา

  ๒. นางสาว ชฎาพร โชติรดาภาณ์

  ๓. พันโท ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร

  ๔. นางสาว ธณัฐอร ใจตาบุตร

  ๕. นาย นิติพัฒน์ ฉันท์ธนันดรกุล

  ๖. ดาบตำารวจ บุญชู นันท์บัญชา

  ๗. นางสาว บุญธิดา ยอดสุวรรณ

  ๘. พันตำารวจโท บุญวาศน์  มังคราช

  ๙. นางสาว ปราณี พิมลศรี

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๑๐. นาย ปิยภัส เดชะวงศ์

๑๑. นางสาว พรพรรณ สิงห์สุริยะ

๑๒. นางสาว พิมพ์ประภา จันทร์เดช

๑๓. นาย พีระพงค์ อมรพิชญ์

๑๔. นางสาว มลิฉัตร สุภาพ

๑๕. นาย รัชเกียรติ เถียรทอง

๑๖. นางสาว ราตรี จอมเจดีย์

๑๗. นาง รุจิรา ใจจักร์

๑๘. นาย วสันต์ ศรีนุกูล

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  



๑. นางสาว กนกวรรณ สารพัดวิทยา

๒. นางสาว กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

๓. นาย กัลยกฤต อยู่รักษ์

๔. นาย จงสวัสดิ์ สองเมือง

๕. นางสาว จริยา ทรงโฉม

๖. นางสาว ชนม์นิภา เสียงประเสริฐ

๗. นางสาว ฐิติกาญจน์ ธีระพันธ์เจริญ

๘. นางสาว ตรีนุช คุณดิลกชัย

๙. นางสาว นพนฤภร โรงสะอาด

๑๐. นางสาว นิรดา เชวงศรี

๑๑ . นางสาว ปาริชาต สุคนธสรรพ์

๑๒ . นางสาว ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

๑๓. นางสาว พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์

๑๔ . นาย มานุชา จันทร์เจ๊ก

๑๕ . นางสาว มิ่งขวัญ ตันโชติกุล

๑๖ . นางสาว ลาวัณย์ฉวี ยรรยงเวโรจน์

๑๗ . นาย สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี

๑๘ . นาย เอกภพ มลิทอง

๒๘

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    

๑. นางสาว พุทธรักษ์ ชมนันติ ๒. MR. SITTHISACK PHOULIVONG

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)    

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)    

๑. นาง นิอร สิริมงคลเลิศกุล

๑. นางสาว จิรัชญา อายะวรรณา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)    

ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)    

๑. นางสาว กานต์พิชชา พตั่งฮวดพาเจริญ

๒. นาย ดนัย ธรรมภิบาล

๓. นาย ภูวิชญ์ ศรีธุระวานิช

๔. นาย วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์

๕. นางสาว ศิวนันท์ พุทธะไชยทัศน์

๖. นางสาว สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

๗. นาย เอนก โซนี่

  ๑. นาย กฤษดา รุ่งเรืองรัตนชัย

  ๒. นางสาว กัลยิมา โตกะคุณะ

  ๓. นางสาว กุลินดา อุดมพัฒน์

  ๔. นาย จงศักดิ์ เจนวิริยะกุล

  ๕. นางสาว ณฐมน ปัญญาวราศัย

  ๖. นางสาว ดุษยา เบญจพงษ์วิมล

  ๗. นางสาว ทิศากร ดำารงพุฒิเดชา

  ๘. นางสาว ธิดารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล

  ๙. นางสาว นนทลี สันตินิยม

๑๐. พันตำารวจเอกหญิง นัทธมน แสนยินดี

๑๑. นางสาว ปาจรีย์ คมพยัคฆ์

๑๒. นางสาว พรทิพย์ นันทเสนามาตร์

๑๓. นางสาว พีรนุช มั่งมีศรี

๑๔. นางสาว มนัชญา กุลพงษ์วดี

๑๕. นาย เมษัณ พันธุ์อุดม

๑๖. นางสาว รัชฎากร อายุการ

๑๗. นางสาว รัตนมน เจียวท่าไม้

๑๘. นางสาว รุ่งทิพย์ ศิริบำารุงวงศ์

๑๙. นางสาว ลลิตา นรเพชร

๒๐. นาย ศราวุธ จันทร์ผ่อง

๒๑. นางสาว ศรินรัตน์ โคตะพันธ์

๒๒. นางสาว ศุภรดา ชัยสุขสังข์

๒๓. นางสาว สิริทิพย์ สีบุญเรือง

๒๔. นาย สืบพงศ์ ราศรี

๒๕. นางสาว สุจิตราพร สุจริตจันทร์

๒๖. นางสาว สุนิพร อมฤทธิ์

๒๗. นางสาว อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ

๒๘. นางสาว อาภัสร สุดแพง

๒๙

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)    

  ๑. นางสาว จริยา เกณฑ์ทา

  ๒. นางสาว ชฎาพร โชติรดาภาณ์

  ๓. พันโท ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร

  ๔. นางสาว ธณัฐอร ใจตาบุตร

  ๕. นาย นิติพัฒน์ ฉันท์ธนันดรกุล

  ๖. ดาบตำารวจ บุญชู นันท์บัญชา

  ๗. นางสาว บุญธิดา ยอดสุวรรณ

  ๘. พันตำารวจโท บุญวาศน์  มังคราช

  ๙. นางสาว ปราณี พิมลศรี

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๑๐. นาย ปิยภัส เดชะวงศ์

๑๑. นางสาว พรพรรณ สิงห์สุริยะ

๑๒. นางสาว พิมพ์ประภา จันทร์เดช

๑๓. นาย พีระพงค์ อมรพิชญ์

๑๔. นางสาว มลิฉัตร สุภาพ

๑๕. นาย รัชเกียรติ เถียรทอง

๑๖. นางสาว ราตรี จอมเจดีย์

๑๗. นาง รุจิรา ใจจักร์

๑๘. นาย วสันต์ ศรีนุกูล

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  



๓๐

๑๙. นาย วิชัย ควรมูล

๒๐. นาง สุภัค ทองดี

๒๑. นาย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต

๒๒. นาย อนุสรณ์ ปันธิ

๒๓ . นางสาว อรพิน พวงมาลัย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)    

 ๑. นางสาว จารุณี สายนำ้าเย็น

 ๒. นางสาว ดารุวรรณ วงศ์นิคม

 ๓. นาย ต่อตระกูล บุญปลูก

 ๔. นาง ปราณี แสงจันทร์

 ๕. นาง ภัควี พิทาคำา

 ๖. นางสาว มัตยา บุตรแก้ว

 ๗. นาง รวิภัทร วงศ์สรรคกร

 ๘. นาย วัฒนา พรมมินทร์

 ๑. นาย เดชาวุฒิ เขื่อนรอบ

 ๒. นางสาว นฤมล ขาวนวล

 ๓. นางสาว บุญฑริกกา กาญจนะ

 ๑. นาย สุรชัย   ปัทมผดุงศักดิ์ 

  ๑. นางสาว ณัฐธัญญา อนันตโชติ

  ๒. นาย นัฐพล บุญสอน

  ๙. นาย สมภพ ใจยา

๑๐. นางสาว สโรชา อุปรา

๑๑. นาย สวิ๊ก เสือไว

๑๒. นางสาว สายสุณี จันทาพูน

๑๓ . นางสาว สุมิตตา ชัยศิลป์

๑๔. นาง สุษมา อุปรา

๑๕ . นาง อรวรรณ วรรณสุข

๑๖ . นางสาว อารีย์ กองแก้ว

 ๔. นาย รัตนะ ตาแปง

 ๕. นางสาว ลลิดา บุณยรัตน์

 ๒. นางสาว อณัญญา พิเชษฐ์ธนโภคิน

๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาทิตยา  หล่าวเจริญ

๓๑

 ๑. นางสาว ชลิดา พึ่งปัญญา

 ๑. นางสาว กรรณิกา ชัยมุข

 ๒. นางสาว กองกานต์ รัตนมณีภรณ์

 ๓. นาย กัณฑ์ สิทธิอาษา

 ๔. นาย กานต์ เทพวีระพงศ์

 ๕. นาย จตุรงค์ เลอวงศ์รัตน์

 ๖. นาย จักร์พันธิ์ ยะนา

 ๗. นางสาว จิตตาภา ดวงสวัสดิ์

 ๑. นาย นุนิน อักษรทอง

 ๑. นาย ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่

 ๒. นางสาว อราณี วิคี

 ๓. MISS AYE MYAT THAN DAR 

 ๔. MR. HARI BHADRA ACHARYA

 ๕. MR. MIN MIN OO 

 ๑. นางสาว จุฑมาศ มอนไข่

 ๒. MR. PAUL  GITAU MUNGAI

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

สำานักวิชาการจัดการ

 ๒. นาย ตรัยนพ พรหมกูล

  ๘. นางสาว จีราพันธ์ แสงดาว

  ๙. นางสาว จุรีย์ ทัพสาร

๑๐. นางสาว ชนิดาภา วีระพงษ์

๑๑. นาย ชิติพัทธ์ จินาบุญ

๑๒. นาย เชาว์วรรธน์ พานิชสุข

๑๓. นางสาว ณยา จินาเกตุ

๑๔ . นางสาว ณัฐชลี วันไชยธนวงศ์

  ๖. MR. NAN WIN ZAW 

  ๗. MISS NGUYEN THU PHUONG

  ๘. MISS PHAN THI MAI HOA

  ๙. MISS SOUVANNA PHENGSISOMBOUN

๑๐. MR. THANONGKHAM  VENETHONGKHAM

 ๓. MR. PHONGEUN SYSOUPHANTHONG

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)    

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    



๓๐

๑๙. นาย วิชัย ควรมูล

๒๐. นาง สุภัค ทองดี

๒๑. นาย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต

๒๒. นาย อนุสรณ์ ปันธิ

๒๓ . นางสาว อรพิน พวงมาลัย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย)    

 ๑. นางสาว จารุณี สายนำ้าเย็น

 ๒. นางสาว ดารุวรรณ วงศ์นิคม

 ๓. นาย ต่อตระกูล บุญปลูก

 ๔. นาง ปราณี แสงจันทร์

 ๕. นาง ภัควี พิทาคำา

 ๖. นางสาว มัตยา บุตรแก้ว

 ๗. นาง รวิภัทร วงศ์สรรคกร

 ๘. นาย วัฒนา พรมมินทร์

 ๑. นาย เดชาวุฒิ เขื่อนรอบ

 ๒. นางสาว นฤมล ขาวนวล

 ๓. นางสาว บุญฑริกกา กาญจนะ

 ๑. นาย สุรชัย   ปัทมผดุงศักดิ์ 

  ๑. นางสาว ณัฐธัญญา อนันตโชติ

  ๒. นาย นัฐพล บุญสอน

  ๙. นาย สมภพ ใจยา

๑๐. นางสาว สโรชา อุปรา

๑๑. นาย สวิ๊ก เสือไว

๑๒. นางสาว สายสุณี จันทาพูน

๑๓ . นางสาว สุมิตตา ชัยศิลป์

๑๔. นาง สุษมา อุปรา

๑๕ . นาง อรวรรณ วรรณสุข

๑๖ . นางสาว อารีย์ กองแก้ว

 ๔. นาย รัตนะ ตาแปง

 ๕. นางสาว ลลิดา บุณยรัตน์

 ๒. นางสาว อณัญญา พิเชษฐ์ธนโภคิน

๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาทิตยา  หล่าวเจริญ

๓๑

 ๑. นางสาว ชลิดา พึ่งปัญญา

 ๑. นางสาว กรรณิกา ชัยมุข

 ๒. นางสาว กองกานต์ รัตนมณีภรณ์

 ๓. นาย กัณฑ์ สิทธิอาษา

 ๔. นาย กานต์ เทพวีระพงศ์

 ๕. นาย จตุรงค์ เลอวงศ์รัตน์

 ๖. นาย จักร์พันธิ์ ยะนา

 ๗. นางสาว จิตตาภา ดวงสวัสดิ์

 ๑. นาย นุนิน อักษรทอง

 ๑. นาย ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่

 ๒. นางสาว อราณี วิคี

 ๓. MISS AYE MYAT THAN DAR 

 ๔. MR. HARI BHADRA ACHARYA

 ๕. MR. MIN MIN OO 

 ๑. นางสาว จุฑมาศ มอนไข่

 ๒. MR. PAUL  GITAU MUNGAI

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

สำานักวิชาการจัดการ

 ๒. นาย ตรัยนพ พรหมกูล

  ๘. นางสาว จีราพันธ์ แสงดาว

  ๙. นางสาว จุรีย์ ทัพสาร

๑๐. นางสาว ชนิดาภา วีระพงษ์

๑๑. นาย ชิติพัทธ์ จินาบุญ

๑๒. นาย เชาว์วรรธน์ พานิชสุข

๑๓. นางสาว ณยา จินาเกตุ

๑๔ . นางสาว ณัฐชลี วันไชยธนวงศ์

  ๖. MR. NAN WIN ZAW 

  ๗. MISS NGUYEN THU PHUONG

  ๘. MISS PHAN THI MAI HOA

  ๙. MISS SOUVANNA PHENGSISOMBOUN

๑๐. MR. THANONGKHAM  VENETHONGKHAM

 ๓. MR. PHONGEUN SYSOUPHANTHONG

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)    

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    



๓๒

๑๕. นางสาว ณัฐนันท์ จตุจินดา

๑๖. นาย ณัฐพล สุขใจ

๑๗. นาย ทศพล โตเขียว

๑๘ . นาย เทพดำารงค์ จันทร์เชื้อ

๑๙. นางสาว ธิดารัตน์ ก้านแก้ว

๒๐. นางสาว นวพร ณ ลำาพูน

๒๑ . นาย ปริญพิชญ์ เอกก้านตรง

๒๒ . นางสาว ปาจรีย์ ลาภธนไพบูลย์

๒๓ . นางสาว ปิยะรัตน์ รักวิริยธรรม

๒๔ . นางสาว ปุญชรัศมิ์ สุขบัญชาชัย

๒๕ . นางสาว พนมพร สิทธางกูร

๒๖ . นางสาว พัชริตา พินา

๒๗ . นางสาว พัชรินทร์ จักขุเรือง

๒๘ . นางสาว พิชยามญชุ์ รัตนวิมลชัย

๒๙ . นางสาว ภันทิลา ศรีวิชัย

๓๐ . นางสาว ภาชินี ใจละออ

๓๑ . นาย ภูมิพชา สัญญะวิชัย

๓๒ . นางสาว เมธิยา เนตตกุล

๓๓ . นาย รชฎ อึ้งอภินันท์

๓๔ . นางสาว รมินทร์ตา การต์มณีนันท์

๓๕ . นางสาว รังสินี โล้พิรุณ

๓๖ . นางสาว รุ่งอรุณ เย็นใจ

๓๗ . นางสาว ฤติมา มาลาวิลาศ

๓๘ . นาย วชิระ กิติศรี

๓๙ . นางสาว วรนุช วงศ์คม

๔๐ . นางสาว วรุณศิริ ประสิทธิ์สุนทร

๔๑ . นางสาว วันวิสาข์ อมรวัชรพันธ์

๔๒ . นางสาว วิธิวดี กิจประชุม

๔๓ . นาย วินัย โซนี่

๔๔ . นางสาว วิวรรธณี กาละวงค์

๔๕ . นาย วีระศักดิ์ สิทธิอาษา

๔๖ . นางสาว ศิรินทรา พุ่มโสภา

๔๗ . นางสาว ศิรินภา เตชอยู่สุขเจริญ

๔๘ . นางสาว ศิริรัตน์ จอมคำา

๔๙ . นางสาว ษรศรี จิตต์ปราณี

๕๐ . นาย สง่า พรมเมือง

๕๑ . นาย สมัคร คำาด้วง

๕๒ . นาย สิทธิกานต์ เขมวัฒนา

๕๓ . นาย สิทธิชัย เตชะ

๕๔ . นางสาว เสมอมาศ คำาด้วง

๕๕ . นาง แสงจันทร์ ธรรมเทศ

๕๖ . นาย อธิการ เต็มแบบ

๕๗ . นาย อนุชา ศิวิลัยกุล

๕๘ . นาย อนุวัตร ธินา

๕๙ . นางสาว อรวรรณ สุวรรณอาสน์

๖๐ . นางสาว อรวิชญ์ กันตะยา

๖๑ . นางสาว อักษรวดี บุณฑริกบุตร

๖๒ . นางสาว อัจฉรา บุญธิมา

๖๓ . นางสาว อัจฉรา อาญาคำา

๖๔ . นางสาว อัมพิกา มุณีกร

๖๕ . นางสาว อัมรินทร์ อรินต๊ะทราย

๖๖ . นาง อารีย์ วงศ์ใหญ่

๓๓

 ๑. นาย กรภัทร สุดด้วงแก้ว

 ๒. นาย เกรียงศักดิ์ เอี่ยมชาญชัย

 ๓. นางสาว เครือฟ้า อุทธิยา

 ๔. นางสาว จิราพรรณ อินพันทัง

 ๕. นาย ณัฐวัฒน์ วงศ์อาษา

 ๖. นาย ธีชัช สมบูรณ์

 ๗. นาย นิเวศน์ ศรีวิชัย

 ๑. นาย กรวิทย์ ฟักคง

 ๒. นางสาว ชยากร พุทธกำาเนิด

 ๓. นางสาว ชุติมา พลรัฐ

 ๔. นาย ณัฏฐ์ธนชญา เยี่ยงกลาง

 ๕. นาย ณัฐดนัย สุวรรณบัตร

 ๖. นาย ดิษย์ฐา กันทะแสน

 ๗. นาย เทศกาล คำาดี

 ๘. นาย ปัณยตา พัฒนพรรณสกุล

 ๙. นางสาว พิมพ์ชนก เทกัณฑ์

  ๘. นาย พงษ์นรินทร์ อุตมะรังษี

  ๙. นาย เพทาย บำารุงจิตต์

๑๐ . นางสาว ภัทรา ทิจินะ

๑๑ . นาย ภาคภูมิ อุดเถิน

๑๒ . นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี

๑๓ . นาย อภิพล ตันหลง

๑๔ . นางสาว อัจฉรา แสงบุญ

๑๐ . นางสาว รุจิรา รัศมีจันทร์

๑๑. นาย วรกฤช สุตา

๑๒ . นางสาว วรรัตน์ ริ้วพิทักษ์

๑๓ . นาย ศิวะ อุปรา

๑๔ . นาย ศุภชัย เกตุหิรัญกนกกุล

๑๕ . นาง สุรีรัตน์ ศรีทะแก้ว

๑๖. MISS BINGMEI YANG

๑๗ . MISS LIFEN XIE

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)    

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)    

 ๑. นาย ชิตพล ปึงเจริญกุล

 ๒. นางสาว โศรดา ป้านตุ่น

 ๑. นาย ณรงค์ ชัยวุฒิ

 ๒. นาย นพดล ใจบันทัด

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๓. MR. DAGO TSHERING

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)  

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)    

  ๓. นาย สิทธานต์ อุดมสม

  ๔. นาย อิทธิพล จันทร์ปัน



๓๒

๑๕. นางสาว ณัฐนันท์ จตุจินดา

๑๖. นาย ณัฐพล สุขใจ

๑๗. นาย ทศพล โตเขียว

๑๘ . นาย เทพดำารงค์ จันทร์เชื้อ

๑๙. นางสาว ธิดารัตน์ ก้านแก้ว

๒๐. นางสาว นวพร ณ ลำาพูน

๒๑ . นาย ปริญพิชญ์ เอกก้านตรง

๒๒ . นางสาว ปาจรีย์ ลาภธนไพบูลย์

๒๓ . นางสาว ปิยะรัตน์ รักวิริยธรรม

๒๔ . นางสาว ปุญชรัศมิ์ สุขบัญชาชัย

๒๕ . นางสาว พนมพร สิทธางกูร

๒๖ . นางสาว พัชริตา พินา

๒๗ . นางสาว พัชรินทร์ จักขุเรือง

๒๘ . นางสาว พิชยามญชุ์ รัตนวิมลชัย

๒๙ . นางสาว ภันทิลา ศรีวิชัย

๓๐ . นางสาว ภาชินี ใจละออ

๓๑ . นาย ภูมิพชา สัญญะวิชัย

๓๒ . นางสาว เมธิยา เนตตกุล

๓๓ . นาย รชฎ อึ้งอภินันท์

๓๔ . นางสาว รมินทร์ตา การต์มณีนันท์

๓๕ . นางสาว รังสินี โล้พิรุณ

๓๖ . นางสาว รุ่งอรุณ เย็นใจ

๓๗ . นางสาว ฤติมา มาลาวิลาศ

๓๘ . นาย วชิระ กิติศรี

๓๙ . นางสาว วรนุช วงศ์คม

๔๐ . นางสาว วรุณศิริ ประสิทธิ์สุนทร

๔๑ . นางสาว วันวิสาข์ อมรวัชรพันธ์

๔๒ . นางสาว วิธิวดี กิจประชุม

๔๓ . นาย วินัย โซนี่

๔๔ . นางสาว วิวรรธณี กาละวงค์

๔๕ . นาย วีระศักดิ์ สิทธิอาษา

๔๖ . นางสาว ศิรินทรา พุ่มโสภา

๔๗ . นางสาว ศิรินภา เตชอยู่สุขเจริญ

๔๘ . นางสาว ศิริรัตน์ จอมคำา

๔๙ . นางสาว ษรศรี จิตต์ปราณี

๕๐ . นาย สง่า พรมเมือง

๕๑ . นาย สมัคร คำาด้วง

๕๒ . นาย สิทธิกานต์ เขมวัฒนา

๕๓ . นาย สิทธิชัย เตชะ

๕๔ . นางสาว เสมอมาศ คำาด้วง

๕๕ . นาง แสงจันทร์ ธรรมเทศ

๕๖ . นาย อธิการ เต็มแบบ

๕๗ . นาย อนุชา ศิวิลัยกุล

๕๘ . นาย อนุวัตร ธินา

๕๙ . นางสาว อรวรรณ สุวรรณอาสน์

๖๐ . นางสาว อรวิชญ์ กันตะยา

๖๑ . นางสาว อักษรวดี บุณฑริกบุตร

๖๒ . นางสาว อัจฉรา บุญธิมา

๖๓ . นางสาว อัจฉรา อาญาคำา

๖๔ . นางสาว อัมพิกา มุณีกร

๖๕ . นางสาว อัมรินทร์ อรินต๊ะทราย

๖๖ . นาง อารีย์ วงศ์ใหญ่

๓๓

 ๑. นาย กรภัทร สุดด้วงแก้ว

 ๒. นาย เกรียงศักดิ์ เอี่ยมชาญชัย

 ๓. นางสาว เครือฟ้า อุทธิยา

 ๔. นางสาว จิราพรรณ อินพันทัง

 ๕. นาย ณัฐวัฒน์ วงศ์อาษา

 ๖. นาย ธีชัช สมบูรณ์

 ๗. นาย นิเวศน์ ศรีวิชัย

 ๑. นาย กรวิทย์ ฟักคง

 ๒. นางสาว ชยากร พุทธกำาเนิด

 ๓. นางสาว ชุติมา พลรัฐ

 ๔. นาย ณัฏฐ์ธนชญา เยี่ยงกลาง

 ๕. นาย ณัฐดนัย สุวรรณบัตร

 ๖. นาย ดิษย์ฐา กันทะแสน

 ๗. นาย เทศกาล คำาดี

 ๘. นาย ปัณยตา พัฒนพรรณสกุล

 ๙. นางสาว พิมพ์ชนก เทกัณฑ์

  ๘. นาย พงษ์นรินทร์ อุตมะรังษี

  ๙. นาย เพทาย บำารุงจิตต์

๑๐ . นางสาว ภัทรา ทิจินะ

๑๑ . นาย ภาคภูมิ อุดเถิน

๑๒ . นางสาว สุธิดา ทับทิมศรี

๑๓ . นาย อภิพล ตันหลง

๑๔ . นางสาว อัจฉรา แสงบุญ

๑๐ . นางสาว รุจิรา รัศมีจันทร์

๑๑. นาย วรกฤช สุตา

๑๒ . นางสาว วรรัตน์ ริ้วพิทักษ์

๑๓ . นาย ศิวะ อุปรา

๑๔ . นาย ศุภชัย เกตุหิรัญกนกกุล

๑๕ . นาง สุรีรัตน์ ศรีทะแก้ว

๑๖. MISS BINGMEI YANG

๑๗ . MISS LIFEN XIE

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)    

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)    

 ๑. นาย ชิตพล ปึงเจริญกุล

 ๒. นางสาว โศรดา ป้านตุ่น

 ๑. นาย ณรงค์ ชัยวุฒิ

 ๒. นาย นพดล ใจบันทัด

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๓. MR. DAGO TSHERING

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)  

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)    

  ๓. นาย สิทธานต์ อุดมสม

  ๔. นาย อิทธิพล จันทร์ปัน



๓๔

  ๑. นางสาว วารินทร์ สารเขื่อนแก้ว

  ๑. ว่าที่ร้อยตำารวจโท คมสันต์ ศรีทอง

  ๒. นางสาว ณัฏฐกานต์ แสงอรุณ

  ๓. นาย ทรงพล ชีวินมหาชัย

  ๔. นาย นที สิงห์ใจ

  ๕. นาย ปองพล แก้วลี

  ๖. นาย พงษ์ศักดิ์ ฮงประยูร

  ๗. นางสาว พัทธนารี จันทร์ทอง

  ๑. นางสาว กัญญาวณี ฟุ้งไพศาลพงศ์

  ๒. นางสาว คณิตา เมืองรื่น

  ๓. นางสาว จิตตวดี ดอกงา

  ๔. นางสาว ชลิดา ชาลาประวรรตน์

  ๕. นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ

  ๖. นางสาว ดวงทิพย์ ปานรักษา

  ๗. นางสาว ดวงทิพย์ อินทรกำาธรชัย

  ๘. นางสาว ธันย์นิชา รัชตเรืองสิทธิ์

  ๙. นางสาว นวรัตน์ เพชรมณีทวีสิน

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำานักวิชานิติศาสตร์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

   ๒. นาย เอเธน วรรณบูรณ์

  ๘.  นางสาว ภมรรัตน์ ปกรณ์อังกูร

  ๙.  พระ สงบ ใจยะเสส

๑๐.  นาย อนันต์ สมัคร

๑๑.  นาย อรรถกฤษ อินต๊ะรักษา

๑๒.  นาย เอกพงศ์ สักลอ

๑๓.  MR. NOULATH SOULIVONG

๑๔.  MR. PHETSAMONE TANNOUVONG

๑๐. นางสาว นวลักษณ์ เจริญ

๑๑. นางสาว นัทธมน กสิกวัธน

๑๒. นางสาว นิธิวรรณ ชัยเจริญสวัสดิ์

๑๓. นางสาว นิลุบล มิ่งโมฬี

๑๔. นาย ประพันธ์ วงศ์วัชรพร

๑๕. นางสาว ประภากร นรเศรษฐโสภณ

๑๖. นางสาว ปรีชญา คมพยัคฆ์

๑๗. นางสาว ปัทมา นรเศรษฐโสภณ

๑๘. นางสาว ปิยฉัตร บุญจงไพสิฐศรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)    

นิติศาสตรมหาบัณฑิต    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)   

๓๕

 ๑๙. นาง ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์

 ๒๐. นาย พรศักดิ์   เตชะกิจไพศาล

 ๒๑. นางสาว พลอย สัมฤทธิ์พันธุ์สุข

 ๒๒. นางสาว ไพลิน สัมฤทธิ์พันธุ์สุข

 ๒๓. นางสาว ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ

 ๒๔. นางสาว มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

 ๒๕. นางสาว รรรดา อภิวัฒน์ชยางกูล

 ๒๖. นางสาว รุจิรา อินอำานวย

 ๒๗. นางสาว เรวดี ธรรมธัชอารี

 ๒๘. นางสาว วดีสุเนตร์ สุวรรณไตรย์

 ๒๙. นางสาว วศินี เฟื่องธนาคม

 ๓๐. นาย วินัย โชติเธียรชัย

 ๓๑. นางสาว ศรสวรรค์ อินทรกำาธรชัย

 ๓๒. นาง ศศิธร โชติกะพุกกณะ

 ๓๓. นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช

 ๓๔. นางสาว ศิวาพร โชคลำ้าเลิศ

 ๓๕. นางสาว สริตา สังข์ทอง

 ๓๖. นางสาว สายฝน ภู่พิมาย

 ๓๗. นางสาว สุกัญญา สนธีระ

 ๓๘. นางสาว สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์

 ๓๙. นางสาว สุธาทิพย์ อินทรกำาธรชัย

 ๔๐. นางสาว สุภา สกุลศิริรัตน์

 ๔๑. นางสาว อนงค์นุช ต๊ะคำา

 ๔๒. นาย อัครชล   ตั้งศิริกุศลวงศ์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)    

 ๑. นางสาว ปียะวรรณ ประมวลทรัพย์

 ๒. นางสาว เสาวลักษณ์ พงษ์วิริยะกุล

๓. MISS KYAWT THAZIN OO 



๓๔

  ๑. นางสาว วารินทร์ สารเขื่อนแก้ว

  ๑. ว่าที่ร้อยตำารวจโท คมสันต์ ศรีทอง

  ๒. นางสาว ณัฏฐกานต์ แสงอรุณ

  ๓. นาย ทรงพล ชีวินมหาชัย

  ๔. นาย นที สิงห์ใจ

  ๕. นาย ปองพล แก้วลี

  ๖. นาย พงษ์ศักดิ์ ฮงประยูร

  ๗. นางสาว พัทธนารี จันทร์ทอง

  ๑. นางสาว กัญญาวณี ฟุ้งไพศาลพงศ์

  ๒. นางสาว คณิตา เมืองรื่น

  ๓. นางสาว จิตตวดี ดอกงา

  ๔. นางสาว ชลิดา ชาลาประวรรตน์

  ๕. นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ

  ๖. นางสาว ดวงทิพย์ ปานรักษา

  ๗. นางสาว ดวงทิพย์ อินทรกำาธรชัย

  ๘. นางสาว ธันย์นิชา รัชตเรืองสิทธิ์

  ๙. นางสาว นวรัตน์ เพชรมณีทวีสิน

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำานักวิชานิติศาสตร์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

   ๒. นาย เอเธน วรรณบูรณ์

  ๘.  นางสาว ภมรรัตน์ ปกรณ์อังกูร

  ๙.  พระ สงบ ใจยะเสส

๑๐.  นาย อนันต์ สมัคร

๑๑.  นาย อรรถกฤษ อินต๊ะรักษา

๑๒.  นาย เอกพงศ์ สักลอ

๑๓.  MR. NOULATH SOULIVONG

๑๔.  MR. PHETSAMONE TANNOUVONG

๑๐. นางสาว นวลักษณ์ เจริญ

๑๑. นางสาว นัทธมน กสิกวัธน

๑๒. นางสาว นิธิวรรณ ชัยเจริญสวัสดิ์

๑๓. นางสาว นิลุบล มิ่งโมฬี

๑๔. นาย ประพันธ์ วงศ์วัชรพร

๑๕. นางสาว ประภากร นรเศรษฐโสภณ

๑๖. นางสาว ปรีชญา คมพยัคฆ์

๑๗. นางสาว ปัทมา นรเศรษฐโสภณ

๑๘. นางสาว ปิยฉัตร บุญจงไพสิฐศรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)    

นิติศาสตรมหาบัณฑิต    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)   

๓๕

 ๑๙. นาง ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์

 ๒๐. นาย พรศักดิ์   เตชะกิจไพศาล

 ๒๑. นางสาว พลอย สัมฤทธิ์พันธุ์สุข

 ๒๒. นางสาว ไพลิน สัมฤทธิ์พันธุ์สุข

 ๒๓. นางสาว ภัทร์ภัสสร ธนาเสฎฐ์หิรัญ

 ๒๔. นางสาว มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

 ๒๕. นางสาว รรรดา อภิวัฒน์ชยางกูล

 ๒๖. นางสาว รุจิรา อินอำานวย

 ๒๗. นางสาว เรวดี ธรรมธัชอารี

 ๒๘. นางสาว วดีสุเนตร์ สุวรรณไตรย์

 ๒๙. นางสาว วศินี เฟื่องธนาคม

 ๓๐. นาย วินัย โชติเธียรชัย

 ๓๑. นางสาว ศรสวรรค์ อินทรกำาธรชัย

 ๓๒. นาง ศศิธร โชติกะพุกกณะ

 ๓๓. นาง ศิริพร ชัยพัฒนวณิช

 ๓๔. นางสาว ศิวาพร โชคลำ้าเลิศ

 ๓๕. นางสาว สริตา สังข์ทอง

 ๓๖. นางสาว สายฝน ภู่พิมาย

 ๓๗. นางสาว สุกัญญา สนธีระ

 ๓๘. นางสาว สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์

 ๓๙. นางสาว สุธาทิพย์ อินทรกำาธรชัย

 ๔๐. นางสาว สุภา สกุลศิริรัตน์

 ๔๑. นางสาว อนงค์นุช ต๊ะคำา

 ๔๒. นาย อัครชล   ตั้งศิริกุศลวงศ์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)    

 ๑. นางสาว ปียะวรรณ ประมวลทรัพย์

 ๒. นางสาว เสาวลักษณ์ พงษ์วิริยะกุล

๓. MISS KYAWT THAZIN OO 



๓๖

ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  
  ๑. นางสาว ศิรินทร์ รัตนเกษตรสิน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

  ๒. นางสาว กฤติยา หมวดอินทอง

  ๓. นางสาว ชนกนันท์ ศิริบูลย์

  ๔. นางสาว ชนากานต์ ปัญจขันธ์

  ๕. นางสาว ณัฐชยาภรณ์ นพวงศ์

  ๖. นางสาว ทิพย์ผกา ทิพย์ชุมภู

  ๗. นางสาว ธนินท์ธร สิทธิชัยรุจน์

  ๘. นางสาว นรารัตน์ แสนสุวรรณ์

  ๙. นางสาว นัฐกาญจน์ ยานสกุล

๑๐. นางสาว นิลุบล ตันวโรภาส

๑๑. นางสาว ประภัสสร เชื้อคำา

๑๒. นางสาว พรนลิน เพ็ชรสุวรรณ

๑๓. นางสาว พัชรินทร์ กุลวรรณ

๑๔. นางสาว เพ็ญพร อยู่เย็น

๑๕. นางสาว มาลาตรี เขื่อนควบ

๒๙. นางสาว กมลวรรณ บุญถ่าน

๓๐. นางสาว กฤษณา คุ้มวงษ์

๓๑. นาย กิจโสภณ วัฒตพันธุ์

๓๒. นางสาว กุลลดา เอกสุทธิ์

๓๓. นางสาว จิราภา เปรื่องสมบูรณ์

๓๔. นางสาว จุฑามาศ สิงห์ลอ

๑๖. นางสาว รัชฎาภรณ์ ใจน้อย

๑๗. นางสาว รัชนี ไชยลิ้นฟ้า

๑๘. นางสาว รุ่งฤดี จำาศรี

๑๙. นางสาว ลักขณา ทองเสนา

๒๐. นางสาว วิริญญา ขัติยะ

๒๑. นางสาว ศจิกา ขุนบำารุง

๒๒. นางสาว ศิริขวัญ เทพคำาปลิว

๒๓. นางสาว ศิรินันท์ ฉัตรพรวรรักษ์

๒๔. นางสาว ศิริพร สิงห์ใจ

๒๕. นางสาว สุภัสสร เครืออินทร์

๒๖. นางสาว สุภาพร สุพรม

๒๗. นางสาว อมรรัตน์ นันทาทอง

๒๘. นางสาว อรทัย ปันใจดี

๓๕. นางสาว จุรีรัตน์ ทองรักษ์

๓๖. นาย เจตพล กลิ่นสุข

๓๗. นางสาว ชาลิสา นวลแก้ว

๓๘. นางสาว ชุติมา เรือนอุ่น

๓๙. นางสาว โชติญา ชุมแสง

๔๐. นาย ดนัย พรชัยรัตนานนท์

๓๗

๔๑. นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สิทธิเวช

๔๒. นางสาว ทิวากาล คำายางเครือ

๔๓. นางสาว ธาวินี ไตรรัตนานุสรณ์

๔๔. นางสาว นภาพร เขตวิทย์

๔๕. นางสาว นันทนา ป้องคำาสิงห์

๔๖. นางสาว นิตยา ปราบภัย

๔๗. นางสาว นิรมล วงศ์ใหญ่

๔๘. นางสาว นุชพร หมื่นสุรินทร์

๔๙. นางสาว นุษราวรรณ จันทรา

๕๐. นางสาว ปาณิสรา สุขชญานันท์

๕๑. นางสาว ปานชนก พรหมสุวรรณ์

๕๒. นาย ปิยังกูร จันทนสกุลวงศ์

๕๓. นางสาว พลอยอริญชย์ พึ่งไชย

๕๔. นางสาว พัชรพร มนต์กันภัย

๕๕. นางสาว พิลาวรรณ ปัญญาเตียม

๕๖. นางสาว พิศชญา ดวงชัย

๕๗. นาย พิษณุ ศรีลา

๕๘. นางสาว มานิตา คิดถึงคุณ

๕๙. นางสาว ยุพาพรรณ ทนทอง

๖๐. นางสาว โยษิตา ทวดอาจ

๖๑. นางสาว รัตนวลี ทาวาง

๖๒. นางสาว วรรษชล บัวแดง

๖๓. นางสาว วริศรา เกตุอินทร์

๖๔. นางสาว วาสนา ปอใจ

๖๕. นางสาว วิกานดา ภิญโญธราดล

๖๖. นาย วิทยา ตาดี

๖๗. นางสาว ศิตาพร สุวรรณชัยรบ

๖๘. นางสาว สุธีกานต์ ก๋าเตจะ

๖๙. นางสาว สุภาภรณ์ เขื่อนแก้ว

๗๐. นางสาว สุภิชา สอนถาวร

๗๑. นางสาว สุวิมล ชัยยา

๗๒. นางสาว หยาดพิรุณ สิงห์ใจ

๗๓. นางสาว อริสรา ศรีทองแช่ม

๗๔. นางสาว อัจฉรา อินทร์พรม

๗๕. นาย เอกชัย ทรายมูล

๗๖. นางสาว เอริน หมาดโสะ

สำานักวิชาศิลปศาสตร ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

๑. MISS LINGXIAOYAN LI ๒. MISS YUNHEE CHOI

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  

๓. MR. TAO XU

๔. MISS RUIHAN YAO

๕. MR. TAKUTO NAGASATO

๖. MISS XIN DI

๗. MR. YUNXUN MA

๘. MISS ZIYUE ZHOU



๓๖

ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  
  ๑. นางสาว ศิรินทร์ รัตนเกษตรสิน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

  ๒. นางสาว กฤติยา หมวดอินทอง

  ๓. นางสาว ชนกนันท์ ศิริบูลย์

  ๔. นางสาว ชนากานต์ ปัญจขันธ์

  ๕. นางสาว ณัฐชยาภรณ์ นพวงศ์

  ๖. นางสาว ทิพย์ผกา ทิพย์ชุมภู

  ๗. นางสาว ธนินท์ธร สิทธิชัยรุจน์

  ๘. นางสาว นรารัตน์ แสนสุวรรณ์

  ๙. นางสาว นัฐกาญจน์ ยานสกุล

๑๐. นางสาว นิลุบล ตันวโรภาส

๑๑. นางสาว ประภัสสร เชื้อคำา

๑๒. นางสาว พรนลิน เพ็ชรสุวรรณ

๑๓. นางสาว พัชรินทร์ กุลวรรณ

๑๔. นางสาว เพ็ญพร อยู่เย็น

๑๕. นางสาว มาลาตรี เขื่อนควบ

๒๙. นางสาว กมลวรรณ บุญถ่าน

๓๐. นางสาว กฤษณา คุ้มวงษ์

๓๑. นาย กิจโสภณ วัฒตพันธุ์

๓๒. นางสาว กุลลดา เอกสุทธิ์

๓๓. นางสาว จิราภา เปรื่องสมบูรณ์

๓๔. นางสาว จุฑามาศ สิงห์ลอ

๑๖. นางสาว รัชฎาภรณ์ ใจน้อย

๑๗. นางสาว รัชนี ไชยลิ้นฟ้า

๑๘. นางสาว รุ่งฤดี จำาศรี

๑๙. นางสาว ลักขณา ทองเสนา

๒๐. นางสาว วิริญญา ขัติยะ

๒๑. นางสาว ศจิกา ขุนบำารุง

๒๒. นางสาว ศิริขวัญ เทพคำาปลิว

๒๓. นางสาว ศิรินันท์ ฉัตรพรวรรักษ์

๒๔. นางสาว ศิริพร สิงห์ใจ

๒๕. นางสาว สุภัสสร เครืออินทร์

๒๖. นางสาว สุภาพร สุพรม

๒๗. นางสาว อมรรัตน์ นันทาทอง

๒๘. นางสาว อรทัย ปันใจดี

๓๕. นางสาว จุรีรัตน์ ทองรักษ์

๓๖. นาย เจตพล กลิ่นสุข

๓๗. นางสาว ชาลิสา นวลแก้ว

๓๘. นางสาว ชุติมา เรือนอุ่น

๓๙. นางสาว โชติญา ชุมแสง

๔๐. นาย ดนัย พรชัยรัตนานนท์

๓๗

๔๑. นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สิทธิเวช

๔๒. นางสาว ทิวากาล คำายางเครือ

๔๓. นางสาว ธาวินี ไตรรัตนานุสรณ์

๔๔. นางสาว นภาพร เขตวิทย์

๔๕. นางสาว นันทนา ป้องคำาสิงห์

๔๖. นางสาว นิตยา ปราบภัย

๔๗. นางสาว นิรมล วงศ์ใหญ่

๔๘. นางสาว นุชพร หมื่นสุรินทร์

๔๙. นางสาว นุษราวรรณ จันทรา

๕๐. นางสาว ปาณิสรา สุขชญานันท์

๕๑. นางสาว ปานชนก พรหมสุวรรณ์

๕๒. นาย ปิยังกูร จันทนสกุลวงศ์

๕๓. นางสาว พลอยอริญชย์ พึ่งไชย

๕๔. นางสาว พัชรพร มนต์กันภัย

๕๕. นางสาว พิลาวรรณ ปัญญาเตียม

๕๖. นางสาว พิศชญา ดวงชัย

๕๗. นาย พิษณุ ศรีลา

๕๘. นางสาว มานิตา คิดถึงคุณ

๕๙. นางสาว ยุพาพรรณ ทนทอง

๖๐. นางสาว โยษิตา ทวดอาจ

๖๑. นางสาว รัตนวลี ทาวาง

๖๒. นางสาว วรรษชล บัวแดง

๖๓. นางสาว วริศรา เกตุอินทร์

๖๔. นางสาว วาสนา ปอใจ

๖๕. นางสาว วิกานดา ภิญโญธราดล

๖๖. นาย วิทยา ตาดี

๖๗. นางสาว ศิตาพร สุวรรณชัยรบ

๖๘. นางสาว สุธีกานต์ ก๋าเตจะ

๖๙. นางสาว สุภาภรณ์ เขื่อนแก้ว

๗๐. นางสาว สุภิชา สอนถาวร

๗๑. นางสาว สุวิมล ชัยยา

๗๒. นางสาว หยาดพิรุณ สิงห์ใจ

๗๓. นางสาว อริสรา ศรีทองแช่ม

๗๔. นางสาว อัจฉรา อินทร์พรม

๗๕. นาย เอกชัย ทรายมูล

๗๖. นางสาว เอริน หมาดโสะ

สำานักวิชาศิลปศาสตร ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

๑. MISS LINGXIAOYAN LI ๒. MISS YUNHEE CHOI

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  

๓. MR. TAO XU

๔. MISS RUIHAN YAO

๕. MR. TAKUTO NAGASATO

๖. MISS XIN DI

๗. MR. YUNXUN MA

๘. MISS ZIYUE ZHOU



๓๘

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

๑. นางสาว จินดารัตน์ แสงศิริคุณ

๒. นางสาว ปิยาพัชร แสวงผล

๓. นางสาว ภัทฐิชา เปลี่ยนพานิช

  ๗. นางสาว เกวลี คงไทย

  ๘. นางสาว แก้วใจ ตะภาพแก้ว

  ๙. นางสาว จุฑามาศ เมธาทิพย์

๑๐. นางสาว ชญาดา สำาราญทรัพย์

๑๑. นางสาว ชนาภา มะกาว

๑๒. นางสาว ฑิมพิกา โพธิรังสิยากร

๑๓. นาย ธนกฤต ดิศโยธิน

๑๔. นางสาว นัฎฐิกา ไชยยารักษ์

๑๕. นางสาว นาวาบซาดี มารีน่า ไรซานี่

๑๖. นางสาว พิมพ์ชนก สมกาวิ

๑๗. นางสาว มาริษา จุลเขตต์

๔. นางสาว ภัทรพร สมศักดิ์

๕. นางสาว วสุกาญจน์ โอบอ้อม

๖. นางสาว วันทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ

๑๘. นางสาว มุทิตา อังกุรวสพร

๑๙. นาย รัชชานนท์ เหมมัน

๒๐. นางสาว ฤทัยรัตน์ คุณธนะ

๒๑. นาย วรามพันธ์ เพ็งยา

๒๒. นางสาว วิลาสินี อัมภรัตน์

๒๓. นางสาว ศศิวิภา บุญมี

๒๔. นางสาว ศิรินาถ เชียงพันธ์

๒๕. นางสาว ศุภาลัย ทาเสนาะ

๒๖. นางสาว สังวุตา หุ่นโตภาพ

๒๗. นางสาว หทัยชนก อ่างหิรัญ

๒๘. นาย อัครพล มุ่งสมัคร

๒๙. นางสาว กนกภรณ์ แก้วจำารัส

๓๐. นางสาว กมลทิพย์ ตันแก้ว

๓๑. นางสาว กรรณิกา กาหลง

๓๒. นาย กฤษฎา วานิชคราม

๓๓. นางสาว กวิฌา แดงดีมาก

๓๔ นาย กัลญภัค โนแก้ว

๓๕. นางสาว กัลยา คีรีคามสุข

๓๖. นางสาว กาญจนา ยานะ

๓๗. นาย การัณยภาส แย้มพรหม

๓๘. นาย กำาพลชัย รัตน์สุคนธ์เลิศ

๓๙. นาย กิติพงศ์ สีตะริสุ

๔๐. นางสาว กุลธิดา ฉัตรวุฒิชัย

๔๑. นางสาว กุลธิดา รอดบุญ

๔๒. นางสาว กุลวดี ศิริบูรณานนท์

๔๓. นางสาว กุสุมา พุทธสุวรรณ

๔๔. นางสาว เกล็ดดาว วัลลา

๔๕. นาย คณุตม์ รักปัญญาแก้ว

๔๖. นางสาว จงกลนี นวลใหม่

๔๗. นาย จามร จะโจ่ง

๔๘. นางสาว จิตตาภรณ์ ลิ้มพรชัยเจริญ

๔๙. นาย จิรพันธ์ เฉ้งเหา

๕๐. นางสาว จิรันดร กันธะมา

๓๙

๕๑. นางสาว ฉันทชา กาศเมฆ

๕๒. นางสาว ชฎาพิมพ์ พึ่งเจริญ

๕๓. นางสาว ชมพูนุท สุวรรณชื่น

๕๔. นางสาว ชไมพร วันดี

๕๕. นางสาว ชลลดา ตาระบัติ

๕๖. นางสาว ชันษา กลับหอม

๕๗. นาย ชานนท์ ไชยรินคำา

๕๘. นาย ชินวุฒิ ฐิติพงศ์พันธุ์

๕๙. นางสาว ชื่นชนก ประยูรศร

๖๐. นางสาว ชุลีภรณ์ แสงขำา

๖๑. นาย ชูเกียรติ คณโฑเงิน

๖๒. นางสาว โซวีนา พงษ์แก้วเสรี

๖๓. นางสาว เฌอรพี คงปรีชา

๖๔. นางสาว ณัฐกุล ชมชื่น

๖๕. นาย ณัฐพล แก้วกิติณรงค์

๖๖. นาย ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ

๖๗. นางสาว ณัฐยา เลาะสุริยา

๖๘. นางสาว ณัฐสิรี โภชนกุล

๖๙. นาย ณุรัตน์ แย้มฉาย

๗๐. นางสาว ดรุณี ทองปลื้ม

๗๑. นางสาว ดาวศิริ จงเจริญ

๗๒. นาย ดำารงเดช รักษ์จรรยาวงศ์

๗๓. นาย ตรัยรัตน บุณยรังค

๗๔. นาย เตชินท์ นามพรม

๗๕. นางสาว ถิรดา อมาตยกุล

๗๖. นาย ทวีวัฒน์ ศิริเลิศตระกูล

๗๗. นาย ธนภัทร์ ธชพันธ์

๗๘. นาย ธนา แสงวงค์

๗๙. นางสาว ธนาภรณ์ พวยไพบูลย์

  ๘๐. นางสาว ธัชนิษฐ์ จุลเลข

  ๘๑. นางสาว ธัญญ์รัตน์ เภาชิต

  ๘๒. นาย ธีรเดช ธิแก้ว

  ๘๓. นาย ธีรพงศ์ แก้วมณี

  ๘๔. นางสาว นฎา แสงประภานันท์

  ๘๕. นางสาว นนทชา ภานุพินทุ

  ๘๖. นาย นภัสรพี จันโอ

  ๘๗. นางสาว นภามาศ สมกูล

  ๘๘. นาย นัฏพล อภิเจริญชัยกุล

  ๘๙. นาย นันทชัย บุตรสีขาว

  ๙๐. นางสาว นันท์พนิตา ผัดวงค์

  ๙๑. นาย นันทวิช โสณายะ

  ๙๒. นางสาว นิสา สุมะนา

  ๙๓. นาย บรรณสิทธิ์ สุวรรณวงค์

  ๙๔. นางสาว บรรพตรี หนูดุก

  ๙๕. นางสาว ปฏิญญา ปาเมืองมูล

  ๙๖. นางสาว ประภัสสร ทองสุข

  ๙๗. นาย ปรัชญา สมเพชร

  ๙๘. นางสาว ปรีชญา บุญสมบัติ

  ๙๙. นางสาว ปรียาเนตร สายพรม

๑๐๐. นางสาว ปวีณอร บุณยแต่ง

๑๐๑. นางสาว ปัฐจพร มีศีล

๑๐๒. นางสาว ปางกรุณา หาญสุข

๑๐๓. นาย ปิยณัฐ คงบางปอ

๑๐๔. นาย ปิยณัฐ มหเพลินจิตต์

๑๐๕. นาย ปิยะวิทย์ พรมประดิษฐ

๑๐๖. นางสาว ฝนทิพย์ เบ้าบรรเทือง

๑๐๗. นาย พงศกร จันทร์ทอง

๑๐๘. นาย พงศ์เทพ คำาปุ้ย



๓๘

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

๑. นางสาว จินดารัตน์ แสงศิริคุณ

๒. นางสาว ปิยาพัชร แสวงผล

๓. นางสาว ภัทฐิชา เปลี่ยนพานิช

  ๗. นางสาว เกวลี คงไทย

  ๘. นางสาว แก้วใจ ตะภาพแก้ว

  ๙. นางสาว จุฑามาศ เมธาทิพย์

๑๐. นางสาว ชญาดา สำาราญทรัพย์

๑๑. นางสาว ชนาภา มะกาว

๑๒. นางสาว ฑิมพิกา โพธิรังสิยากร

๑๓. นาย ธนกฤต ดิศโยธิน

๑๔. นางสาว นัฎฐิกา ไชยยารักษ์

๑๕. นางสาว นาวาบซาดี มารีน่า ไรซานี่

๑๖. นางสาว พิมพ์ชนก สมกาวิ

๑๗. นางสาว มาริษา จุลเขตต์

๔. นางสาว ภัทรพร สมศักดิ์

๕. นางสาว วสุกาญจน์ โอบอ้อม

๖. นางสาว วันทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ

๑๘. นางสาว มุทิตา อังกุรวสพร

๑๙. นาย รัชชานนท์ เหมมัน

๒๐. นางสาว ฤทัยรัตน์ คุณธนะ

๒๑. นาย วรามพันธ์ เพ็งยา

๒๒. นางสาว วิลาสินี อัมภรัตน์

๒๓. นางสาว ศศิวิภา บุญมี

๒๔. นางสาว ศิรินาถ เชียงพันธ์

๒๕. นางสาว ศุภาลัย ทาเสนาะ

๒๖. นางสาว สังวุตา หุ่นโตภาพ

๒๗. นางสาว หทัยชนก อ่างหิรัญ

๒๘. นาย อัครพล มุ่งสมัคร

๒๙. นางสาว กนกภรณ์ แก้วจำารัส

๓๐. นางสาว กมลทิพย์ ตันแก้ว

๓๑. นางสาว กรรณิกา กาหลง

๓๒. นาย กฤษฎา วานิชคราม

๓๓. นางสาว กวิฌา แดงดีมาก

๓๔ นาย กัลญภัค โนแก้ว

๓๕. นางสาว กัลยา คีรีคามสุข

๓๖. นางสาว กาญจนา ยานะ

๓๗. นาย การัณยภาส แย้มพรหม

๓๘. นาย กำาพลชัย รัตน์สุคนธ์เลิศ

๓๙. นาย กิติพงศ์ สีตะริสุ

๔๐. นางสาว กุลธิดา ฉัตรวุฒิชัย

๔๑. นางสาว กุลธิดา รอดบุญ

๔๒. นางสาว กุลวดี ศิริบูรณานนท์

๔๓. นางสาว กุสุมา พุทธสุวรรณ

๔๔. นางสาว เกล็ดดาว วัลลา

๔๕. นาย คณุตม์ รักปัญญาแก้ว

๔๖. นางสาว จงกลนี นวลใหม่

๔๗. นาย จามร จะโจ่ง

๔๘. นางสาว จิตตาภรณ์ ลิ้มพรชัยเจริญ

๔๙. นาย จิรพันธ์ เฉ้งเหา

๕๐. นางสาว จิรันดร กันธะมา

๓๙

๕๑. นางสาว ฉันทชา กาศเมฆ

๕๒. นางสาว ชฎาพิมพ์ พึ่งเจริญ

๕๓. นางสาว ชมพูนุท สุวรรณชื่น

๕๔. นางสาว ชไมพร วันดี

๕๕. นางสาว ชลลดา ตาระบัติ

๕๖. นางสาว ชันษา กลับหอม

๕๗. นาย ชานนท์ ไชยรินคำา

๕๘. นาย ชินวุฒิ ฐิติพงศ์พันธุ์

๕๙. นางสาว ชื่นชนก ประยูรศร

๖๐. นางสาว ชุลีภรณ์ แสงขำา

๖๑. นาย ชูเกียรติ คณโฑเงิน

๖๒. นางสาว โซวีนา พงษ์แก้วเสรี

๖๓. นางสาว เฌอรพี คงปรีชา

๖๔. นางสาว ณัฐกุล ชมชื่น

๖๕. นาย ณัฐพล แก้วกิติณรงค์

๖๖. นาย ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ

๖๗. นางสาว ณัฐยา เลาะสุริยา

๖๘. นางสาว ณัฐสิรี โภชนกุล

๖๙. นาย ณุรัตน์ แย้มฉาย

๗๐. นางสาว ดรุณี ทองปลื้ม

๗๑. นางสาว ดาวศิริ จงเจริญ

๗๒. นาย ดำารงเดช รักษ์จรรยาวงศ์

๗๓. นาย ตรัยรัตน บุณยรังค

๗๔. นาย เตชินท์ นามพรม

๗๕. นางสาว ถิรดา อมาตยกุล

๗๖. นาย ทวีวัฒน์ ศิริเลิศตระกูล

๗๗. นาย ธนภัทร์ ธชพันธ์

๗๘. นาย ธนา แสงวงค์

๗๙. นางสาว ธนาภรณ์ พวยไพบูลย์

  ๘๐. นางสาว ธัชนิษฐ์ จุลเลข

  ๘๑. นางสาว ธัญญ์รัตน์ เภาชิต

  ๘๒. นาย ธีรเดช ธิแก้ว

  ๘๓. นาย ธีรพงศ์ แก้วมณี

  ๘๔. นางสาว นฎา แสงประภานันท์

  ๘๕. นางสาว นนทชา ภานุพินทุ

  ๘๖. นาย นภัสรพี จันโอ

  ๘๗. นางสาว นภามาศ สมกูล

  ๘๘. นาย นัฏพล อภิเจริญชัยกุล

  ๘๙. นาย นันทชัย บุตรสีขาว

  ๙๐. นางสาว นันท์พนิตา ผัดวงค์

  ๙๑. นาย นันทวิช โสณายะ

  ๙๒. นางสาว นิสา สุมะนา

  ๙๓. นาย บรรณสิทธิ์ สุวรรณวงค์

  ๙๔. นางสาว บรรพตรี หนูดุก

  ๙๕. นางสาว ปฏิญญา ปาเมืองมูล

  ๙๖. นางสาว ประภัสสร ทองสุข

  ๙๗. นาย ปรัชญา สมเพชร

  ๙๘. นางสาว ปรีชญา บุญสมบัติ

  ๙๙. นางสาว ปรียาเนตร สายพรม

๑๐๐. นางสาว ปวีณอร บุณยแต่ง

๑๐๑. นางสาว ปัฐจพร มีศีล

๑๐๒. นางสาว ปางกรุณา หาญสุข

๑๐๓. นาย ปิยณัฐ คงบางปอ

๑๐๔. นาย ปิยณัฐ มหเพลินจิตต์

๑๐๕. นาย ปิยะวิทย์ พรมประดิษฐ

๑๐๖. นางสาว ฝนทิพย์ เบ้าบรรเทือง

๑๐๗. นาย พงศกร จันทร์ทอง

๑๐๘. นาย พงศ์เทพ คำาปุ้ย



๔๐

๑๐๙. นาย พนัส สุบรรณโรจน์

๑๑๐. นางสาว พรพรรณ มณีสุต

๑๑๑. นาย พรพลช โตกลม

๑๑๒. นางสาว พรพัฒน์ ตระกูลเกิด

๑๑๓. นางสาว พัณณวรรณ ตันอุไร

๑๑๔. นาย พันธกานต์ ดวงเนตร

๑๑๕. นางสาว พิมประไพ ไตรทาน

๑๑๖. นางสาว พิมรัตน์ ฟองจำานรรจ์

๑๑๗. นาย พีร์นิธิ กลิ่นทอง

๑๑๘. นางสาว เพียงพิศ น้อยหมอ

๑๑๙. นางสาว ภคพร บุญชู

๑๒๐. นางสาว ภัทราลัย พุทธรัตน์

๑๒๑. นางสาว ภัสสร นาเวียง

๑๒๒. นางสาว ภิญญดาพัชญ์  ชนะสินประเสริฐ

๑๒๓. นางสาว ภิญญาพัชญ์ อาจหาญ

๑๒๔. นาย ภูดิส พวงมาลัย

๑๒๕. นาย มงคล เกษณี

๑๒๖. นางสาว มลิมนต์ คำาสิม

๑๒๗. นางสาว มะลิวัลย์ กำาแพงคำา

๑๒๘. นางสาว มัณฑนา จันต๊ะสา

๑๒๙. นางสาว มัทนาวดี ชูพันธ์

๑๓๐. นางสาว มาศวิรุณ สุขชัยรังสรรค์

๑๓๑. นางสาว มินตรา ไขขุมเหล็ก

๑๓๒. นางสาว ยวียส มาอยู่

๑๓๓. นางสาว โยธกา ปินใจ

๑๓๔. นางสาว รัชดาพร ดีประเสริฐ

๑๓๕. นางสาว รัญชิตา จุลรักษา

๑๓๖. นาย รัฐพล อิสสระ

๑๓๗. นางสาว รุจรวี ติวุตานนท์

๑๓๘. นางสาว รุจิกาญจน์ นพวัฒน์ศิรกุล

๑๓๙. นาย ฤทธิรงค์ จันทลุน

๑๔๐. นางสาว ลภัสรดา บริสุทธิ์

๑๔๑. นางสาว ลักขณา บุญมา

๑๔๒. นางสาว วชิรา ตรีเจริญ

๑๔๓. นาย วนาพล คูสกุล

๑๔๔. นางสาว วรนุช ครุธทามาส

๑๔๕. นาย วันจักรี บุณยะวันตัง

๑๔๖. นางสาว วันวิสาข์ สุภามณี

๑๔๗. นางสาว วิญญา อินต๊ะ

๑๔๘. นางสาว วิภาดา ภูคำากอง

๑๔๙. นางสาว วิภาวี ยอดมูลคลี

๑๕๐. นางสาว วิภาวี สะถามันต์

๑๕๑. นางสาว วีรดา อดิศรประเสริฐ

๑๕๒. นางสาว ศรัญญา เฉลิมพันธ์ไพบูลย์

๑๕๓. นางสาว ศรัณยา ฉ่อนเจริญ

๑๕๔. นาย ศรีวิชัย ยุทธกิจรัตนา

๑๕๕. นางสาว ศศิวิมล ปลื้มจันทึก

๑๕๖. นาย ศศิศธา วิไลรัตน์

๑๕๗. นาย ศักรินทร์ เมืองมูล

๑๕๘. นางสาว ศิริลักษณ์ รักญาติ

๑๕๙. นางสาว ศิวภรณ์ วงค์สถิตย์

๑๖๐. นาย ศิวารุจ ใบทองแถม

๑๖๑. นาย สถิตย์พร ประเสริฐ

๑๖๒. นาย สรายุทธ์ สาสิริ

๑๖๓. นางสาว สาวิณี มีสมบัติ

๑๖๔. นาย สิทธิพงศ์ คล่องแคล่ว

๑๖๕. นางสาว สิริกานต์ สิงห์แก้ว

๑๖๖. นางสาว สิริมา เกตุสมุทร

๔๑

๑๖๗. นาย สิริวัฏฏ์ แก้วคำาเลิศ

๑๖๘. นางสาว สุคนธ์ ศรีระสันต์

๑๖๙. นาย สุฐพิศกร อุณหพิพัฒน์

๑๗๐. นางสาว สุพรรณี เมฆขยาย

๑๗๑. นางสาว สุพัตรา มีล้อม

๑๗๒. นางสาว สุพัตรา รอดไพ

๑๗๓. นาย สุรพงษ์ ครองไทรเวส

๑๗๔. นางสาว สุวีณา กล้าณรงค์

๑๗๕. นางสาว หญ้า แซ่ว้า

๑๗๖. นางสาว หัทยา ธนพรวุฒิภัทร

๑๗๗. นางสาว อนงค์นาฎ ธรรมชัย

๑๗๘. นาย อภิชน พงษ์หนู

๑๗๙. นางสาว อรชา ซื่อสัตย์

๑๘๐. นาย อรรถกร กลิ่นเกิด

๑๘๑. นาย อรรถชัย วรรณปะเก

๑๘๒. นางสาว อรรถพร เยาว์ธานี

๑๘๓. นาย อรรถสิทธิ์ แสงปุก

๑๘๔. นางสาว อัญชณา ปัจฉิมศิริ

๑๘๕. นางสาว อัญชนา หอมนาน

๑๘๖. นางสาว อารยา พรมพันใจ

๑๘๗. นางสาว ไอยวริญท์ หนอกกระโทก

๑๘๘. MR. CHAO WANG

๑๘๙. MISS NAN YANG

๑๙๐. MISS YAOYAO LI

๑๙๑. MISS YIJIE QIN

๑๙๒. MR. YIMING GAO

๑๙๓. MISS YIN  YIN  AYE 

๑๙๔. MISS ZINA KANG

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

๑. นางสาว กรรณิการ์ สิริแสงสว่าง

๒. นางสาว กัญญาเลข ฟูตระกูล

๓. นางสาว ณัฐภัค ชุติมาภรณ์

๔. นางสาว ตะวันรัตน์ เซน

๕. นางสาว พนัญญา สังขนิยม

๖. นางสาว แพรไหม เอกศิลป์

  ๗. นาย ฤชา วงศ์ธนากาญจน์

  ๘. นางสาว ลลนา ศุกลอรรจน์

  ๙. นางสาว สวรินทร์ คำาหว่าง

๑๐. นางสาว สิรินันท์ ภัทรเดชสิริ

๑๑. นางสาว สิริมา สุขสวัสดิ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๑๒. นางสาว กชพรรณ ธนะอารยัน

๑๓. นางสาว กนกทิพย์ อยู่สุข

๑๔. นางสาว กฤตกา หมู่พิกุล

๑๕. นางสาว กัณฐมณี ยงพฤกษา

๑๖. นางสาว กาญจนา สุบิน

๑๗. นางสาว กานต์ประภา เผื่อนพงศ์

๑๘. นางสาว กิตยา พึ่งพุ่มแก้ว

๑๙. นางสาว ชลธิดา พรมจักร์

๒๐. นางสาว ชัชศรัณย์ พิมพ์สุข

๒๑. นางสาว ญาณิศา ภูริปัญญาคุณ



๔๐

๑๐๙. นาย พนัส สุบรรณโรจน์

๑๑๐. นางสาว พรพรรณ มณีสุต

๑๑๑. นาย พรพลช โตกลม

๑๑๒. นางสาว พรพัฒน์ ตระกูลเกิด

๑๑๓. นางสาว พัณณวรรณ ตันอุไร

๑๑๔. นาย พันธกานต์ ดวงเนตร

๑๑๕. นางสาว พิมประไพ ไตรทาน

๑๑๖. นางสาว พิมรัตน์ ฟองจำานรรจ์

๑๑๗. นาย พีร์นิธิ กลิ่นทอง

๑๑๘. นางสาว เพียงพิศ น้อยหมอ

๑๑๙. นางสาว ภคพร บุญชู

๑๒๐. นางสาว ภัทราลัย พุทธรัตน์

๑๒๑. นางสาว ภัสสร นาเวียง

๑๒๒. นางสาว ภิญญดาพัชญ์  ชนะสินประเสริฐ

๑๒๓. นางสาว ภิญญาพัชญ์ อาจหาญ

๑๒๔. นาย ภูดิส พวงมาลัย

๑๒๕. นาย มงคล เกษณี

๑๒๖. นางสาว มลิมนต์ คำาสิม

๑๒๗. นางสาว มะลิวัลย์ กำาแพงคำา

๑๒๘. นางสาว มัณฑนา จันต๊ะสา

๑๒๙. นางสาว มัทนาวดี ชูพันธ์

๑๓๐. นางสาว มาศวิรุณ สุขชัยรังสรรค์

๑๓๑. นางสาว มินตรา ไขขุมเหล็ก

๑๓๒. นางสาว ยวียส มาอยู่

๑๓๓. นางสาว โยธกา ปินใจ

๑๓๔. นางสาว รัชดาพร ดีประเสริฐ

๑๓๕. นางสาว รัญชิตา จุลรักษา

๑๓๖. นาย รัฐพล อิสสระ

๑๓๗. นางสาว รุจรวี ติวุตานนท์

๑๓๘. นางสาว รุจิกาญจน์ นพวัฒน์ศิรกุล

๑๓๙. นาย ฤทธิรงค์ จันทลุน

๑๔๐. นางสาว ลภัสรดา บริสุทธิ์

๑๔๑. นางสาว ลักขณา บุญมา

๑๔๒. นางสาว วชิรา ตรีเจริญ

๑๔๓. นาย วนาพล คูสกุล

๑๔๔. นางสาว วรนุช ครุธทามาส

๑๔๕. นาย วันจักรี บุณยะวันตัง

๑๔๖. นางสาว วันวิสาข์ สุภามณี

๑๔๗. นางสาว วิญญา อินต๊ะ

๑๔๘. นางสาว วิภาดา ภูคำากอง

๑๔๙. นางสาว วิภาวี ยอดมูลคลี

๑๕๐. นางสาว วิภาวี สะถามันต์

๑๕๑. นางสาว วีรดา อดิศรประเสริฐ

๑๕๒. นางสาว ศรัญญา เฉลิมพันธ์ไพบูลย์

๑๕๓. นางสาว ศรัณยา ฉ่อนเจริญ

๑๕๔. นาย ศรีวิชัย ยุทธกิจรัตนา

๑๕๕. นางสาว ศศิวิมล ปลื้มจันทึก

๑๕๖. นาย ศศิศธา วิไลรัตน์

๑๕๗. นาย ศักรินทร์ เมืองมูล

๑๕๘. นางสาว ศิริลักษณ์ รักญาติ

๑๕๙. นางสาว ศิวภรณ์ วงค์สถิตย์

๑๖๐. นาย ศิวารุจ ใบทองแถม

๑๖๑. นาย สถิตย์พร ประเสริฐ

๑๖๒. นาย สรายุทธ์ สาสิริ

๑๖๓. นางสาว สาวิณี มีสมบัติ

๑๖๔. นาย สิทธิพงศ์ คล่องแคล่ว

๑๖๕. นางสาว สิริกานต์ สิงห์แก้ว

๑๖๖. นางสาว สิริมา เกตุสมุทร

๔๑

๑๖๗. นาย สิริวัฏฏ์ แก้วคำาเลิศ

๑๖๘. นางสาว สุคนธ์ ศรีระสันต์

๑๖๙. นาย สุฐพิศกร อุณหพิพัฒน์

๑๗๐. นางสาว สุพรรณี เมฆขยาย

๑๗๑. นางสาว สุพัตรา มีล้อม

๑๗๒. นางสาว สุพัตรา รอดไพ

๑๗๓. นาย สุรพงษ์ ครองไทรเวส

๑๗๔. นางสาว สุวีณา กล้าณรงค์

๑๗๕. นางสาว หญ้า แซ่ว้า

๑๗๖. นางสาว หัทยา ธนพรวุฒิภัทร

๑๗๗. นางสาว อนงค์นาฎ ธรรมชัย

๑๗๘. นาย อภิชน พงษ์หนู

๑๗๙. นางสาว อรชา ซื่อสัตย์

๑๘๐. นาย อรรถกร กลิ่นเกิด

๑๘๑. นาย อรรถชัย วรรณปะเก

๑๘๒. นางสาว อรรถพร เยาว์ธานี

๑๘๓. นาย อรรถสิทธิ์ แสงปุก

๑๘๔. นางสาว อัญชณา ปัจฉิมศิริ

๑๘๕. นางสาว อัญชนา หอมนาน

๑๘๖. นางสาว อารยา พรมพันใจ

๑๘๗. นางสาว ไอยวริญท์ หนอกกระโทก

๑๘๘. MR. CHAO WANG

๑๘๙. MISS NAN YANG

๑๙๐. MISS YAOYAO LI

๑๙๑. MISS YIJIE QIN

๑๙๒. MR. YIMING GAO

๑๙๓. MISS YIN  YIN  AYE 

๑๙๔. MISS ZINA KANG

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

๑. นางสาว กรรณิการ์ สิริแสงสว่าง

๒. นางสาว กัญญาเลข ฟูตระกูล

๓. นางสาว ณัฐภัค ชุติมาภรณ์

๔. นางสาว ตะวันรัตน์ เซน

๕. นางสาว พนัญญา สังขนิยม

๖. นางสาว แพรไหม เอกศิลป์

  ๗. นาย ฤชา วงศ์ธนากาญจน์

  ๘. นางสาว ลลนา ศุกลอรรจน์

  ๙. นางสาว สวรินทร์ คำาหว่าง

๑๐. นางสาว สิรินันท์ ภัทรเดชสิริ

๑๑. นางสาว สิริมา สุขสวัสดิ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๑๒. นางสาว กชพรรณ ธนะอารยัน

๑๓. นางสาว กนกทิพย์ อยู่สุข

๑๔. นางสาว กฤตกา หมู่พิกุล

๑๕. นางสาว กัณฐมณี ยงพฤกษา

๑๖. นางสาว กาญจนา สุบิน

๑๗. นางสาว กานต์ประภา เผื่อนพงศ์

๑๘. นางสาว กิตยา พึ่งพุ่มแก้ว

๑๙. นางสาว ชลธิดา พรมจักร์

๒๐. นางสาว ชัชศรัณย์ พิมพ์สุข

๒๑. นางสาว ญาณิศา ภูริปัญญาคุณ



๔๒

๒๒. นางสาว ญาตาวี อ่องอุทุมพร

๒๓. นางสาว ฐนิตนันท์ โภคปัญจาภรณ์

๒๔. นาย ณฐกร จรูญโรจน์

๒๕. นางสาว ดารารัตน์ ตุลาประกรณ์

๒๖. นางสาว ดุจรวี กรรมถัน

๒๗. นาย ทรรศิน รักษ์สาคร

๒๘. นางสาว ทวินันท์ โมตันตะสุทธิ์

๒๙. นางสาว ทัศนีย์ จงอัคคเดชโภคิน

๓๐. นาย ธนุกร เกี๋ยงแก้ว

๓๑. นาย ธีรภัทร มาประจวบ

๓๒. นางสาว นงอร มาสมบูรณ์

๓๓. นางสาว บารณี อุดมวัฒน์ทวี

๓๔. นางสาว ปิยนุช คงสมมาศ

๓๕. นางสาว ผกามาศ มาลีเลศ

๓๖. นางสาว พัชรภรณ์ จรัสนิวัฒน์

๓๗. นางสาว ภัทรีกาญจน์ คุณาสวรรค์

๓๘. นาย ภาคภูมิ แซ่เผ่า

๓๙. นางสาว มนัสนันท์ จันทร์วัฒนพงษ์

๔๐. นางสาว รวีพลอย รุ่งสิริวานิช

๔๑. นางสาว รสริน กะปิตถา

๔๒. นาย รัชชานนท์ โกมลวงศ์มณี

๔๓. นางสาว รัตนวดี เกษทับทิม

๔๔. นางสาว รุ่งทิพย์ ไชยเวทย์วิทยา

๔๕. นางสาว ลักษณาภรณ์ ปานอุดมลักษณ์

๔๖. นางสาว วราลี พงศ์ปภารัต

๔๗. นางสาว วิจิตรา คงชาตรี

๔๘. นาย ศักย์บัลลังก์ ผ่องเผือก

๔๙. นางสาว ศิริลักษณ์ ขาวฟอง

๕๐. นางสาว ศิริโสภา เวคะวนิชย์

๕๑. นาย ศุภศิษฏ์ เอกธนานันท์

๕๒. นาย สิทธิศักดิ์ แซ่หยาง

๕๓. นาย สิวพงศ์ โรจนตันติกุล

๕๔. นาย อิทธิพร ศรีสวัสดิ์

๕๕. นางสาว อิสยา สุธีร์วรพงศ์

๕๖. MR. JOSHUA BAWNK MAI 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) 

๕๗. นางสาว กนกทิพย์ ทองใบ

๕๘. นาย กรวิชญ์ กีรติกุลธนา

๕๙. นางสาว กรองพัชร์ อุทัยพันธ์

๖๐. นาย กฤตธกร ฟุ้งเสถียร

๖๑. นาย กฤตเมธ โซเซกู่

๖๒. นางสาว กวินทิพย์ สมิตัย

๖๓. นางสาว กานต์พิชชา ชิณการณ์

๖๔. นางสาว กานต์สินี สมุทรสกุลเปี่ยม

๖๕. นาย กิติศักดิ์ สังขกุล

๖๖. นางสาว กุลฐภัสส์ ศิริจรรยาพงษ์

๖๗. นางสาว กุลนภา สิริดิษกุล

๖๘. นางสาว จันทร์ทิพย์ ทิพยสรณ์

๖๙. นางสาว จิณัฐ์ตา เปี่ยมพิศาลกุล

๗๐. นางสาว จิตต์นภา กันทวี

๗๑. นางสาว จุฑาทิพพ์ ตันศิริเจริญกุล

๗๒. นาย เฉลิมพล ศิวะบุตร

๗๓. นางสาว ชญานิศ ริ้วทอง

๗๔. นางสาว ชนัสนันท์ แก่นทอง

๔๓

  ๗๕. นางสาว ชนาภา บุญทวีหรรษา

  ๗๖. นางสาว ชนิสรา จินะการ

  ๗๗. นางสาว ชัญญา ฉันท์เรืองวณิชย์

  ๗๘. นาย โชติ โชติกญาณ

  ๗๙. นาย โชติพัฒน์ เต็งธนาวราวัฒน์

  ๘๐. นาย ไซมอน โจนส์

  ๘๑. นางสาว ฐิติมา กำาเนิดแจ้ง

  ๘๒. นางสาว ณัชชา อาจวงษ์

  ๘๓. นางสาว ณัฏฐณิชย์ มีอนันต์

  ๘๔. นางสาว ณัฐพรรณ กันติ๊บ

  ๘๕. นาย ณัฐพันธุ์ แสงงาม

  ๘๖. นางสาว ณัฐวดี ขยันทำา

  ๘๗. นางสาว ณัติกาญจน์ ทองเกลี้ยง

  ๘๘. นางสาว ดลหทัย สงวนทองคำา

  ๘๙. นางสาว ดวงพร พันธุ์เพชร

  ๙๐. นางสาว ดวงหทัย บุญเชิด

  ๙๑. นาย เดชาธร ทองไทย

  ๙๒. นาย ถิรวัฒน์ เรืองศรี

  ๙๓. นาย ทนง อันศิริมงคล

  ๙๔. นาย ทศพร แสงกลั่น

  ๙๕. นางสาว ทัตพร สุกิจจานุภาพ

  ๙๖. นาย เทพพงศ์ พันธ์ทอง

  ๙๗. นาย ธนุตม์ นันเพ็ญ

  ๙๘. นางสาว ธัญพิชชา นิธิไชโย

  ๙๙. นางสาว ธัญลักษณ์ ลีส่งสิทธิ์ลาลัย

๑๐๐. นางสาว ธารารัตน์ กิจฤดี

๑๐๑. นางสาว นลิน เลื่องวิจิตรสกุล

๑๐๒. นางสาว นัฏฐ์ชุดา เวชกุลไชยพงศ์

๑๐๓. นางสาว นันท์นภัส นฤนาท

๑๐๔. นางสาว นันทาภรณ์ ไวทยาชีวะ

๑๐๕. นางสาว นิชานันท์ บุญชอบ

๑๐๖. นาย นิพนธ์ วงศ์เจริญพันธ์

๑๐๗. นางสาว เนตรนิภา นวลขาว

๑๐๘. นางสาว บุณฑรีก์ บุญช่วยเหลือ

๑๐๙. นาย ปวริศ วิริยพงษ์สุกิจ

๑๑๐. นางสาว ปวีทิพย์ วัชรแสงไทย

๑๑๑. นางสาว ปัทภรณ์ ธรรมสรางกูร

๑๑๒. นางสาว ปานประหนึ่ง ไมตรีทวีนิธิ

๑๑๓. นาย พงษ์พัฒน์ พลจันทร์

๑๑๔. นางสาว พชรพรรณ ศรีทองคำา

๑๑๕. นาย พรภวิษย์ หล้าพีระกุล

๑๑๖. นางสาว พัชรียา ห้วยจันทร์

๑๑๗. นาย พัทธนันท์ ราชานุวัตร

๑๑๘. นางสาว พิชญา กมลหาญ

๑๑๙. นางสาว พิมพ์นารา ทาทอง

๑๒๐. นางสาว พิมพ์สุดา พลอยแดง

๑๒๑. นางสาว พิมศิริ พรหมอินทร์

๑๒๒. นางสาว แพรวพรรณ ตรุยานนท์

๑๒๓. นางสาว ฟ้าประทาน รัตนแก้ว

๑๒๔. นางสาว ภัทรรัตน์ ลิ้มสุนทร

๑๒๕. นางสาว ภัทรวรรณ สิขิวัฒน์

๑๒๖. นาย ภานุกรณ์ อุ่นแก้ว

๑๒๗. นางสาว ภาสิณี สมบัติวัฒนางกูร

๑๒๘. นางสาว มนิสรา ตัณฑุลาวัฒน์

๑๒๙. นางสาว มัลลิกา เฉลิมวุฒิกุล

๑๓๐. นางสาว มิลิน คำาเกิด

๑๓๑. นางสาว เมษา ใจโอบอ้อม

๑๓๒. นางสาว รุ่งนิรันดร์ สิงห์โตทอง



๔๒

๒๒. นางสาว ญาตาวี อ่องอุทุมพร

๒๓. นางสาว ฐนิตนันท์ โภคปัญจาภรณ์

๒๔. นาย ณฐกร จรูญโรจน์

๒๕. นางสาว ดารารัตน์ ตุลาประกรณ์

๒๖. นางสาว ดุจรวี กรรมถัน

๒๗. นาย ทรรศิน รักษ์สาคร

๒๘. นางสาว ทวินันท์ โมตันตะสุทธิ์

๒๙. นางสาว ทัศนีย์ จงอัคคเดชโภคิน

๓๐. นาย ธนุกร เกี๋ยงแก้ว

๓๑. นาย ธีรภัทร มาประจวบ

๓๒. นางสาว นงอร มาสมบูรณ์

๓๓. นางสาว บารณี อุดมวัฒน์ทวี

๓๔. นางสาว ปิยนุช คงสมมาศ

๓๕. นางสาว ผกามาศ มาลีเลศ

๓๖. นางสาว พัชรภรณ์ จรัสนิวัฒน์

๓๗. นางสาว ภัทรีกาญจน์ คุณาสวรรค์

๓๘. นาย ภาคภูมิ แซ่เผ่า

๓๙. นางสาว มนัสนันท์ จันทร์วัฒนพงษ์

๔๐. นางสาว รวีพลอย รุ่งสิริวานิช

๔๑. นางสาว รสริน กะปิตถา

๔๒. นาย รัชชานนท์ โกมลวงศ์มณี

๔๓. นางสาว รัตนวดี เกษทับทิม

๔๔. นางสาว รุ่งทิพย์ ไชยเวทย์วิทยา

๔๕. นางสาว ลักษณาภรณ์ ปานอุดมลักษณ์

๔๖. นางสาว วราลี พงศ์ปภารัต

๔๗. นางสาว วิจิตรา คงชาตรี

๔๘. นาย ศักย์บัลลังก์ ผ่องเผือก

๔๙. นางสาว ศิริลักษณ์ ขาวฟอง

๕๐. นางสาว ศิริโสภา เวคะวนิชย์

๕๑. นาย ศุภศิษฏ์ เอกธนานันท์

๕๒. นาย สิทธิศักดิ์ แซ่หยาง

๕๓. นาย สิวพงศ์ โรจนตันติกุล

๕๔. นาย อิทธิพร ศรีสวัสดิ์

๕๕. นางสาว อิสยา สุธีร์วรพงศ์

๕๖. MR. JOSHUA BAWNK MAI 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) 

๕๗. นางสาว กนกทิพย์ ทองใบ

๕๘. นาย กรวิชญ์ กีรติกุลธนา

๕๙. นางสาว กรองพัชร์ อุทัยพันธ์

๖๐. นาย กฤตธกร ฟุ้งเสถียร

๖๑. นาย กฤตเมธ โซเซกู่

๖๒. นางสาว กวินทิพย์ สมิตัย

๖๓. นางสาว กานต์พิชชา ชิณการณ์

๖๔. นางสาว กานต์สินี สมุทรสกุลเปี่ยม

๖๕. นาย กิติศักดิ์ สังขกุล

๖๖. นางสาว กุลฐภัสส์ ศิริจรรยาพงษ์

๖๗. นางสาว กุลนภา สิริดิษกุล

๖๘. นางสาว จันทร์ทิพย์ ทิพยสรณ์

๖๙. นางสาว จิณัฐ์ตา เปี่ยมพิศาลกุล

๗๐. นางสาว จิตต์นภา กันทวี

๗๑. นางสาว จุฑาทิพพ์ ตันศิริเจริญกุล

๗๒. นาย เฉลิมพล ศิวะบุตร

๗๓. นางสาว ชญานิศ ริ้วทอง

๗๔. นางสาว ชนัสนันท์ แก่นทอง

๔๓

  ๗๕. นางสาว ชนาภา บุญทวีหรรษา

  ๗๖. นางสาว ชนิสรา จินะการ

  ๗๗. นางสาว ชัญญา ฉันท์เรืองวณิชย์

  ๗๘. นาย โชติ โชติกญาณ

  ๗๙. นาย โชติพัฒน์ เต็งธนาวราวัฒน์

  ๘๐. นาย ไซมอน โจนส์

  ๘๑. นางสาว ฐิติมา กำาเนิดแจ้ง

  ๘๒. นางสาว ณัชชา อาจวงษ์

  ๘๓. นางสาว ณัฏฐณิชย์ มีอนันต์

  ๘๔. นางสาว ณัฐพรรณ กันติ๊บ

  ๘๕. นาย ณัฐพันธุ์ แสงงาม

  ๘๖. นางสาว ณัฐวดี ขยันทำา

  ๘๗. นางสาว ณัติกาญจน์ ทองเกลี้ยง

  ๘๘. นางสาว ดลหทัย สงวนทองคำา

  ๘๙. นางสาว ดวงพร พันธุ์เพชร

  ๙๐. นางสาว ดวงหทัย บุญเชิด

  ๙๑. นาย เดชาธร ทองไทย

  ๙๒. นาย ถิรวัฒน์ เรืองศรี

  ๙๓. นาย ทนง อันศิริมงคล

  ๙๔. นาย ทศพร แสงกลั่น

  ๙๕. นางสาว ทัตพร สุกิจจานุภาพ

  ๙๖. นาย เทพพงศ์ พันธ์ทอง

  ๙๗. นาย ธนุตม์ นันเพ็ญ

  ๙๘. นางสาว ธัญพิชชา นิธิไชโย

  ๙๙. นางสาว ธัญลักษณ์ ลีส่งสิทธิ์ลาลัย

๑๐๐. นางสาว ธารารัตน์ กิจฤดี

๑๐๑. นางสาว นลิน เลื่องวิจิตรสกุล

๑๐๒. นางสาว นัฏฐ์ชุดา เวชกุลไชยพงศ์

๑๐๓. นางสาว นันท์นภัส นฤนาท

๑๐๔. นางสาว นันทาภรณ์ ไวทยาชีวะ

๑๐๕. นางสาว นิชานันท์ บุญชอบ

๑๐๖. นาย นิพนธ์ วงศ์เจริญพันธ์

๑๐๗. นางสาว เนตรนิภา นวลขาว

๑๐๘. นางสาว บุณฑรีก์ บุญช่วยเหลือ

๑๐๙. นาย ปวริศ วิริยพงษ์สุกิจ

๑๑๐. นางสาว ปวีทิพย์ วัชรแสงไทย

๑๑๑. นางสาว ปัทภรณ์ ธรรมสรางกูร

๑๑๒. นางสาว ปานประหนึ่ง ไมตรีทวีนิธิ

๑๑๓. นาย พงษ์พัฒน์ พลจันทร์

๑๑๔. นางสาว พชรพรรณ ศรีทองคำา

๑๑๕. นาย พรภวิษย์ หล้าพีระกุล

๑๑๖. นางสาว พัชรียา ห้วยจันทร์

๑๑๗. นาย พัทธนันท์ ราชานุวัตร

๑๑๘. นางสาว พิชญา กมลหาญ

๑๑๙. นางสาว พิมพ์นารา ทาทอง

๑๒๐. นางสาว พิมพ์สุดา พลอยแดง

๑๒๑. นางสาว พิมศิริ พรหมอินทร์

๑๒๒. นางสาว แพรวพรรณ ตรุยานนท์

๑๒๓. นางสาว ฟ้าประทาน รัตนแก้ว

๑๒๔. นางสาว ภัทรรัตน์ ลิ้มสุนทร

๑๒๕. นางสาว ภัทรวรรณ สิขิวัฒน์

๑๒๖. นาย ภานุกรณ์ อุ่นแก้ว

๑๒๗. นางสาว ภาสิณี สมบัติวัฒนางกูร

๑๒๘. นางสาว มนิสรา ตัณฑุลาวัฒน์

๑๒๙. นางสาว มัลลิกา เฉลิมวุฒิกุล

๑๓๐. นางสาว มิลิน คำาเกิด

๑๓๑. นางสาว เมษา ใจโอบอ้อม

๑๓๒. นางสาว รุ่งนิรันดร์ สิงห์โตทอง



๔๔

๑๓๓. นาย เลิศรัตน์ เชื้อพูล

๑๓๔. นางสาว วรรณนิภา สูนทอง

๑๓๕. นางสาว วรรณภา วรมรรคไพสิฐ

๑๓๖. นางสาว วรันพร แซ่ลก

๑๓๗. นาย วัฒนพล จำาปาวัลย์

๑๓๘. นาย วัฒนา อนันต์ศักดากุล

๑๓๙. นางสาว วาสนา คำาภีระ

๑๔๐. นาย วิชญ์พล อนันตชินะ

๑๔๑. นางสาว วิภาดา เจริญพร

๑๔๒. นางสาว วิภาพัชร์ อมรายน

๑๔๓. นางสาว วิไล หุ่นเที่ยง

๑๔๔. นางสาว วิไลวรรณ ชีวินมงคลไพร

๑๔๕. นางสาว วิศาธร วิมุกตานนท์

๑๔๖. นางสาว ศิวพรรณ ใจวงค์

๑๔๗. นางสาว ศุทธาภา ปาลิวนิช

๑๔๘. นาย ศุภกร คนคล่อง

๑๔๙. นาย ศุภกิตติ์ ชีวินเฉลิมโชติ

๑๕๐. นางสาว ศุภทิพย์ สฤษฎ์พิพัฒน์

๑๕๑. นางสาว ศุภลักษณ์ พุ่มพฤกษ์

๑๕๒. นางสาว สิริกร รังสรรค์จินดา

๑๕๓. นางสาว สิวลี เนียมศิริ

๑๕๔. นางสาว สิวารินทร์ สุรกิจจานุฤทธิ์

๑๕๕. นางสาว สุคนธมาส เกณฑ์โคกกรวด

๑๕๖. นางสาว สุวรรณา บุญเอิบ

๑๕๗. นางสาว อโณทัย ชนันชนะ

๑๕๘. นางสาว อทิตยา ลีลาวโรภาส

๑๕๙. นาย อนันต์ กำาจัดภัย

๑๖๐. นาย อนุชา กิตินิรันดร์กุล

๑๖๑. นาย อนุทิตย์ หลิง

๑๖๒. นางสาว อภิญญา ทวีกุล

๑๖๓. นาย อภิรัฐ ถาวรตระกูลกิจ

๑๖๔. นางสาว อรพรรณ อินปาน

๑๖๕. นางสาว อรวรรณ ฟองเลา

๑๖๖. นางสาว อรุณี บุญตันกัน

๑๖๗. นางสาว อัชรีย์ ภีระปัญญา

๑๖๘. นางสาว อัญญพร ดนัยสิทธิวัฒน์

๑๖๙. นางสาว อาภรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์

๑๗๐. นางสาว อารยา ชัยกุล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถ่ิน)    

  ๑. นาง กรรณิกา อภิวงค์

  ๒. นางสาว เกศรินทร์ ชัยพิศ

  ๓. นาย จรูญ จิตร์พันธ์

  ๔. นาย ชัยนิรันดร์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์

  ๕. นาย ณัฐพล เสรียศ

  ๖. นาย ทวี นนตะภาพ

  ๗. พันจ่าเอก ทวีป เชี่ยวสุวรรณ

  ๘. นาย ธรณเมธ เตี่ยมังกรพันธุ์

  ๙. นาย ปราการ ยาละ

๑๐. นาย ปิยะพล พรหมประสิทธิ์

๑๑. นาย พรประเสริฐ สุวรรณรังษี

๑๒. นาย ภัทรกร สุวรรณปราการ

๑๓. จ่าเอก รณรบ ไชยชนะ

๑๔. นาย วิศิษฏ์ ชาญชัยพิทักษ์สิน

๑๕. นาย ศราวุธ พุทธามาตย์

๑๖. นางสาว ศิรินันท์ ตั้งใจมั่น

๔๕

๑๗. นาย สมศักดิ์ เสาร์แก้ว

๑๘. นาย สมหมาย หลวงสอน

๑๙. นาย สมหวัง รักลีน

๒๐. นาย สำาราญ ทาบุญสม

  ๑. นางสาว ดลฤดี เอกอินทร์

  ๓. นาย กฤตธัช พูนทรัพย์ไพศาล

  ๔. นาย วุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล

  ๖. นางสาว ฐิติพร สิมัยนาม

  ๗. นางสาว ณัฐกานต์ หอมเนียม

  ๘. นางสาว ณัฐธนา โกยสมบูรณ์

  ๙. นางสาว ดรุณี ยอดยัง

๑๐. นางสาว นารีรัตน์ ศักดิ์ทอง

๑๑. นางสาว นิดา ธนะนู

  ๑. นางสาว กัลปังหา ตรีอรุณรักษ์

  ๒. พระ นนทิชัย ด้วงอิ่ม

  ๓. นางสาว บัณฑิตา บุญธรรม

  ๔. นางสาว ปวริศา คู่วงศ์ไพศาล

  ๕. นาง มนชนก ภัททิยกุล

๒๑. นางสาว สุนารี ไชยลังกา

๒๒. นาย เสรี เต๋จ๊ะ

๒๓. นาง แสงจันทร์ โนอุโมง

๒๔. พันจ่าโท อนุสร คำาวัง

  ๒. นางสาว วทันยา วิทยาสุนทร

  ๕. นางสาว สรญา ถาวร

๑๒. นางสาว เปรมพร คำาหว่าง

๑๓. นางสาว ภัทรศยา มาลา

๑๔. นางสาว ภัสสรีย์ บริสุทธนารักษ์

๑๕. นางสาว มุทิตา มะลิลาพันธุ์

๑๖. นางสาว รุ่งทิวา กิมาวะหา

๑๗. นาย วิวัฒน์ ชรัวสวรรค์

  ๖. นางสาว เยาวลักษณ์ วราเยาวนานนท์

  ๗. นางสาว รวีวรรณ ภู่พวงไพโรจน์

  ๘. นางสาว รินทร์ระพี เตชะศุภรัตน์

  ๙. นางสาว อัจฉรา วิทยวินิต

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)    



๔๔

๑๓๓. นาย เลิศรัตน์ เชื้อพูล

๑๓๔. นางสาว วรรณนิภา สูนทอง

๑๓๕. นางสาว วรรณภา วรมรรคไพสิฐ

๑๓๖. นางสาว วรันพร แซ่ลก

๑๓๗. นาย วัฒนพล จำาปาวัลย์

๑๓๘. นาย วัฒนา อนันต์ศักดากุล

๑๓๙. นางสาว วาสนา คำาภีระ

๑๔๐. นาย วิชญ์พล อนันตชินะ

๑๔๑. นางสาว วิภาดา เจริญพร

๑๔๒. นางสาว วิภาพัชร์ อมรายน

๑๔๓. นางสาว วิไล หุ่นเที่ยง

๑๔๔. นางสาว วิไลวรรณ ชีวินมงคลไพร

๑๔๕. นางสาว วิศาธร วิมุกตานนท์

๑๔๖. นางสาว ศิวพรรณ ใจวงค์

๑๔๗. นางสาว ศุทธาภา ปาลิวนิช

๑๔๘. นาย ศุภกร คนคล่อง

๑๔๙. นาย ศุภกิตติ์ ชีวินเฉลิมโชติ

๑๕๐. นางสาว ศุภทิพย์ สฤษฎ์พิพัฒน์

๑๕๑. นางสาว ศุภลักษณ์ พุ่มพฤกษ์

๑๕๒. นางสาว สิริกร รังสรรค์จินดา

๑๕๓. นางสาว สิวลี เนียมศิริ

๑๕๔. นางสาว สิวารินทร์ สุรกิจจานุฤทธิ์

๑๕๕. นางสาว สุคนธมาส เกณฑ์โคกกรวด

๑๕๖. นางสาว สุวรรณา บุญเอิบ

๑๕๗. นางสาว อโณทัย ชนันชนะ

๑๕๘. นางสาว อทิตยา ลีลาวโรภาส

๑๕๙. นาย อนันต์ กำาจัดภัย

๑๖๐. นาย อนุชา กิตินิรันดร์กุล

๑๖๑. นาย อนุทิตย์ หลิง

๑๖๒. นางสาว อภิญญา ทวีกุล

๑๖๓. นาย อภิรัฐ ถาวรตระกูลกิจ

๑๖๔. นางสาว อรพรรณ อินปาน

๑๖๕. นางสาว อรวรรณ ฟองเลา

๑๖๖. นางสาว อรุณี บุญตันกัน

๑๖๗. นางสาว อัชรีย์ ภีระปัญญา

๑๖๘. นางสาว อัญญพร ดนัยสิทธิวัฒน์

๑๖๙. นางสาว อาภรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์

๑๗๐. นางสาว อารยา ชัยกุล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถ่ิน)    

  ๑. นาง กรรณิกา อภิวงค์

  ๒. นางสาว เกศรินทร์ ชัยพิศ

  ๓. นาย จรูญ จิตร์พันธ์

  ๔. นาย ชัยนิรันดร์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์

  ๕. นาย ณัฐพล เสรียศ

  ๖. นาย ทวี นนตะภาพ

  ๗. พันจ่าเอก ทวีป เชี่ยวสุวรรณ

  ๘. นาย ธรณเมธ เตี่ยมังกรพันธุ์

  ๙. นาย ปราการ ยาละ

๑๐. นาย ปิยะพล พรหมประสิทธิ์

๑๑. นาย พรประเสริฐ สุวรรณรังษี

๑๒. นาย ภัทรกร สุวรรณปราการ

๑๓. จ่าเอก รณรบ ไชยชนะ

๑๔. นาย วิศิษฏ์ ชาญชัยพิทักษ์สิน

๑๕. นาย ศราวุธ พุทธามาตย์

๑๖. นางสาว ศิรินันท์ ตั้งใจมั่น

๔๕

๑๗. นาย สมศักดิ์ เสาร์แก้ว

๑๘. นาย สมหมาย หลวงสอน

๑๙. นาย สมหวัง รักลีน

๒๐. นาย สำาราญ ทาบุญสม

  ๑. นางสาว ดลฤดี เอกอินทร์

  ๓. นาย กฤตธัช พูนทรัพย์ไพศาล

  ๔. นาย วุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล

  ๖. นางสาว ฐิติพร สิมัยนาม

  ๗. นางสาว ณัฐกานต์ หอมเนียม

  ๘. นางสาว ณัฐธนา โกยสมบูรณ์

  ๙. นางสาว ดรุณี ยอดยัง

๑๐. นางสาว นารีรัตน์ ศักดิ์ทอง

๑๑. นางสาว นิดา ธนะนู

  ๑. นางสาว กัลปังหา ตรีอรุณรักษ์

  ๒. พระ นนทิชัย ด้วงอิ่ม

  ๓. นางสาว บัณฑิตา บุญธรรม

  ๔. นางสาว ปวริศา คู่วงศ์ไพศาล

  ๕. นาง มนชนก ภัททิยกุล

๒๑. นางสาว สุนารี ไชยลังกา

๒๒. นาย เสรี เต๋จ๊ะ

๒๓. นาง แสงจันทร์ โนอุโมง

๒๔. พันจ่าโท อนุสร คำาวัง

  ๒. นางสาว วทันยา วิทยาสุนทร

  ๕. นางสาว สรญา ถาวร

๑๒. นางสาว เปรมพร คำาหว่าง

๑๓. นางสาว ภัทรศยา มาลา

๑๔. นางสาว ภัสสรีย์ บริสุทธนารักษ์

๑๕. นางสาว มุทิตา มะลิลาพันธุ์

๑๖. นางสาว รุ่งทิวา กิมาวะหา

๑๗. นาย วิวัฒน์ ชรัวสวรรค์

  ๖. นางสาว เยาวลักษณ์ วราเยาวนานนท์

  ๗. นางสาว รวีวรรณ ภู่พวงไพโรจน์

  ๘. นางสาว รินทร์ระพี เตชะศุภรัตน์

  ๙. นางสาว อัจฉรา วิทยวินิต

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)    



๔๖

สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  
  ๑. นางสาว กนกพิชญ์ ช่วยบุญส่ง

  ๑. นางสาว ชญานาถ ภูคำาศักดิ์

  ๒. นางสาว เกศมณี สมอ๊อด

  ๓. นางสาว จิดาภา ยอมดี

  ๔. นางสาว ฐิติมา ชาวกงจักร

  ๕. นางสาว นริศรา ใจแก้ว

  ๖. นาย นิรันดร์ เรือนแก้ว

  ๗. นางสาว ปฐมภรณ์ คูดิษฐาเลิศ

  ๘. นางสาว พรพิมล มีสกุล

  ๙. นางสาว พิมพ์สุดา อินทร์วงค์

๑๐. นางสาว เพ็ญประภา อายุวัฒน์

๑๑. นางสาว ภคมน จารุเวฬ

  ๒. นางสาว กนกวรรณ ถีราวุฒิ

  ๓. นางสาว กรวีร์ สุขบัวแก้ว

  ๔. นางสาว กัญญาณัฐ ช่อมี

  ๕. นางสาว ขวัญสุดา หล้าหิบ

  ๖. นางสาว จันทร์จิรา สืบสุนทร

  ๗. นาย ไชยศิริ แสนใจ

  ๘. นางสาว ณัฐหทัย สิริวรรณาภรณ์

  ๙. นางสาว เทรีซ่า สมศรี

๑๐. นางสาว ธนาพร บุญ-หลง

๑๑. นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีขจร

๑๒. นางสาว ภัททิรา ประทุมมา

๑๓. นางสาว มัลทิกา มีทรัพย์

๑๔. นางสาว รัชนีกร อำาขำา

๑๕. นางสาว วธิดา พิพัฒผล

๑๖. นางสาว วรนิษฐา เกียรติขุนทด

๑๗. นางสาว ศิราภรณ์ แสงภักดี

๑๘ นางสาว ศิวะพร อินทะนัย

๑๙ นางสาว ศิวาพร ดวงศรี

๒๐ นางสาว สุพิณ ศัลยพงษ์

๒๑ นางสาว สุไรยา มะเต๊ะ

๑๒. นาย นพกร นครเนียม

๑๓. นาย นพรัตน์ ไชยจินดา

๑๔. นางสาว นวรัตน์ ทองเกิด

๑๕. นางสาว บรรจบพร ธัญหล้า

๑๖. นางสาว บุษยรัตน์ ผัดผล

๑๗. นางสาว ปรัชญา สีลาดเลา

๑๘. นางสาว ปรางชนก ธูปวรพันธ์

๑๙. นางสาว ปิยะนันท์ เจียมตน

๒๐. นางสาว พัชรี พบสุวรรณ์

๒๑. นางสาว โมทนา เสียงเพราะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    

๔๗

๒๒. นางสาว ลักษมี กรูเนคค์

๒๓. นาย วรายุทธ แสนศรี

๒๔. นางสาว วันวิสาข์ สุขเจริญ

๒๕. นางสาว ศจี ประดิษสาร

๒๖. นางสาว ศิวะพร จันทวรินทร์

๒๗. นางสาว ศุภางค์ กุลเพียรประสิทธิ์

๒๘. นางสาว สกุลตลา วงค์คำา

  ๑. นาย จิรวัฒน์ วรศุภกร

  ๒. นาย ปัญญาทรัพย์ คลี่สกุล

  ๔. นาย กจะ ชัยทนุวงศ์

  ๕. นางสาว การะเกด การินตา

  ๖. นางสาว กิตติยา แสงแก้ว

  ๗. นางสาว ชุติมา วิชุวงค์

  ๘. นางสาว ธนกมลวรรณ วิจินวัฒนะ

  ๙. นาย ธวัชชัย ปัญญาหลวง

๑๐. นางสาว ภณิดา สัมมา

๑๑. นาย เมธา ปุ๋ยเจริญ

  ๒. นาย กะรัตเพชร จี้ใหญ่

  ๑. นาย ชินพงศ์ ใหม่คามิ

๒๙. นางสาว สาลินี จำาสนอง

๓๐. นาย สุธน พิมพ์แก้ว

๓๑. นาย อรรถพล เอี่ยมสอาด

๓๒. นางสาว อรอนงค์ พละสาร

๓๓. นางสาว อารีวรรณ สุจินตวงษ์

๓๔. MR. XING KANG

  ๓. นางสาว สุธิดา บทสันเทียะ

๑๒. นางสาว รัญชนก ยังอภัย

๑๓. นาย วรพล ดวงลิดี

๑๔. นาย วิสูตร ใจมา

๑๕. นาย ศรัณย์ นามแสง

๑๖. นาย สรวีย์ จริยะพรพรหม

๑๗. นางสาว สุดาลักษณ์ ดอกหอม

๑๘. นาย สุรพงศ์ เอกวานิช

๑๙ นาย ฮานีฟ บินเซ็ง

  ๓. นาย ขุนบุรุษ แก้วมีสุข

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)    

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 



๔๖

สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  
  ๑. นางสาว กนกพิชญ์ ช่วยบุญส่ง

  ๑. นางสาว ชญานาถ ภูคำาศักดิ์

  ๒. นางสาว เกศมณี สมอ๊อด

  ๓. นางสาว จิดาภา ยอมดี

  ๔. นางสาว ฐิติมา ชาวกงจักร

  ๕. นางสาว นริศรา ใจแก้ว

  ๖. นาย นิรันดร์ เรือนแก้ว

  ๗. นางสาว ปฐมภรณ์ คูดิษฐาเลิศ

  ๘. นางสาว พรพิมล มีสกุล

  ๙. นางสาว พิมพ์สุดา อินทร์วงค์

๑๐. นางสาว เพ็ญประภา อายุวัฒน์

๑๑. นางสาว ภคมน จารุเวฬ

  ๒. นางสาว กนกวรรณ ถีราวุฒิ

  ๓. นางสาว กรวีร์ สุขบัวแก้ว

  ๔. นางสาว กัญญาณัฐ ช่อมี

  ๕. นางสาว ขวัญสุดา หล้าหิบ

  ๖. นางสาว จันทร์จิรา สืบสุนทร

  ๗. นาย ไชยศิริ แสนใจ

  ๘. นางสาว ณัฐหทัย สิริวรรณาภรณ์

  ๙. นางสาว เทรีซ่า สมศรี

๑๐. นางสาว ธนาพร บุญ-หลง

๑๑. นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีขจร

๑๒. นางสาว ภัททิรา ประทุมมา

๑๓. นางสาว มัลทิกา มีทรัพย์

๑๔. นางสาว รัชนีกร อำาขำา

๑๕. นางสาว วธิดา พิพัฒผล

๑๖. นางสาว วรนิษฐา เกียรติขุนทด

๑๗. นางสาว ศิราภรณ์ แสงภักดี

๑๘ นางสาว ศิวะพร อินทะนัย

๑๙ นางสาว ศิวาพร ดวงศรี

๒๐ นางสาว สุพิณ ศัลยพงษ์

๒๑ นางสาว สุไรยา มะเต๊ะ

๑๒. นาย นพกร นครเนียม

๑๓. นาย นพรัตน์ ไชยจินดา

๑๔. นางสาว นวรัตน์ ทองเกิด

๑๕. นางสาว บรรจบพร ธัญหล้า

๑๖. นางสาว บุษยรัตน์ ผัดผล

๑๗. นางสาว ปรัชญา สีลาดเลา

๑๘. นางสาว ปรางชนก ธูปวรพันธ์

๑๙. นางสาว ปิยะนันท์ เจียมตน

๒๐. นางสาว พัชรี พบสุวรรณ์

๒๑. นางสาว โมทนา เสียงเพราะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    

๔๗

๒๒. นางสาว ลักษมี กรูเนคค์

๒๓. นาย วรายุทธ แสนศรี

๒๔. นางสาว วันวิสาข์ สุขเจริญ

๒๕. นางสาว ศจี ประดิษสาร

๒๖. นางสาว ศิวะพร จันทวรินทร์

๒๗. นางสาว ศุภางค์ กุลเพียรประสิทธิ์

๒๘. นางสาว สกุลตลา วงค์คำา

  ๑. นาย จิรวัฒน์ วรศุภกร

  ๒. นาย ปัญญาทรัพย์ คลี่สกุล

  ๔. นาย กจะ ชัยทนุวงศ์

  ๕. นางสาว การะเกด การินตา

  ๖. นางสาว กิตติยา แสงแก้ว

  ๗. นางสาว ชุติมา วิชุวงค์

  ๘. นางสาว ธนกมลวรรณ วิจินวัฒนะ

  ๙. นาย ธวัชชัย ปัญญาหลวง

๑๐. นางสาว ภณิดา สัมมา

๑๑. นาย เมธา ปุ๋ยเจริญ

  ๒. นาย กะรัตเพชร จี้ใหญ่

  ๑. นาย ชินพงศ์ ใหม่คามิ

๒๙. นางสาว สาลินี จำาสนอง

๓๐. นาย สุธน พิมพ์แก้ว

๓๑. นาย อรรถพล เอี่ยมสอาด

๓๒. นางสาว อรอนงค์ พละสาร

๓๓. นางสาว อารีวรรณ สุจินตวงษ์

๓๔. MR. XING KANG

  ๓. นางสาว สุธิดา บทสันเทียะ

๑๒. นางสาว รัญชนก ยังอภัย

๑๓. นาย วรพล ดวงลิดี

๑๔. นาย วิสูตร ใจมา

๑๕. นาย ศรัณย์ นามแสง

๑๖. นาย สรวีย์ จริยะพรพรหม

๑๗. นางสาว สุดาลักษณ์ ดอกหอม

๑๘. นาย สุรพงศ์ เอกวานิช

๑๙ นาย ฮานีฟ บินเซ็ง

  ๓. นาย ขุนบุรุษ แก้วมีสุข

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)    

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 



๔๘

  ๔. นาย จีรพัทธ์ เทพวีระ

  ๕. นาย ฐิติ เศรษฐบุตร

  ๖. นาย ณัฐพล ไทยเจริญ

  ๗. นาย ณัฐภัทร โชติช่วง

  ๘. นาย ณัฐวุฒิ หล่าบุตรศรี

  ๙. นาย ทศพล นวลแสงเทียน

๑๐. นางสาว ธมลวรรณ พุทธิมา

๑๑. นาย ธันวา ศัตรูพ่าย

๑๒. นาย เบญจรงค์ สุพรรณ

๑๓. นาย ปวีณ คงใหญ่

๑๔. นางสาว ปัทมา แสนโซ้ง

๑๕. นางสาว ปิยะพร ชอบธรรม

๑๖. นางสาว พัชริดา เดชชะ

๑๗. นาย พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร

๑๘. นางสาว วันทนีย์ แก้วศรีเวียง

๑๙. นาย ศศิพงษ์ สิงห์พรหม

๒๐. นางสาว ศิริกาญจณ์ ราญคำารัตน์

๒๑. นางสาว ศิริวรรณ สมบูรณ์

๒๒. นางสาว สาวิกา วงศ์จุมปู

๒๓. นาย สุทธิพงษ์ ขอนทอง

๒๔. นางสาว สุปรียา ไชยลังกา

๒๕. นาย อภิรมย์ นันติชัย

๒๖. นางสาว อุมาพร ดีเดย์

  ๑. นาย รัฐศาสตร์ ประทุมศิริ

  ๒. MR. SAI SIT 

  ๔. นางสาว จิรายุ ทาวัง

  ๕. นาย ภาคิไนย กมลภุส

  ๖. นางสาว ศุภลักษณ์ ปาลีตา

  ๙. นางสาว กมลวรรณ โปธิสัน

๑๐. นาย กฤตศรุต อุดแคว

๑๑. นาย กฤษฎา เที่ยงธรรม

๑๒. นาย กันต์พจน์ มนต์เลี้ยง

๑๓. นาย กิติเมธา ธรรมเมธา

๑๔. นาย จุฑา สุภามา

๑๕. นาย ฐาปกรณ์ ทีนารัตน์

  ๓. MR. SOE LIN PAING 

  ๗. นางสาว อโณทัย ใจเงิน

  ๘. MISS NANG SAN PHOUNG LATT 

๑๖. นาย ธณิน ใจใหญ่

๑๗. นาย ธำารงกุล สิทธิกรวนิช

๑๘. นาย ธีรเมธ แก้ววิเศษ

๑๙. นาย ปริวัตร วิริยะพันธ์

๒๐. นาย ปองณัฐ โพธิ์เงิน

๒๑. นาย พชร ธัญญะวัฒน์โภคิน

๒๒. นาย รัฐวิชญ์ กมล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

๔๙

๒๓. นางสาว วรรณฤดี กสิวัฒนาวุฒิ

๒๔. นางสาว วิภาวรรณ มีสัตย์

๒๕. นางสาว วิลาสินี กงเพชร

๒๖. นาย ศุภณัฐ เนืองนิตย์นราพร

๒๗. นางสาว สุชาดา เชวงพจน์

๒๘. นาย สุทธิศักดิ์ งามวงศ์

๒๙. นาย อภิรักษ์ พรายแก้ว

๓๐. นาย อภิวัฒน์ สกุลพราหมณ์

๓๑. นาย อรรถพล ชุ่มมาลี

๓๒. MR. SAI NOOM YWET MAING 

๓๓. MR. YESHI WANGDI

  ๑. นางสาว นภัสสร คำาจันทร์วงค์

  ๒. นางสาว ภัสราภรณ์ พรมมูล

  ๔. นางสาว กมลชนก ชิณการณ์

  ๕. นาย กมลล์กลภัทร สุริยไชยกวิน

  ๖. นางสาว กอบกุล บุญประสาร

  ๗. นาย กิตติคุณ มาลารัตน์

  ๘. นาย กิตติพงษ์ เธียรสถาพร

  ๙. นาย จักรกฤษณ์ มากสมบูรณ์

๑๐. นางสาว จิตสุดา เกษรพรม

๑๑. นางสาว ชฤวัลย์ นิธิรัตน์กุลภัค

๑๒. นาย ชัยวุฒิ คำาภีระ

๑๓. นาย ฐิตินันท์ ผลภักดี

๑๔. นางสาว ณัชชา ฟักประไพ

๑๕. นาย ณัฐกิตติ์ อัมพรทิวาทิพย์

๑๖. นาย ณัฐพงศ์ พรหมจันทร์

๑๗. นางสาว ณัฐสิรี ทรงพุฒิ

๑๘. นางสาว ดลชนก อธิพงศกร

๑๙. นางสาว เต็มสิริ บุญลือ

๒๐. นาย ไตรวุฒิ ประสงค์สุข

  ๓. นาย ศิริพงษ์ สูงกลาง

๒๑. นาย ทศพล ไชยวงค์

๒๒. นาย ธนาคุปต์ จิตต์เลิศ

๒๓. นาย ธีรภัทร์ อุปไพร

๒๔. นาย นวพล จิตรนาริญ

๒๕. นาย เบญจกรณ์ ขวัญอำาไพพันธุ์

๒๖. นางสาว เบญจวรรณ ปิยรัตนวงศ์

๒๗. นาย ปณิธาน ดิศโยธิน

๒๘. นาย ปริญญา ใจสุข

๒๙. นาย ปัญญาวัชร สุขอยู่

๓๐. นางสาว พรพิมล ทองเรือง

๓๑. นางสาว พิชญา พรมประไพ

๓๒. นาย ภูริวัจน์ ปุณณยศวีร์

๓๓. นาย เมธาวุฒิ ศุภกูล

๓๔. นาย โยธิน กลมทุกสิ่ง

๓๕. นางสาว รุ่งรวี รุ่งเรืองเสถียร

๓๖. นาย ฤชากร อรรคสีวร

๓๗. นาย วริทธิ์ สิทธิมงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว) เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)



๔๘

  ๔. นาย จีรพัทธ์ เทพวีระ

  ๕. นาย ฐิติ เศรษฐบุตร

  ๖. นาย ณัฐพล ไทยเจริญ

  ๗. นาย ณัฐภัทร โชติช่วง

  ๘. นาย ณัฐวุฒิ หล่าบุตรศรี

  ๙. นาย ทศพล นวลแสงเทียน

๑๐. นางสาว ธมลวรรณ พุทธิมา

๑๑. นาย ธันวา ศัตรูพ่าย

๑๒. นาย เบญจรงค์ สุพรรณ

๑๓. นาย ปวีณ คงใหญ่

๑๔. นางสาว ปัทมา แสนโซ้ง

๑๕. นางสาว ปิยะพร ชอบธรรม

๑๖. นางสาว พัชริดา เดชชะ

๑๗. นาย พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร

๑๘. นางสาว วันทนีย์ แก้วศรีเวียง

๑๙. นาย ศศิพงษ์ สิงห์พรหม

๒๐. นางสาว ศิริกาญจณ์ ราญคำารัตน์

๒๑. นางสาว ศิริวรรณ สมบูรณ์

๒๒. นางสาว สาวิกา วงศ์จุมปู

๒๓. นาย สุทธิพงษ์ ขอนทอง

๒๔. นางสาว สุปรียา ไชยลังกา

๒๕. นาย อภิรมย์ นันติชัย

๒๖. นางสาว อุมาพร ดีเดย์

  ๑. นาย รัฐศาสตร์ ประทุมศิริ

  ๒. MR. SAI SIT 

  ๔. นางสาว จิรายุ ทาวัง

  ๕. นาย ภาคิไนย กมลภุส

  ๖. นางสาว ศุภลักษณ์ ปาลีตา

  ๙. นางสาว กมลวรรณ โปธิสัน

๑๐. นาย กฤตศรุต อุดแคว

๑๑. นาย กฤษฎา เที่ยงธรรม

๑๒. นาย กันต์พจน์ มนต์เลี้ยง

๑๓. นาย กิติเมธา ธรรมเมธา

๑๔. นาย จุฑา สุภามา

๑๕. นาย ฐาปกรณ์ ทีนารัตน์

  ๓. MR. SOE LIN PAING 

  ๗. นางสาว อโณทัย ใจเงิน

  ๘. MISS NANG SAN PHOUNG LATT 

๑๖. นาย ธณิน ใจใหญ่

๑๗. นาย ธำารงกุล สิทธิกรวนิช

๑๘. นาย ธีรเมธ แก้ววิเศษ

๑๙. นาย ปริวัตร วิริยะพันธ์

๒๐. นาย ปองณัฐ โพธิ์เงิน

๒๑. นาย พชร ธัญญะวัฒน์โภคิน

๒๒. นาย รัฐวิชญ์ กมล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

๔๙

๒๓. นางสาว วรรณฤดี กสิวัฒนาวุฒิ

๒๔. นางสาว วิภาวรรณ มีสัตย์

๒๕. นางสาว วิลาสินี กงเพชร

๒๖. นาย ศุภณัฐ เนืองนิตย์นราพร

๒๗. นางสาว สุชาดา เชวงพจน์

๒๘. นาย สุทธิศักดิ์ งามวงศ์

๒๙. นาย อภิรักษ์ พรายแก้ว

๓๐. นาย อภิวัฒน์ สกุลพราหมณ์

๓๑. นาย อรรถพล ชุ่มมาลี

๓๒. MR. SAI NOOM YWET MAING 

๓๓. MR. YESHI WANGDI

  ๑. นางสาว นภัสสร คำาจันทร์วงค์

  ๒. นางสาว ภัสราภรณ์ พรมมูล

  ๔. นางสาว กมลชนก ชิณการณ์

  ๕. นาย กมลล์กลภัทร สุริยไชยกวิน

  ๖. นางสาว กอบกุล บุญประสาร

  ๗. นาย กิตติคุณ มาลารัตน์

  ๘. นาย กิตติพงษ์ เธียรสถาพร

  ๙. นาย จักรกฤษณ์ มากสมบูรณ์

๑๐. นางสาว จิตสุดา เกษรพรม

๑๑. นางสาว ชฤวัลย์ นิธิรัตน์กุลภัค

๑๒. นาย ชัยวุฒิ คำาภีระ

๑๓. นาย ฐิตินันท์ ผลภักดี

๑๔. นางสาว ณัชชา ฟักประไพ

๑๕. นาย ณัฐกิตติ์ อัมพรทิวาทิพย์

๑๖. นาย ณัฐพงศ์ พรหมจันทร์

๑๗. นางสาว ณัฐสิรี ทรงพุฒิ

๑๘. นางสาว ดลชนก อธิพงศกร

๑๙. นางสาว เต็มสิริ บุญลือ

๒๐. นาย ไตรวุฒิ ประสงค์สุข

  ๓. นาย ศิริพงษ์ สูงกลาง

๒๑. นาย ทศพล ไชยวงค์

๒๒. นาย ธนาคุปต์ จิตต์เลิศ

๒๓. นาย ธีรภัทร์ อุปไพร

๒๔. นาย นวพล จิตรนาริญ

๒๕. นาย เบญจกรณ์ ขวัญอำาไพพันธุ์

๒๖. นางสาว เบญจวรรณ ปิยรัตนวงศ์

๒๗. นาย ปณิธาน ดิศโยธิน

๒๘. นาย ปริญญา ใจสุข

๒๙. นาย ปัญญาวัชร สุขอยู่

๓๐. นางสาว พรพิมล ทองเรือง

๓๑. นางสาว พิชญา พรมประไพ

๓๒. นาย ภูริวัจน์ ปุณณยศวีร์

๓๓. นาย เมธาวุฒิ ศุภกูล

๓๔. นาย โยธิน กลมทุกสิ่ง

๓๕. นางสาว รุ่งรวี รุ่งเรืองเสถียร

๓๖. นาย ฤชากร อรรคสีวร

๓๗. นาย วริทธิ์ สิทธิมงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว) เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)



๕๐

  ๒. นาย นพเก้า บุญหนุน

  ๔. นาย กฤตวัฒน์ นันชัย

  ๕. นาย กิตติพงษ์ ใบอุบล

  ๖. นาย กิตติศักดิ์ ภู่วงษ์งาม

  ๗. นาย คณาทร ตั้งกิตอังคณา

  ๘. นาย จักรกฤช ศุกระศร

  ๙. นาย จารุวิชญ์ แสงทับทิม

๑๐. นางสาว ชนิตา เทศนา

๑๑. นาย ชัชวาลย์ สุขช่วง

๑๒. นาย ทนงศักดิ์ ธรรมขันคำา

๑๓. นาย เทวินทร์ หินเพชร

๑๔. นาย ธนวัฒน์ อุตอามาตย์

๑๕. นาย นพนรรจ์ นาคำา

๑๖. นาย นันทนิจ จิตตเกษม

๑๗. นาย นิรินธน์ จันกาศ

๑๘. นาย บรรพต แดนมณีรัตนา

๑๙. นาย บวร วชิรศรีสุนทรา

  ๑. MISS MARY

  ๓. นางสาว พรรณกร ชาวอ่างทอง

๒๐. นาย ปรัชญา บุญวัย

๒๑. นาย ปรินทร์ นาคนิยม

๒๒. นาย พชร อายุยืน

๒๓. นางสาว พัชราภรณ์ โตอดิเทพย์

๒๔. นาย ภานุพันธ์ แก้วศรี

๒๕. นาย ภาสกร ทองปากนำ้า

๒๖. นาย รัฐวุฒิ สาทา

๒๗. นาย วศิน จันทร์สด

๒๘. นาย วศินภัทร์ ไพศาลยศกุล

๒๙. นาย วัศพล คำาผง

๓๐. นาย วิษณุสรรค์ รัตนชัยคุณ

๓๑. นาย วีรชัย ทรงสุรีย์

๓๒. นางสาว ศริญญา รินนาศักดิ์

๓๓. นาย ศุภกิจ พันสุภะ

๓๔. นาย ศุภโชค ภักดีมีชัย

๓๕. นาย ศุภวุฒิ อุดคำาเที่ยง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๓๘. นางสาว วิลาสินี มีอาหาร

๓๙. นาย ศรัณพัฒน์ ราชโยธา

๔๐. นางสาว ศิริวรรณ เกเย็น

๔๑. นางสาว ศุภลักษณ์ ตรีเมฆ

๔๒. นาย สรยุทธ์ หรรษภิญโญ

๔๓. นางสาว สโรชา โพธิกัน

๔๔. นางสาว สุจิตรา สาขา

๔๕. นางสาว สุปรียา มานะมณีวงศ์

๔๖. นาย โสภณวิชญ์ นิลมานนท์

๔๗. นาย อภิชาติ บัวเบิก

๔๘. นางสาว อริสา พรหมภากร

๕๑

๓๖. นางสาว สุญาดา จิตรักญาติ

๓๗. นาย อัครวิชช์ ตั้งมนัส

๓๘. นาย อาเป่า เลาลี่

  ๑. นางสาว ปารณีย์ สุนันท์

  ๒. นาย กรกช ว่องนาวี

  ๓. นาย กฤษณ์ กาญจนากระจ่าง

  ๔. นาย กฤษดากรณ์ บุญธูป

  ๕. นาย กุลเชษฐ์ เลิศเขมทัต

  ๖. นาย ชวลิต แป้นโต

  ๗. นางสาว ธีราภรณ์ รังสิยารมณ์

  ๘. นาย ปรเมษฐ์ แท่นสุนทร

  ๙. นาย ปิติวัฒน์ พันธ์เมธาฤทธิ์

๑๐. นาย ปุลวัชร จิณะมูล

๑๑. นาย พงษ์พิพัฒร์ บุตรแสนลี

๑๒. นาย พิเชียร ชนะกุล

๑๓. นางสาว รุจิรา ช้างเสวก

๑๔. นาย วีรพล สุตะวงค์

๑๕. นางสาว ศิรินทร์รัตน์ ขวัญเพ็ง

๑๖. นาย ศุภชัย รินทร์น้อย

๑๗. นางสาว สสิตา หลำาชาวนา

๑๘. นางสาว สุกานดา จินดาเพชร

๑๙. นาย สุทธิรักษ์ ทีอุทิศ

๒๐. นาย สุเทพ ขาวงาม

๒๑. MISS NANG EI EI PHYU 

๒๒. MISS WIN EI  EI SAN 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)

  ๑. นางสาว กิติยา ปิติเสรี

  ๒. นางสาว จารุวรรณ ต่อเคหะกิจ

  ๕. นางสาว กชวรรณ วัฒนศิริ

  ๖. นางสาว ภัทรานิษฐ์ พสุสุวรรณ

  ๗. นางสาว รังสิยา ชุ่มอินทร์

  ๓. นางสาว เพชรรัตน์ ลีลาเศรษฐกุล

  ๔. นางสาว วิอร วรรณศรี

  ๘. นางสาว ศิราณี แสนคำาก้อน

  ๙. นางสาว อนัญญา รังสรรค์จินดา

๑๐. นางสาว อภิรศรี กรณาธิป

สำานักวิชาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  



๕๐

  ๒. นาย นพเก้า บุญหนุน

  ๔. นาย กฤตวัฒน์ นันชัย

  ๕. นาย กิตติพงษ์ ใบอุบล

  ๖. นาย กิตติศักดิ์ ภู่วงษ์งาม

  ๗. นาย คณาทร ตั้งกิตอังคณา

  ๘. นาย จักรกฤช ศุกระศร

  ๙. นาย จารุวิชญ์ แสงทับทิม

๑๐. นางสาว ชนิตา เทศนา

๑๑. นาย ชัชวาลย์ สุขช่วง

๑๒. นาย ทนงศักดิ์ ธรรมขันคำา

๑๓. นาย เทวินทร์ หินเพชร

๑๔. นาย ธนวัฒน์ อุตอามาตย์

๑๕. นาย นพนรรจ์ นาคำา

๑๖. นาย นันทนิจ จิตตเกษม

๑๗. นาย นิรินธน์ จันกาศ

๑๘. นาย บรรพต แดนมณีรัตนา

๑๙. นาย บวร วชิรศรีสุนทรา

  ๑. MISS MARY

  ๓. นางสาว พรรณกร ชาวอ่างทอง

๒๐. นาย ปรัชญา บุญวัย

๒๑. นาย ปรินทร์ นาคนิยม

๒๒. นาย พชร อายุยืน

๒๓. นางสาว พัชราภรณ์ โตอดิเทพย์

๒๔. นาย ภานุพันธ์ แก้วศรี

๒๕. นาย ภาสกร ทองปากนำ้า

๒๖. นาย รัฐวุฒิ สาทา

๒๗. นาย วศิน จันทร์สด

๒๘. นาย วศินภัทร์ ไพศาลยศกุล

๒๙. นาย วัศพล คำาผง

๓๐. นาย วิษณุสรรค์ รัตนชัยคุณ

๓๑. นาย วีรชัย ทรงสุรีย์

๓๒. นางสาว ศริญญา รินนาศักดิ์

๓๓. นาย ศุภกิจ พันสุภะ

๓๔. นาย ศุภโชค ภักดีมีชัย

๓๕. นาย ศุภวุฒิ อุดคำาเที่ยง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๓๘. นางสาว วิลาสินี มีอาหาร

๓๙. นาย ศรัณพัฒน์ ราชโยธา

๔๐. นางสาว ศิริวรรณ เกเย็น

๔๑. นางสาว ศุภลักษณ์ ตรีเมฆ

๔๒. นาย สรยุทธ์ หรรษภิญโญ

๔๓. นางสาว สโรชา โพธิกัน

๔๔. นางสาว สุจิตรา สาขา

๔๕. นางสาว สุปรียา มานะมณีวงศ์

๔๖. นาย โสภณวิชญ์ นิลมานนท์

๔๗. นาย อภิชาติ บัวเบิก

๔๘. นางสาว อริสา พรหมภากร

๕๑

๓๖. นางสาว สุญาดา จิตรักญาติ

๓๗. นาย อัครวิชช์ ตั้งมนัส

๓๘. นาย อาเป่า เลาลี่

  ๑. นางสาว ปารณีย์ สุนันท์

  ๒. นาย กรกช ว่องนาวี

  ๓. นาย กฤษณ์ กาญจนากระจ่าง

  ๔. นาย กฤษดากรณ์ บุญธูป

  ๕. นาย กุลเชษฐ์ เลิศเขมทัต

  ๖. นาย ชวลิต แป้นโต

  ๗. นางสาว ธีราภรณ์ รังสิยารมณ์

  ๘. นาย ปรเมษฐ์ แท่นสุนทร

  ๙. นาย ปิติวัฒน์ พันธ์เมธาฤทธิ์

๑๐. นาย ปุลวัชร จิณะมูล

๑๑. นาย พงษ์พิพัฒร์ บุตรแสนลี

๑๒. นาย พิเชียร ชนะกุล

๑๓. นางสาว รุจิรา ช้างเสวก

๑๔. นาย วีรพล สุตะวงค์

๑๕. นางสาว ศิรินทร์รัตน์ ขวัญเพ็ง

๑๖. นาย ศุภชัย รินทร์น้อย

๑๗. นางสาว สสิตา หลำาชาวนา

๑๘. นางสาว สุกานดา จินดาเพชร

๑๙. นาย สุทธิรักษ์ ทีอุทิศ

๒๐. นาย สุเทพ ขาวงาม

๒๑. MISS NANG EI EI PHYU 

๒๒. MISS WIN EI  EI SAN 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)

  ๑. นางสาว กิติยา ปิติเสรี

  ๒. นางสาว จารุวรรณ ต่อเคหะกิจ

  ๕. นางสาว กชวรรณ วัฒนศิริ

  ๖. นางสาว ภัทรานิษฐ์ พสุสุวรรณ

  ๗. นางสาว รังสิยา ชุ่มอินทร์

  ๓. นางสาว เพชรรัตน์ ลีลาเศรษฐกุล

  ๔. นางสาว วิอร วรรณศรี

  ๘. นางสาว ศิราณี แสนคำาก้อน

  ๙. นางสาว อนัญญา รังสรรค์จินดา

๑๐. นางสาว อภิรศรี กรณาธิป

สำานักวิชาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  



๕๒

  ๑. นาย ธนาภัทร บุญเสริม

  ๒. นางสาว มัลลิกา จันต๊ะคาด

  ๓. นางสาว วิภารัตน์ วิยะพร้าว

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑๑. นางสาว กฤติยา กลั่นมีผล

๑๒. นางสาว เกศิณี เจนสมบูรณ์

๑๓. นางสาว จิตจีรัง ปิ่นทรายมูล

๑๔. นางสาว จีรนันท์ จันทสะ

๑๕. นางสาว จุฑามาศ คงวัฒนา

๑๖. นางสาว จุฑารัตน์ จันธิมา

๑๗. นางสาว ชนากานต์ ปัญญาไชย

๑๘. นางสาว ชนิษฐ์สดา ลัยวิรัตน์

๑๙. นางสาว ณัฐวรรณ วรินทร์รักษ์

๒๐. นาย ตระการ เสนารัตน์

๒๑. นางสาว ทิพย์สุมน ฤทธิกัน

๒๒. นาย เธียรธัช ด้วงวิเศษ

๒๓. นางสาว เบญจวรรณ ฟักฟูทอง

๒๔. นางสาว ปณยา ศรีธิเมืองใจ

๒๕. นางสาว ปริศนา โลมากุล

๒๖. นางสาว พรปวีณ์ เดชะศิริ

๒๗. นางสาว พศิกา เครื่องสีมา

๒๘. นาย พัชรพล ส่งศิริ

๒๙. นางสาว พิชญา รัศมีธงชัย

๓๐. นางสาว พิศณิภา คุคะพันธุ์พงศ์

๓๑. นางสาว ไพระหงษ์ อุ่นหวัง

๓๒. นาย ภาสกร ศรีสุวรรณ์

๓๓. นางสาว มนตรา จันทวดี

๓๔. นางสาว เมธาวี ศรีดารา

๓๕. นางสาว ระพีพรรณ สุขเสริญ

๓๖. นางสาว วราภรณ์ คำาเงิน

๓๗. นางสาว ศรัญยา สุชัยพร

๓๘. นางสาว ศศิธร สลีอ่อน

๓๙. นางสาว ศิริพร จอมเงิน

๔๐. นางสาว ศิริพร พุฒซ้อน

๔๑. นางสาว ศิริรักษ์ เชื้อเมืองพาน

๔๒. นางสาว สิรินดา กุ้ยประเสริฐ

๔๓. นางสาว สุดารัตน์ ศรีศรกำาพล

๔๔. นางสาว สุรีรักษ์ ลือสุวรรณ์

๔๕. นางสาว หทัยรัตน์ สุนทอง

๔๖. นางสาว อรชร พันธุ์เเก้ว

๔๗. นางสาว อรุณี จันทร์มณี

๔๘. นางสาว อัมพิกา สิทธิพรหม

๔๙. MR. GE YU

๕๐. MR. GUOKUI XU

๕๑. MISS NAN THEINGI TUN 

๕๒. MR. NYAN TUN 

๕๓. MR. SAI ARKAR AUNG 

บัญชีบัณฑิต

๕๓

  ๔. นางสาว กมลา เสนีรัตน์

  ๑. นางสาว กุลธิดา บุญพงษ์

  ๒. นาย จิตติพัฒน์ สมใจ

  ๓. นางสาว พรปวีณ์ วรศุภกร

  ๖. นาย กฤษฎาพงศ์ แสงสว่าง

  ๗. นาย เกริก กองทอง

  ๘. นาย ณัฏฐวุฒิ เตละวาณิชย์

  ๙. นางสาว ทิตยา รัตนถาวรกิติ

๑๐. นางสาว เนตรชนก อุดมทรัพย์

๑๑. นางสาว ปารมิน เลิศจิตติคุณ

๑๒. นางสาว ปิยนาถ พรหมสวัสดิ์

๑๓. นางสาว พัชรี พรมวงค์

  ๖. นางสาว กนกวรรณ ดีแสน

  ๗. นาย กฤษฎากร ชัยศรี

  ๘. นางสาว ฐิติกานต์ จันทร์แจ่ม

  ๙. นาย ณัฐนนท์ สุเมธะ

๑๐. นางสาว ทิพย์สุคนธ์ กันทะเตียน

๑๑. นางสาว นาราทิพย์ เขียวกาหลง

๑๒. นางสาว ปัทมาวดี แก้วเทพ

๑๓. นางสาว ปิยวรรณ ตั้งปัญญาผ่องโชค

๑๔. นาย พัธฐนนท์ ศุภพิสิษฐ์

๑๕. นางสาว พิชญ์สิรี ดีไทย

๑๖. นางสาว ภรณี ดุลณกิจ

๑๗. นางสาว มิรินทร์ คำาเงิน

๑๘. นาย ยสินทร เลิศลาวี

  ๕. นางสาว สุจิตรา ทาตายุ

  ๔. นาย ศิวนาถ สุวรรณโชคสกุล

  ๕. MR. JI HUN HAN

๑๔. นาย ภูดิท เพ็ชรทอง

๑๕. นางสาว ยุพาภรณ์ ไพรวรรณ์

๑๖. นางสาว รัญชณา อักษรศรี

๑๗. นางสาว รัตนาภรณ์ คงสงฆ์

๑๘. นาย วิชนนท์ ฟองตระกูล

๑๙. นางสาว ศุภรัตน์ ธนะทิพย์

๒๐. MISS NANG KHIN WIN MON 

๑๙. นาย รัชชานนท์ สมเกษม

๒๐. นางสาว วศินี ศิริธรากูล

๒๑. นางสาว วันทนา รักพานิชมณี

๒๒. นาย วินภัส ชุติวัฒนธาดา

๒๓. นางสาว วีนัสรินทร์ วิรัตรมณี

๒๔. นาย สรวิศ เสลานนท์

๒๕. นาย สราวุธ ประจำาเรือ

๒๖. นาย สุพัฒน์ กาใจ

๒๗. นางสาว สุพัตรา กลิ่นชิด

๒๘. นางสาว เสาวนิตย์ สุวรรณวิชณีย์

๒๙. นาย โสภณ นกขุนทอง

๓๐. นางสาว อรอิริยา วงค์ต๋าคำา

๓๑. นาย อานนท์ ตันไพศาล

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต



๕๒

  ๑. นาย ธนาภัทร บุญเสริม

  ๒. นางสาว มัลลิกา จันต๊ะคาด

  ๓. นางสาว วิภารัตน์ วิยะพร้าว

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑๑. นางสาว กฤติยา กลั่นมีผล

๑๒. นางสาว เกศิณี เจนสมบูรณ์

๑๓. นางสาว จิตจีรัง ปิ่นทรายมูล

๑๔. นางสาว จีรนันท์ จันทสะ

๑๕. นางสาว จุฑามาศ คงวัฒนา

๑๖. นางสาว จุฑารัตน์ จันธิมา

๑๗. นางสาว ชนากานต์ ปัญญาไชย

๑๘. นางสาว ชนิษฐ์สดา ลัยวิรัตน์

๑๙. นางสาว ณัฐวรรณ วรินทร์รักษ์

๒๐. นาย ตระการ เสนารัตน์

๒๑. นางสาว ทิพย์สุมน ฤทธิกัน

๒๒. นาย เธียรธัช ด้วงวิเศษ

๒๓. นางสาว เบญจวรรณ ฟักฟูทอง

๒๔. นางสาว ปณยา ศรีธิเมืองใจ

๒๕. นางสาว ปริศนา โลมากุล

๒๖. นางสาว พรปวีณ์ เดชะศิริ

๒๗. นางสาว พศิกา เครื่องสีมา

๒๘. นาย พัชรพล ส่งศิริ

๒๙. นางสาว พิชญา รัศมีธงชัย

๓๐. นางสาว พิศณิภา คุคะพันธุ์พงศ์

๓๑. นางสาว ไพระหงษ์ อุ่นหวัง

๓๒. นาย ภาสกร ศรีสุวรรณ์

๓๓. นางสาว มนตรา จันทวดี

๓๔. นางสาว เมธาวี ศรีดารา

๓๕. นางสาว ระพีพรรณ สุขเสริญ

๓๖. นางสาว วราภรณ์ คำาเงิน

๓๗. นางสาว ศรัญยา สุชัยพร

๓๘. นางสาว ศศิธร สลีอ่อน

๓๙. นางสาว ศิริพร จอมเงิน

๔๐. นางสาว ศิริพร พุฒซ้อน

๔๑. นางสาว ศิริรักษ์ เชื้อเมืองพาน

๔๒. นางสาว สิรินดา กุ้ยประเสริฐ

๔๓. นางสาว สุดารัตน์ ศรีศรกำาพล

๔๔. นางสาว สุรีรักษ์ ลือสุวรรณ์

๔๕. นางสาว หทัยรัตน์ สุนทอง

๔๖. นางสาว อรชร พันธุ์เเก้ว

๔๗. นางสาว อรุณี จันทร์มณี

๔๘. นางสาว อัมพิกา สิทธิพรหม

๔๙. MR. GE YU

๕๐. MR. GUOKUI XU

๕๑. MISS NAN THEINGI TUN 

๕๒. MR. NYAN TUN 

๕๓. MR. SAI ARKAR AUNG 

บัญชีบัณฑิต

๕๓

  ๔. นางสาว กมลา เสนีรัตน์

  ๑. นางสาว กุลธิดา บุญพงษ์

  ๒. นาย จิตติพัฒน์ สมใจ

  ๓. นางสาว พรปวีณ์ วรศุภกร

  ๖. นาย กฤษฎาพงศ์ แสงสว่าง

  ๗. นาย เกริก กองทอง

  ๘. นาย ณัฏฐวุฒิ เตละวาณิชย์

  ๙. นางสาว ทิตยา รัตนถาวรกิติ

๑๐. นางสาว เนตรชนก อุดมทรัพย์

๑๑. นางสาว ปารมิน เลิศจิตติคุณ

๑๒. นางสาว ปิยนาถ พรหมสวัสดิ์

๑๓. นางสาว พัชรี พรมวงค์

  ๖. นางสาว กนกวรรณ ดีแสน

  ๗. นาย กฤษฎากร ชัยศรี

  ๘. นางสาว ฐิติกานต์ จันทร์แจ่ม

  ๙. นาย ณัฐนนท์ สุเมธะ

๑๐. นางสาว ทิพย์สุคนธ์ กันทะเตียน

๑๑. นางสาว นาราทิพย์ เขียวกาหลง

๑๒. นางสาว ปัทมาวดี แก้วเทพ

๑๓. นางสาว ปิยวรรณ ตั้งปัญญาผ่องโชค

๑๔. นาย พัธฐนนท์ ศุภพิสิษฐ์

๑๕. นางสาว พิชญ์สิรี ดีไทย

๑๖. นางสาว ภรณี ดุลณกิจ

๑๗. นางสาว มิรินทร์ คำาเงิน

๑๘. นาย ยสินทร เลิศลาวี

  ๕. นางสาว สุจิตรา ทาตายุ

  ๔. นาย ศิวนาถ สุวรรณโชคสกุล

  ๕. MR. JI HUN HAN

๑๔. นาย ภูดิท เพ็ชรทอง

๑๕. นางสาว ยุพาภรณ์ ไพรวรรณ์

๑๖. นางสาว รัญชณา อักษรศรี

๑๗. นางสาว รัตนาภรณ์ คงสงฆ์

๑๘. นาย วิชนนท์ ฟองตระกูล

๑๙. นางสาว ศุภรัตน์ ธนะทิพย์

๒๐. MISS NANG KHIN WIN MON 

๑๙. นาย รัชชานนท์ สมเกษม

๒๐. นางสาว วศินี ศิริธรากูล

๒๑. นางสาว วันทนา รักพานิชมณี

๒๒. นาย วินภัส ชุติวัฒนธาดา

๒๓. นางสาว วีนัสรินทร์ วิรัตรมณี

๒๔. นาย สรวิศ เสลานนท์

๒๕. นาย สราวุธ ประจำาเรือ

๒๖. นาย สุพัฒน์ กาใจ

๒๗. นางสาว สุพัตรา กลิ่นชิด

๒๘. นางสาว เสาวนิตย์ สุวรรณวิชณีย์

๒๙. นาย โสภณ นกขุนทอง

๓๐. นางสาว อรอิริยา วงค์ต๋าคำา

๓๑. นาย อานนท์ ตันไพศาล

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต



๕๔

๒๑. นางสาว กมลารัช ทรัพย์สมาน

๒๒. นางสาว กฤติกา สัจไพบูลย์กิจ

๒๓. นางสาว กฤติยา กันทะวงค์

๒๔. นาย กฤษตฤณ หลวงวรรณา

๒๕. นาย กัญจน์ ว่องวิริยกุล

๒๖. นางสาว กานต์พิชชา จันทร์งาม

๒๗. นางสาว กิตติญา แสนนาม

๒๘. นางสาว กิตติมาพร เอี่ยมชื่นมงคล

๒๙. นาย กีรติ สุวรรณกูฏ

๓๐. นางสาว จรรยพร ศิริเจริญ

๓๑. นางสาว จิตพิสุทธิ์ ตระกูลธงชัย

๓๒. นางสาว จิราพร ธีระวุฒิ

๓๓. นางสาว จุฑามาศ พุฒิศรี

๓๔. นางสาว จุฑารัตน์ เสธา

๓๕. นาย เจษฎา ศิลาโคตร

๓๖. นาย ฉัตรชัย วุฒินนชัย

๓๗. นางสาว ชมพูนุช เขื่อนแก้ว

๓๘. นางสาว ชมพูนุท ผ่องโสภา

๓๙. นาย ชัชวาล ฉัตรชูเกียรติกุล

๔๐. นางสาว ชุติมณฑน์ คุ้มทรัพย์

๔๑. นางสาว ณฐรัตน์ อินตาพรม

๔๒. นาย ณัฐนันท์ เลี้ยงอักษร

๔๓. นาย ณัฐพงศ์ นรากรณ์

๔๔. นาย ทักษ์ดนัย โพธิ์สวัสดิ์มณี

๔๕. นาย ธนากร อุชุปัจ

๔๖. นางสาว ธิดาวรรณ รัตนพันธ์

๔๗. นางสาว นัฏฐ์ชัญญา สิริคุณานันท์

๔๘. นางสาว นายิกา พูลทวี

๔๙. นางสาว นารดา วงศ์สิงห์

๕๐. นาย นิธิพล เรืองยศ

๕๑. นาย นุพงษ์ พงษ์ศักดิ์

๕๒. นาย บริราช ติรไพโรจน์

๕๓. นางสาว ปัทมาพร เพ็งอุดม

๕๔. นางสาว ปาณิสรา ใจฝั้น

๕๕. นาย ปิยพันธ์ โฉมจิตร

๕๖. นางสาว ปิยะนุช หมื่นอภัย

๕๗. นางสาว ปุญาญิศา ปันเรือน

๕๘. นาย พชรกร กันอิ่น

๕๙. นาย พสุธร กันทา

๖๐. นางสาว พิชญา ทุ่งมีผล

๖๑. นางสาว พิมพ์พญา เมฆจันทร์

๖๒. นางสาว พิมพิกา ย่องบุตร

๖๓. นางสาว พิริยา ลำาพูลน้อย

๖๔. นางสาว พีรญา สุนันท์

๖๕. นาย ภานพ อนันตลาโภชัย

๖๖. นาย มนัสชัย กำาลังแรง

๖๗. นาย รัฐชัย อินตอน

๖๘. นางสาว รัตติกาล ดวงประเสริฐ

๖๙. นางสาว ฤดีวรรณ พุ่มโกมุท

๗๐. นางสาว วรรณิการ์ ดาสา

๗๑. นางสาว วรฤทัย สิงห์คะ

๗๒. นางสาว วรัญญา ผดุงเดชพสุธร

๗๓. นางสาว วรางคณา สุพรรณ์

๗๔. นางสาว วริศรา มโนสมุทร

๗๕. นาย วสุรงค์ เลิศศุภกุล

๗๖. นาย วิชชากร คุณะโป

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

๕๕

๗๗. นาย วิทัศน์ จิตสาคร

๗๘. นางสาว ศศิธร แสงมณี

๗๙. นางสาว ศุภลักษณ์ ทองพันธ์

๘๐. นาย เศรษฐศักดิ์ ติยานันท์

๘๑. นางสาว สาริศา ตันฑเวช

๘๒. นางสาว สาวิตรา พลไพรินทร์

๘๓. นางสาว สิรภัทร จันทรัตน์

๘๔. นางสาว สุชาดา แฝงพงศ์

๘๕. นาย สุทธิพงษ์ เอี่ยมศรีใส

๘๖. นางสาว สุภาพร พลยศ

๘๗. นางสาว เสาวนีย์ แสงทอง

๘๘. นาย อนุชา ภูทิพยวงษา

๘๙. นาย อนุชิต ซ่อมประดิษฐ

๙๐. นาย อรรถพล ฟังนภาแก้ว

๙๑. นางสาว อักษราภัค ทวีโรจนกุล

๙๒. นางสาว อัจฉริยาพร ศรีนวล

๙๓. นาย อากร พัฒนสุชัย

  ๙๔. นางสาว อารีรัตน์ พรมมินทร์

  ๙๕. นางสาว อิสราภรณ์ พัฒนวงค์ไพโรจน์

  ๙๖. นางสาว อุมารินทร์ พันอินากูล

  ๙๗. MISS EASTERNLY VAN SUI MAWI 

  ๙๘. MR. HAO YU

  ๙๙. MISS MIN ZENG

๑๐๐. MISS NAN NON HTWE LONG 

๑๐๑. MISS NANG NAUNT MAI KHAM KYAUK

๑๐๒. MISS RAN RAN

๑๐๓. MR. SAI HTET AUNG 

๑๐๔. MR. SAI PUT THUNG 

๑๐๕. MISS WEI XU

๑๐๖. MISS XIJIE KAN

๑๐๗. MISS YIWEI GAO

๑๐๘. MR. YU SHI

๑๐๙. MISS ZIN PA PA AUNG 

  ๑. นางสาว กมลชนก เลิศหลาย

  ๒. นางสาว กิจมาศ อินทร์สุวรรณ

  ๓. นางสาว จิตระวี โรหิตรัตนะ

  ๔. นางสาว ฉัตรพิไล ทรัพย์สงค์

  ๙. นางสาว กนกพร สวยสม

๑๐. นางสาว กนกพร อุ่นบ้าน

๑๑. นาย กันตภณ กุลสมาน

๑๒. นาย การณิก พลับทอง

๑๓. นาย จารุพงศ์ ทองเอิบ

  ๕. นางสาว ชลธิชา สุริยะ

  ๖. นางสาว สุดารัตน์ ปัจฉิมยาม

  ๗. นางสาว โสรยา ไหมประดิษฐ์

  ๘. นาย อัครวัฒน์ ทัศน์ทัฬหสิริ

๑๔. นางสาว จิราภรณ์ ปาลี

๑๕. นางสาว ชญานุช สุขุม

๑๖. นางสาว ชมพูนุช สุ่มมาตย์

๑๗. นางสาว ชุตินันท์ เย็นร่มไทร

๑๘. นาย ณัฐชัย สุจริตธรรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)  เกียรตินิยมอันดับสอง



๕๔

๒๑. นางสาว กมลารัช ทรัพย์สมาน

๒๒. นางสาว กฤติกา สัจไพบูลย์กิจ

๒๓. นางสาว กฤติยา กันทะวงค์

๒๔. นาย กฤษตฤณ หลวงวรรณา

๒๕. นาย กัญจน์ ว่องวิริยกุล

๒๖. นางสาว กานต์พิชชา จันทร์งาม

๒๗. นางสาว กิตติญา แสนนาม

๒๘. นางสาว กิตติมาพร เอี่ยมชื่นมงคล

๒๙. นาย กีรติ สุวรรณกูฏ

๓๐. นางสาว จรรยพร ศิริเจริญ

๓๑. นางสาว จิตพิสุทธิ์ ตระกูลธงชัย

๓๒. นางสาว จิราพร ธีระวุฒิ

๓๓. นางสาว จุฑามาศ พุฒิศรี

๓๔. นางสาว จุฑารัตน์ เสธา

๓๕. นาย เจษฎา ศิลาโคตร

๓๖. นาย ฉัตรชัย วุฒินนชัย

๓๗. นางสาว ชมพูนุช เขื่อนแก้ว

๓๘. นางสาว ชมพูนุท ผ่องโสภา

๓๙. นาย ชัชวาล ฉัตรชูเกียรติกุล

๔๐. นางสาว ชุติมณฑน์ คุ้มทรัพย์

๔๑. นางสาว ณฐรัตน์ อินตาพรม

๔๒. นาย ณัฐนันท์ เลี้ยงอักษร

๔๓. นาย ณัฐพงศ์ นรากรณ์

๔๔. นาย ทักษ์ดนัย โพธิ์สวัสดิ์มณี

๔๕. นาย ธนากร อุชุปัจ

๔๖. นางสาว ธิดาวรรณ รัตนพันธ์

๔๗. นางสาว นัฏฐ์ชัญญา สิริคุณานันท์

๔๘. นางสาว นายิกา พูลทวี

๔๙. นางสาว นารดา วงศ์สิงห์

๕๐. นาย นิธิพล เรืองยศ

๕๑. นาย นุพงษ์ พงษ์ศักดิ์

๕๒. นาย บริราช ติรไพโรจน์

๕๓. นางสาว ปัทมาพร เพ็งอุดม

๕๔. นางสาว ปาณิสรา ใจฝั้น

๕๕. นาย ปิยพันธ์ โฉมจิตร

๕๖. นางสาว ปิยะนุช หมื่นอภัย

๕๗. นางสาว ปุญาญิศา ปันเรือน

๕๘. นาย พชรกร กันอิ่น

๕๙. นาย พสุธร กันทา

๖๐. นางสาว พิชญา ทุ่งมีผล

๖๑. นางสาว พิมพ์พญา เมฆจันทร์

๖๒. นางสาว พิมพิกา ย่องบุตร

๖๓. นางสาว พิริยา ลำาพูลน้อย

๖๔. นางสาว พีรญา สุนันท์

๖๕. นาย ภานพ อนันตลาโภชัย

๖๖. นาย มนัสชัย กำาลังแรง

๖๗. นาย รัฐชัย อินตอน

๖๘. นางสาว รัตติกาล ดวงประเสริฐ

๖๙. นางสาว ฤดีวรรณ พุ่มโกมุท

๗๐. นางสาว วรรณิการ์ ดาสา

๗๑. นางสาว วรฤทัย สิงห์คะ

๗๒. นางสาว วรัญญา ผดุงเดชพสุธร

๗๓. นางสาว วรางคณา สุพรรณ์

๗๔. นางสาว วริศรา มโนสมุทร

๗๕. นาย วสุรงค์ เลิศศุภกุล

๗๖. นาย วิชชากร คุณะโป

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

๕๕

๗๗. นาย วิทัศน์ จิตสาคร

๗๘. นางสาว ศศิธร แสงมณี

๗๙. นางสาว ศุภลักษณ์ ทองพันธ์

๘๐. นาย เศรษฐศักดิ์ ติยานันท์

๘๑. นางสาว สาริศา ตันฑเวช

๘๒. นางสาว สาวิตรา พลไพรินทร์

๘๓. นางสาว สิรภัทร จันทรัตน์

๘๔. นางสาว สุชาดา แฝงพงศ์

๘๕. นาย สุทธิพงษ์ เอี่ยมศรีใส

๘๖. นางสาว สุภาพร พลยศ

๘๗. นางสาว เสาวนีย์ แสงทอง

๘๘. นาย อนุชา ภูทิพยวงษา

๘๙. นาย อนุชิต ซ่อมประดิษฐ

๙๐. นาย อรรถพล ฟังนภาแก้ว

๙๑. นางสาว อักษราภัค ทวีโรจนกุล

๙๒. นางสาว อัจฉริยาพร ศรีนวล

๙๓. นาย อากร พัฒนสุชัย

  ๙๔. นางสาว อารีรัตน์ พรมมินทร์

  ๙๕. นางสาว อิสราภรณ์ พัฒนวงค์ไพโรจน์

  ๙๖. นางสาว อุมารินทร์ พันอินากูล

  ๙๗. MISS EASTERNLY VAN SUI MAWI 

  ๙๘. MR. HAO YU

  ๙๙. MISS MIN ZENG

๑๐๐. MISS NAN NON HTWE LONG 

๑๐๑. MISS NANG NAUNT MAI KHAM KYAUK

๑๐๒. MISS RAN RAN

๑๐๓. MR. SAI HTET AUNG 

๑๐๔. MR. SAI PUT THUNG 

๑๐๕. MISS WEI XU

๑๐๖. MISS XIJIE KAN

๑๐๗. MISS YIWEI GAO

๑๐๘. MR. YU SHI

๑๐๙. MISS ZIN PA PA AUNG 

  ๑. นางสาว กมลชนก เลิศหลาย

  ๒. นางสาว กิจมาศ อินทร์สุวรรณ

  ๓. นางสาว จิตระวี โรหิตรัตนะ

  ๔. นางสาว ฉัตรพิไล ทรัพย์สงค์

  ๙. นางสาว กนกพร สวยสม

๑๐. นางสาว กนกพร อุ่นบ้าน

๑๑. นาย กันตภณ กุลสมาน

๑๒. นาย การณิก พลับทอง

๑๓. นาย จารุพงศ์ ทองเอิบ

  ๕. นางสาว ชลธิชา สุริยะ

  ๖. นางสาว สุดารัตน์ ปัจฉิมยาม

  ๗. นางสาว โสรยา ไหมประดิษฐ์

  ๘. นาย อัครวัฒน์ ทัศน์ทัฬหสิริ

๑๔. นางสาว จิราภรณ์ ปาลี

๑๕. นางสาว ชญานุช สุขุม

๑๖. นางสาว ชมพูนุช สุ่มมาตย์

๑๗. นางสาว ชุตินันท์ เย็นร่มไทร

๑๘. นาย ณัฐชัย สุจริตธรรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)  เกียรตินิยมอันดับสอง



๕๖

๓๐. นางสาว กนกวรรณ บุญเขตต์

๓๑. นางสาว กนกวรรณ พุทธวงค์

๓๒. นางสาว กนิษฐา สุขสม

๓๓. นางสาว กมลจันทร์ พิรส

๓๔. นางสาว กมลรัตน์ ธีมะพันธ์

๓๕. นาย กฤตภาส นิธิกุลพานิช

๓๖. นางสาว กฤษติยา ศิวะศรีรุ่งโรจน์

๓๗. นาย กวิน ชูศิลปกิจเจริญ

๓๘. นางสาว กัญญาวีร์ อวิคุณประเสริฐ

๓๙. นางสาว กันธิชา โคตรแสนลี

๔๐. นางสาว กิ่งเทียน กระทุ่มนัด

๔๑. นาย คมกริช ปัญญานาย

๔๒. นางสาว จตุพร อธิปัตยะวงศ์

๔๓. นางสาว จริญญา เพชรไทย

๔๔. นางสาว จัสมิน ธนาสิริวัฒนกุล

๔๕. นางสาว จีรพรรณ ศิโรรัตน์วิศิษฐ์

๔๖. นางสาว จุฑารักษ์ ธีระรุจินนท์

๔๗. นางสาว จุฑาลักษณ์ สมัครลาน

๔๘. นางสาว เจษฎาภรณ์ พุทธวงค์

๔๙. นาย ฉลาด ชื่นรินทร์

๕๐. นางสาว ชณันญา จะนะ

๕๑. นาย ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี

๕๒. นางสาว ชลธ์หวรรณ เมโฆ

๕๓. นาย ชวเดช อักษรวุฒิ

๕๔. นาย ชัชวาล อินดี

๕๕. นางสาว ชิดชนก วงค์วัง

๕๖. นางสาว ชื่นนภา สมฤทธิ์

๕๗. นางสาว ฌาฐิตา โพธิ์แก้ว

๕๘. นางสาว ณิชากร ท้าวเนาว์

๕๙. นางสาว ณิชากร สวยสอาด

๖๐. นางสาว ณิชารัศม์ นันท์วัฒนาโพธิ

๖๑. นางสาว ณิชารินทร์ เขื่อนสกุล

๖๒. นางสาว ทิพย์สุคนธ์ จิตประสาร

๖๓. นาย ธนวิน ชุติมากรณ์

๖๔. นาย ธนา ศรีวุฒิชาญ

๖๕. นางสาว ธนิศา คิดดี

๖๖. นางสาว ธมนวรรณ ฟองทอง

๖๗. นาย ธวัชชัย ไร่รุ่ง

๖๘. นางสาว ธิดาวรรณ วันดา

๖๙. นาย ธีรพันธ์ ทัศนิยม

๗๐. นาย ธีรัตม์ ประเสริฐคุณัญญา

๗๑. นาย นครินทร์ สินคงอยู่

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)

๑๙. นางสาว ดลณพร หนูหมื่น

๒๐. นาย บัญชา ไชยศิริกูล

๒๑. นางสาว ปนิดา สิงห์ยะเมือง

๒๒. นางสาว ประภัสสร ใจสุข

๒๓. นางสาว ภัทธิดา สังข์ทอง

๒๔. นาย เมธัส อิทธิมณีกุล

๒๕. นาย สถิตย์ สิงห์ธร

๒๖. นางสาว สุดารัตน์ ชินวะโร

๒๗. นางสาว อภิชญา อินทรา

๒๘. นางสาว อันวิกา แสงสร้อย

๒๙. นาย อานนท์ ปินไชย

๕๗

  ๗๒. นางสาว นลินี รอดละมูล

  ๗๓. นางสาว นินันญา ขำาเอี่ยม

  ๗๔. นางสาว เบญจรัตน์ ยิ่งแจ่มศิริ

  ๗๕. นางสาว ปพิชญา อภินันท์เทิดไทย

  ๗๖. นางสาว ประกายแก้ว คำาตื้อ

  ๗๗. นางสาว ปรัชญาพร อ่องละออ

  ๗๘. นางสาว ปวันสินี หาญมนตรี

  ๗๙. นาย ปัญญา อรุณทอง

  ๘๐. นางสาว ปัทมาพร วิเศษสัตย์

  ๘๑. นางสาว ปาริกา เชื้อหมอ

  ๘๒. นาย เปรมเนตร ศรีจักร์

  ๘๓. นาย พงศ์พล พินิจจันทร์

  ๘๔. นางสาว พรชนก ผดุงพงษ์

  ๘๕. นางสาว พรรณวลัย ปิ่นแก้ว

  ๘๖. นางสาว พรรณิกา วงค์นันตา

  ๘๗. นางสาว พัชนีวรรณ ฉั่วประเสริฐ

  ๘๘. นาย พัณณ์ชิตา ศรีบุตร

  ๘๙. นางสาว พิมพ์พิมล ตาบูญ

  ๙๐. นางสาว พิมพ์สิริ เพียรการนา

  ๙๑. นางสาว พิมพิลา น้อยเอี่ยม

  ๙๒. นาย พีระพงษ์ ผ่องผดุง

  ๙๓. นาย พุฒิพงค์ พิมแพง

  ๙๔. นางสาว ฟาตีหม๊ะ ตุสาตู

  ๙๕. นาย ภัทรพงศ์ นครังกุล

  ๙๖. นางสาว ภัทรีย์ เวียงมูล

  ๙๗. นางสาว มนัสชนา ชวนันทโชติ

  ๙๘. นางสาว มัลลิกา ผึ้งด้วง

  ๙๙. นางสาว มินฐินัญญา นวลมณี

๑๐๐. นางสาว เมธินุช พึ่งเพาะปลูก

๑๐๑. นางสาว โยษิตา คงเจริญ

๑๐๒. นางสาว รัชนี สีแสง

๑๐๓. นางสาว รัตติยา บุญศรีภูมิ

๑๐๔. นางสาว รุ่งนภา วิเศษสัตย์

๑๐๕. นางสาว วนิดา ไมตรีทวีนิธิ

๑๐๖. นาย วัชรกิตติ์ สุภาธง

๑๐๗. นาย วัฒนพงศ์ พรหมสถิตย์

๑๐๘. นางสาว วันวิสาข์ ปัญจขันธ์

๑๐๙. นางสาว วิภาดา ไทยสมุทร

๑๑๐. นางสาว ศรันรักษ์ กิตติรัตนไพศาล

๑๑๑. นาย ศราวุธ อ้วนวงษ์

๑๑๒. นาย ศานิต บุญวัชราภัย

๑๑๓. นางสาว ศิริพร อิทธิดำารงค์

๑๑๔. นาย ศิวพงศ์ สุประดิษฐ์

๑๑๕. นางสาว ศิวาการ เสนสอน

๑๑๖. นาย ศุภศักดิ์ เกษศรี

๑๑๗. นาย สมประสงค์ ปัญญา

๑๑๘. นาย สรวิศ ปรุงเจริญ

๑๑๙. นาย สันติ เจริญสุขสมบัติ

๑๒๐. นาย สามารถ ฉินสวัสดิ์พันธุ์

๑๒๑. นางสาว สินจัย อรรถสาร

๑๒๒. นางสาว สุชาดา เกตุฉำ่า

๑๒๓. นางสาว สุชาดา อุ่นนะ

๑๒๔. นางสาว สุทธินี จิตตปารมี

๑๒๕. นางสาว สุธิดา สุทธิดารา

๑๒๖. นางสาว สุธีรา บุญสุวรรณ์

๑๒๗. นางสาว เสาวภา ศรีไกรรส

๑๒๘. นางสาว อธิชา แย้มสมจิตร

๑๒๙. นาย อธิวัต แสงคำา



๕๖

๓๐. นางสาว กนกวรรณ บุญเขตต์

๓๑. นางสาว กนกวรรณ พุทธวงค์

๓๒. นางสาว กนิษฐา สุขสม

๓๓. นางสาว กมลจันทร์ พิรส

๓๔. นางสาว กมลรัตน์ ธีมะพันธ์

๓๕. นาย กฤตภาส นิธิกุลพานิช

๓๖. นางสาว กฤษติยา ศิวะศรีรุ่งโรจน์

๓๗. นาย กวิน ชูศิลปกิจเจริญ

๓๘. นางสาว กัญญาวีร์ อวิคุณประเสริฐ

๓๙. นางสาว กันธิชา โคตรแสนลี

๔๐. นางสาว กิ่งเทียน กระทุ่มนัด

๔๑. นาย คมกริช ปัญญานาย

๔๒. นางสาว จตุพร อธิปัตยะวงศ์

๔๓. นางสาว จริญญา เพชรไทย

๔๔. นางสาว จัสมิน ธนาสิริวัฒนกุล

๔๕. นางสาว จีรพรรณ ศิโรรัตน์วิศิษฐ์

๔๖. นางสาว จุฑารักษ์ ธีระรุจินนท์

๔๗. นางสาว จุฑาลักษณ์ สมัครลาน

๔๘. นางสาว เจษฎาภรณ์ พุทธวงค์

๔๙. นาย ฉลาด ชื่นรินทร์

๕๐. นางสาว ชณันญา จะนะ

๕๑. นาย ชนินทร์ นนทสวัสดิ์ศรี

๕๒. นางสาว ชลธ์หวรรณ เมโฆ

๕๓. นาย ชวเดช อักษรวุฒิ

๕๔. นาย ชัชวาล อินดี

๕๕. นางสาว ชิดชนก วงค์วัง

๕๖. นางสาว ชื่นนภา สมฤทธิ์

๕๗. นางสาว ฌาฐิตา โพธิ์แก้ว

๕๘. นางสาว ณิชากร ท้าวเนาว์

๕๙. นางสาว ณิชากร สวยสอาด

๖๐. นางสาว ณิชารัศม์ นันท์วัฒนาโพธิ

๖๑. นางสาว ณิชารินทร์ เขื่อนสกุล

๖๒. นางสาว ทิพย์สุคนธ์ จิตประสาร

๖๓. นาย ธนวิน ชุติมากรณ์

๖๔. นาย ธนา ศรีวุฒิชาญ

๖๕. นางสาว ธนิศา คิดดี

๖๖. นางสาว ธมนวรรณ ฟองทอง

๖๗. นาย ธวัชชัย ไร่รุ่ง

๖๘. นางสาว ธิดาวรรณ วันดา

๖๙. นาย ธีรพันธ์ ทัศนิยม

๗๐. นาย ธีรัตม์ ประเสริฐคุณัญญา

๗๑. นาย นครินทร์ สินคงอยู่

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)

๑๙. นางสาว ดลณพร หนูหมื่น

๒๐. นาย บัญชา ไชยศิริกูล

๒๑. นางสาว ปนิดา สิงห์ยะเมือง

๒๒. นางสาว ประภัสสร ใจสุข

๒๓. นางสาว ภัทธิดา สังข์ทอง

๒๔. นาย เมธัส อิทธิมณีกุล

๒๕. นาย สถิตย์ สิงห์ธร

๒๖. นางสาว สุดารัตน์ ชินวะโร

๒๗. นางสาว อภิชญา อินทรา

๒๘. นางสาว อันวิกา แสงสร้อย

๒๙. นาย อานนท์ ปินไชย

๕๗

  ๗๒. นางสาว นลินี รอดละมูล

  ๗๓. นางสาว นินันญา ขำาเอี่ยม

  ๗๔. นางสาว เบญจรัตน์ ยิ่งแจ่มศิริ

  ๗๕. นางสาว ปพิชญา อภินันท์เทิดไทย

  ๗๖. นางสาว ประกายแก้ว คำาตื้อ

  ๗๗. นางสาว ปรัชญาพร อ่องละออ

  ๗๘. นางสาว ปวันสินี หาญมนตรี

  ๗๙. นาย ปัญญา อรุณทอง

  ๘๐. นางสาว ปัทมาพร วิเศษสัตย์

  ๘๑. นางสาว ปาริกา เชื้อหมอ

  ๘๒. นาย เปรมเนตร ศรีจักร์

  ๘๓. นาย พงศ์พล พินิจจันทร์

  ๘๔. นางสาว พรชนก ผดุงพงษ์

  ๘๕. นางสาว พรรณวลัย ปิ่นแก้ว

  ๘๖. นางสาว พรรณิกา วงค์นันตา

  ๘๗. นางสาว พัชนีวรรณ ฉั่วประเสริฐ

  ๘๘. นาย พัณณ์ชิตา ศรีบุตร

  ๘๙. นางสาว พิมพ์พิมล ตาบูญ

  ๙๐. นางสาว พิมพ์สิริ เพียรการนา

  ๙๑. นางสาว พิมพิลา น้อยเอี่ยม

  ๙๒. นาย พีระพงษ์ ผ่องผดุง

  ๙๓. นาย พุฒิพงค์ พิมแพง

  ๙๔. นางสาว ฟาตีหม๊ะ ตุสาตู

  ๙๕. นาย ภัทรพงศ์ นครังกุล

  ๙๖. นางสาว ภัทรีย์ เวียงมูล

  ๙๗. นางสาว มนัสชนา ชวนันทโชติ

  ๙๘. นางสาว มัลลิกา ผึ้งด้วง

  ๙๙. นางสาว มินฐินัญญา นวลมณี

๑๐๐. นางสาว เมธินุช พึ่งเพาะปลูก

๑๐๑. นางสาว โยษิตา คงเจริญ

๑๐๒. นางสาว รัชนี สีแสง

๑๐๓. นางสาว รัตติยา บุญศรีภูมิ

๑๐๔. นางสาว รุ่งนภา วิเศษสัตย์

๑๐๕. นางสาว วนิดา ไมตรีทวีนิธิ

๑๐๖. นาย วัชรกิตติ์ สุภาธง

๑๐๗. นาย วัฒนพงศ์ พรหมสถิตย์

๑๐๘. นางสาว วันวิสาข์ ปัญจขันธ์

๑๐๙. นางสาว วิภาดา ไทยสมุทร

๑๑๐. นางสาว ศรันรักษ์ กิตติรัตนไพศาล

๑๑๑. นาย ศราวุธ อ้วนวงษ์

๑๑๒. นาย ศานิต บุญวัชราภัย

๑๑๓. นางสาว ศิริพร อิทธิดำารงค์

๑๑๔. นาย ศิวพงศ์ สุประดิษฐ์

๑๑๕. นางสาว ศิวาการ เสนสอน

๑๑๖. นาย ศุภศักดิ์ เกษศรี

๑๑๗. นาย สมประสงค์ ปัญญา

๑๑๘. นาย สรวิศ ปรุงเจริญ

๑๑๙. นาย สันติ เจริญสุขสมบัติ

๑๒๐. นาย สามารถ ฉินสวัสดิ์พันธุ์

๑๒๑. นางสาว สินจัย อรรถสาร

๑๒๒. นางสาว สุชาดา เกตุฉำ่า

๑๒๓. นางสาว สุชาดา อุ่นนะ

๑๒๔. นางสาว สุทธินี จิตตปารมี

๑๒๕. นางสาว สุธิดา สุทธิดารา

๑๒๖. นางสาว สุธีรา บุญสุวรรณ์

๑๒๗. นางสาว เสาวภา ศรีไกรรส

๑๒๘. นางสาว อธิชา แย้มสมจิตร

๑๒๙. นาย อธิวัต แสงคำา



๕๘

๑๓๐. นางสาว อภิญญา ศรีบุศย์ดี

๑๓๑. นาย อภินันต์ บางน้อย

๑๓๒. นางสาว อรชนก นามวงศ์

๑๓๓. นางสาว อรนุช บุญจูง

๑๓๔. นางสาว อรพรรณ แก้วประดับ

๑๓๕. นางสาว อรอนงค์ แก้วมณี

๑๓๖. นางสาว อรุณทิพย์ อำาไพกิจพาณิชย์

๑๓๗. นาย อัครเดช แสนสุข

๑๓๘. นางสาว อัญมณี พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

๑๓๙. นางสาว อาภรณ์ เสาระโส

๑๔๐. นางสาว อิงอร วิเชียรสรรค์

๑๔๑. นาย อุกฤษฏ์ จ่างจรูญ

๑๔๒. นางสาว อุบลวรรณ แสงสุวรรณ

๑๔๓. นาย โอฬารรัตน์ อุปาละวงค์

๑๔๔. MR. JAEHYUN HWANG

๑๔๕. MISS SUSAN LU JAR 

  ๑. นางสาว วรันดา ไชยชมภู

  ๓. นางสาว กชรัศมิ์ จรูญจิรเสถียร

  ๔. นางสาว ธวัลรัตน์ ไชยบรมสิทธิ์

  ๕. นางสาว มุกดา สิงห์เสนา

  ๙. นางสาว กนิษฐา ประหลาดเนตร

๑๐. นางสาว กรรณิกา ทวีกาญจน์

๑๑. นางสาว กัญจ์ณภัช สอนทุ่ง

๑๒. นางสาว กัญญารัตน์ หมื่นธง

๑๓. นางสาว กาญจน์หทัย มาลารัตน์

๑๔. นางสาว กานต์ธิดา ลิขิตธรรมวาณิช

๑๕. นางสาว จิตตรา เขียวฉลัว

๑๖. นางสาว จิตติกานต์ ยังสุ่ม

๑๗. นางสาว จินตนา วรรณวงศ์

๑๘. นางสาว จิรัชญา พรหมแดน

๑๙. นางสาว จุฑามาศ บวรรัฐกุล

๒๐. นางสาว ชนิตา จันทร์เกตุ

  ๒. MISS NAN WEL HLAINE 

  ๖. นางสาว อรดา คำารังสี

  ๗. MR. PEIYUAN SONG

  ๘. MISS PEM TSHOKI

๒๑. นาย ชัยภัทร แสนสามก๋อง

๒๒. นางสาว ชื่นกมล แก่นเพ็ชร

๒๓. นาย ณภัทร ใยทองคำา

๒๔. นางสาว ณัฐชยา เหลืองไพรัตน์

๒๕. นางสาว ณัฐนันท์ โคตะการ

๒๖. นาย ณัฐพัฒน์ ตรีนิตย์

๒๗. นางสาว ดวงพร บุญขันธ์

๒๘. นาย ดำารงค์ นกศักดิ์ดา

๒๙. นางสาว ตาล ภูมิดา

๓๐. นาย ทรงชัย ศิลเทพาเวทย์

๓๑. นางสาว ทราลิณี บุณธาดาบูรณ์

๓๒.  นางสาว ธนพร ธารีลาภรักษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

๕๙

๓๓. นางสาว ธนาภรณ์ ธรรมวุฒิ

๓๔. นางสาว ธนาภรณ์ ม่วงศรี

๓๕. นางสาว ธัญญธร กิติชัย

๓๖. นางสาว ธันยาภัทร์ เมฆพิพัฒน์พร

๓๗. นาย ธีระศักดิ์ พงศ์ธีรพร

๓๘. นาย นรินทร์ คีรีสันติกุล

๓๙. นาย นฤวัตร พงศ์พัฒนานุกุล

๔๐. นางสาว นาถศิริ เหมยต่อม

๔๑. นางสาว นินนท์ ย่องลั่น

๔๒. นางสาว บวรรัตน์ ตริตานนท์

๔๓. นางสาว เบญริสา รามนุรัตน์

๔๔. นาย ปวเรศ กิตติกรรัตน์

๔๕. นางสาว ปาริชาติ แม่นสำารวจการ

๔๖. นางสาว ปิยะธิดา ขันทะเสน

๔๗. นางสาว ปุณยวีร์ คำาอ่อน

๔๘. นางสาว พรรษรัตน์ เจริญรัตน์

๔๙. นางสาว พัชราวลี ชูพลสัตว์

๕๐. นางสาว พิชญา จิตดวงวัน

๕๑. นางสาว พิชา พรหมยงค์

๕๒. นางสาว พิมพกานต์ พุทธกำาเนิด

๕๓. นางสาว พิมลพรรณ น้อยสะปุ๋ง

๕๔. นาย ภูมิ โกศลศิริสุขกุล

๕๕. นางสาว มณีรัตน์ เจริญสวัสดิ์

๕๖. นาย มไหศักดิ์ สุนทรกุล ณ ชลบุรี

๕๗. นางสาว รตา เสริมมา

๕๘. นางสาว รัตติยากรณ์ สว่างธนานันต์

๕๙. นางสาว รุจิวรรณ จรูงจิตรอารี

๖๐. นางสาว ลัทธวรรณ ณรงค์ฤทธิ์

๖๑. นางสาว วริษฐา พุทธจรรยาวงศ์

๖๒. นางสาว วสุชล อุดขา

๖๓. นาย วิรุฬห์ ประเทืองสิน

๖๔. นาย ศราวุธ ศรีบุญเรือง

๖๕. นางสาว ศิรินทิพย์ บัวจาน

๖๖. นางสาว ศิรินันท์ ไชยมณี

๖๗. นาย สมพงศ์ แก้วสิทธิ์

๖๘. นาย สราวุฒิ มะโนรา

๖๙. นางสาว สาวิณีย์ พลเยี่ยม

๗๐. นาย สิทธิกร สร้อยโมรี

๗๑. นางสาว สุพรรณา แก้วเพ็ง

๗๒. นางสาว สุพรรณี เทพประดิษฐ์

๗๓. นางสาว อนันตญา ศรีจันทร์

๗๔. นาย อภิมุข คำาสุระ

๗๕. นางสาว อัญวฤน นางแล

๗๖. นาย อาณัติ มณีขัติย์

๗๗. นาย อานนท์ มหมัติ

๗๘. นางสาว อารญา ทองอำ่า

๗๙. นาย เอกรัฐ ศีลประเสริฐ

๘๐. MISS WINT WAH BO 

  ๑. นางสาว ขวัญจิรา วานิช

  ๒. นางสาว จีระนันท์ รุ่งเรือง

  ๓. นางสาว ชมัยพร พึ่งม้าย

  ๔. นางสาว นวรัตน์ อุ่นเดช

  ๕. นางสาว ปรารถนา เตียวประเสริฐ

  ๖. นางสาว ปุญญิศา นาวีรัตนวิทยา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง



๕๘

๑๓๐. นางสาว อภิญญา ศรีบุศย์ดี

๑๓๑. นาย อภินันต์ บางน้อย

๑๓๒. นางสาว อรชนก นามวงศ์

๑๓๓. นางสาว อรนุช บุญจูง

๑๓๔. นางสาว อรพรรณ แก้วประดับ

๑๓๕. นางสาว อรอนงค์ แก้วมณี

๑๓๖. นางสาว อรุณทิพย์ อำาไพกิจพาณิชย์

๑๓๗. นาย อัครเดช แสนสุข

๑๓๘. นางสาว อัญมณี พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

๑๓๙. นางสาว อาภรณ์ เสาระโส

๑๔๐. นางสาว อิงอร วิเชียรสรรค์

๑๔๑. นาย อุกฤษฏ์ จ่างจรูญ

๑๔๒. นางสาว อุบลวรรณ แสงสุวรรณ

๑๔๓. นาย โอฬารรัตน์ อุปาละวงค์

๑๔๔. MR. JAEHYUN HWANG

๑๔๕. MISS SUSAN LU JAR 

  ๑. นางสาว วรันดา ไชยชมภู

  ๓. นางสาว กชรัศมิ์ จรูญจิรเสถียร

  ๔. นางสาว ธวัลรัตน์ ไชยบรมสิทธิ์

  ๕. นางสาว มุกดา สิงห์เสนา

  ๙. นางสาว กนิษฐา ประหลาดเนตร

๑๐. นางสาว กรรณิกา ทวีกาญจน์

๑๑. นางสาว กัญจ์ณภัช สอนทุ่ง

๑๒. นางสาว กัญญารัตน์ หมื่นธง

๑๓. นางสาว กาญจน์หทัย มาลารัตน์

๑๔. นางสาว กานต์ธิดา ลิขิตธรรมวาณิช

๑๕. นางสาว จิตตรา เขียวฉลัว

๑๖. นางสาว จิตติกานต์ ยังสุ่ม

๑๗. นางสาว จินตนา วรรณวงศ์

๑๘. นางสาว จิรัชญา พรหมแดน

๑๙. นางสาว จุฑามาศ บวรรัฐกุล

๒๐. นางสาว ชนิตา จันทร์เกตุ

  ๒. MISS NAN WEL HLAINE 

  ๖. นางสาว อรดา คำารังสี

  ๗. MR. PEIYUAN SONG

  ๘. MISS PEM TSHOKI

๒๑. นาย ชัยภัทร แสนสามก๋อง

๒๒. นางสาว ชื่นกมล แก่นเพ็ชร

๒๓. นาย ณภัทร ใยทองคำา

๒๔. นางสาว ณัฐชยา เหลืองไพรัตน์

๒๕. นางสาว ณัฐนันท์ โคตะการ

๒๖. นาย ณัฐพัฒน์ ตรีนิตย์

๒๗. นางสาว ดวงพร บุญขันธ์

๒๘. นาย ดำารงค์ นกศักดิ์ดา

๒๙. นางสาว ตาล ภูมิดา

๓๐. นาย ทรงชัย ศิลเทพาเวทย์

๓๑. นางสาว ทราลิณี บุณธาดาบูรณ์

๓๒.  นางสาว ธนพร ธารีลาภรักษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

๕๙

๓๓. นางสาว ธนาภรณ์ ธรรมวุฒิ

๓๔. นางสาว ธนาภรณ์ ม่วงศรี

๓๕. นางสาว ธัญญธร กิติชัย

๓๖. นางสาว ธันยาภัทร์ เมฆพิพัฒน์พร

๓๗. นาย ธีระศักดิ์ พงศ์ธีรพร

๓๘. นาย นรินทร์ คีรีสันติกุล

๓๙. นาย นฤวัตร พงศ์พัฒนานุกุล

๔๐. นางสาว นาถศิริ เหมยต่อม

๔๑. นางสาว นินนท์ ย่องลั่น

๔๒. นางสาว บวรรัตน์ ตริตานนท์

๔๓. นางสาว เบญริสา รามนุรัตน์

๔๔. นาย ปวเรศ กิตติกรรัตน์

๔๕. นางสาว ปาริชาติ แม่นสำารวจการ

๔๖. นางสาว ปิยะธิดา ขันทะเสน

๔๗. นางสาว ปุณยวีร์ คำาอ่อน

๔๘. นางสาว พรรษรัตน์ เจริญรัตน์

๔๙. นางสาว พัชราวลี ชูพลสัตว์

๕๐. นางสาว พิชญา จิตดวงวัน

๕๑. นางสาว พิชา พรหมยงค์

๕๒. นางสาว พิมพกานต์ พุทธกำาเนิด

๕๓. นางสาว พิมลพรรณ น้อยสะปุ๋ง

๕๔. นาย ภูมิ โกศลศิริสุขกุล

๕๕. นางสาว มณีรัตน์ เจริญสวัสดิ์

๕๖. นาย มไหศักดิ์ สุนทรกุล ณ ชลบุรี

๕๗. นางสาว รตา เสริมมา

๕๘. นางสาว รัตติยากรณ์ สว่างธนานันต์

๕๙. นางสาว รุจิวรรณ จรูงจิตรอารี

๖๐. นางสาว ลัทธวรรณ ณรงค์ฤทธิ์

๖๑. นางสาว วริษฐา พุทธจรรยาวงศ์

๖๒. นางสาว วสุชล อุดขา

๖๓. นาย วิรุฬห์ ประเทืองสิน

๖๔. นาย ศราวุธ ศรีบุญเรือง

๖๕. นางสาว ศิรินทิพย์ บัวจาน

๖๖. นางสาว ศิรินันท์ ไชยมณี

๖๗. นาย สมพงศ์ แก้วสิทธิ์

๖๘. นาย สราวุฒิ มะโนรา

๖๙. นางสาว สาวิณีย์ พลเยี่ยม

๗๐. นาย สิทธิกร สร้อยโมรี

๗๑. นางสาว สุพรรณา แก้วเพ็ง

๗๒. นางสาว สุพรรณี เทพประดิษฐ์

๗๓. นางสาว อนันตญา ศรีจันทร์

๗๔. นาย อภิมุข คำาสุระ

๗๕. นางสาว อัญวฤน นางแล

๗๖. นาย อาณัติ มณีขัติย์

๗๗. นาย อานนท์ มหมัติ

๗๘. นางสาว อารญา ทองอำ่า

๗๙. นาย เอกรัฐ ศีลประเสริฐ

๘๐. MISS WINT WAH BO 

  ๑. นางสาว ขวัญจิรา วานิช

  ๒. นางสาว จีระนันท์ รุ่งเรือง

  ๓. นางสาว ชมัยพร พึ่งม้าย

  ๔. นางสาว นวรัตน์ อุ่นเดช

  ๕. นางสาว ปรารถนา เตียวประเสริฐ

  ๖. นางสาว ปุญญิศา นาวีรัตนวิทยา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง



๖๐

  ๗. นางสาว รุ่งฤทัย วังเปียง

  ๘. นางสาว รุ่งวิจิตร์ มีแสงสกุล

  ๙. นางสาว วนาลี เพ็ชรรื่น

๑๐. นางสาว วิรินภรณ์ หมีขยัน

๑๑. นางสาว ศกุนตลา สุกุล

๑๒. นางสาว ศิริรัตน์ พูลสวัสดิ์

๑๓. นางสาว การะเกด ดอกจันทร์

๑๔. นางสาว จารุลักษณ์ พลสงฆ์

๑๕. นางสาว จุฑามาศ คล้ายแก้ว

๑๖. นางสาว ชนิตรา ทองอำาไพ

๑๗. นาย ชวรัตน์ บำารุงผล

๑๘. นาย ธีรวุฒิ ทีปานนท์

๑๙. นางสาว ปวีณ์กร ต๊ะแก้ว

๒๐. นาย พงศธร ใจบุญดี

๒๑. นางสาว ระพีพรรณ ทองแท่ง

๒๒. นาย รังสฤษดิ์ รักดี

๓๒. นางสาว กนิษฐ์ ทรรศนสฤษดิ์

๓๓. นางสาว จันทร์ฉาย สมควร

๓๔. นาย จิรเวช สุทธหลวง

๓๕. นางสาว จิราภา กิตติเดชะนันทน์

๓๖. นางสาว จุฑามาศ สุภาแก้ว

๓๗. นางสาว จุฑาวรรณ ดวงมณี

๓๘. นางสาว เฉลิมขวัญ ศรีสุวรรณวิเชียร

๓๙. นาย ชนุพันธ์ ปิยะวาจา

๔๐. นางสาว ฐติพร ใจกุศลมาก

๔๑. นาย ฐิตินันท์ โสธรวิไล

๔๒. นางสาว ต้นข้าว ณ สงขลา

๔๓. นางสาว ทิพย์สุภา ทิพย์จักร

๔๔. นาย แทนชนก์ ณ สงขลา

๒๓. นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่อึง

๒๔. นาย วรเดช ไชยยง

๒๕. นางสาว ศรัสนันท์ สุขเพิ่ม

๒๖. นางสาว สิริธร พันธ์ทุม

๒๗. นางสาว สุธาทิพย์ บุญเรือง

๒๘. นาย สุภาพ กิจตระกูล

๒๙. นางสาว สุวลักษณ์ เพิ่มพูนธัญญะ

๓๐. นาย อิสระพงศ์ บุญศิริ

๓๑. นางสาว ไอลดา เชือนรัมย์

๔๕. นาย ธนากร ปาระมี

๔๖. นางสาว ธนาภรณ์ ชนสูงเนิน

๔๗. นางสาว ธีรดา พัฒน์ดำารงจิตร

๔๘. นางสาว ธีรนุช อำ่าทอง

๔๙. นางสาว นภัสนันท์ โถงาม

๕๐. นางสาว นิชามล กาชัย

๕๑. นางสาว บุษราคัม สำาเภาทอง

๕๒. นาย ประณพ ร่วมเผ่าไทย

๕๓. นาย ปรัตถกร เกษสุวรรณ

๕๔. นาย ปิยวุฒิ สุวรรณานนท์

๕๕. นาย พงศ์วิรุฬห์ คำาเงิน

๕๖. นางสาว พรพิมล นาคหิรัญวิริยะ

๕๗. นางสาว พัชรินทร์ พรหมเผ่า

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

๖๑

๕๘. นาย พิชญ์ ฐิตะภาส

๕๙. นาย ยศกร ล้านแปง

๖๐. นางสาว ระพีพร พิณโนเอก

๖๑. นาย รัชชานันต์ ภัทรมุทธา

๖๒. นางสาว รัชดา ทรายแหลมทอง

๖๓. นาย รุจนที ศิวิลัย

๖๔. นาย รุจโรจน์ เจิมจรุง

๖๕. นางสาว รุจิรา คูณทวี

๖๖. นางสาว ลักษณ์สิริ สอนลิลา

๖๗. นางสาว วรลักษณ์ จันต๊ะ

๖๘. นางสาว วรันดา มากคงแก้ว

๖๙. นางสาว วราวรรณ ห่านตระกูล

๗๐. นาย วัชพงษ์ จันทร์สมบุญ

๗๑. นางสาว วิภา ประกาศเกียรติกุล

๗๒. นาย วิศรุต ภุชฌงค์

๗๓. นางสาว เวณิกา ดอกประโคน

๗๔. นางสาว ศศิภรณ์ ไหลงาม

๗๕. นาย สกุณ ศักดาวุธ

๗๖. นาย สมชาย ปัญญา

๗๗. นางสาว สิรภัทร พรหมชัย

๗๘. นาย อริยพงษ์ ก่องกุลวัฒน์

  ๑. นางสาว กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นางสาว กิตติยา เอียสกุล

  ๓. นางสาว ชมพูนุท แก่นคำาเป๊ก

  ๔. นางสาว ชลาลัย ใจแสน

  ๕. นางสาว ณัฐกานต์ สุริยะลังการ์

  ๖. นางสาว ปัณณรัตน์ ไชยสิทธิ์ปัญญา

  ๗. นางสาว พัชรินทร์ คีรีแก้ว

  ๘. นางสาว พัฒน์ชินี มโนสันติ์

  ๙. นางสาว พิชญานิน ชะโนวรรณ

๑๐. นางสาว พิมพ์กมล กลิ่นปาน

๑๑. นางสาว พิมลพรรณ แก้วประจุ

๑๒. นางสาว วิภา ราตรีพรทิพย์

๑๓. นาย ศราวุธ เชส

๑๔. นางสาว ศิริวรรณ ขันธ์ศรี

๑๕. นางสาว สุกัญญา ถึงทุ่ง

๑๖. นาย อัฏฐพล อิสสระ

๑๗. นาย อิมรอน เปาะอีแต

๑๘. นาย เอกราช สิงห์ประสาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)    



๖๐

  ๗. นางสาว รุ่งฤทัย วังเปียง

  ๘. นางสาว รุ่งวิจิตร์ มีแสงสกุล

  ๙. นางสาว วนาลี เพ็ชรรื่น

๑๐. นางสาว วิรินภรณ์ หมีขยัน

๑๑. นางสาว ศกุนตลา สุกุล

๑๒. นางสาว ศิริรัตน์ พูลสวัสดิ์

๑๓. นางสาว การะเกด ดอกจันทร์

๑๔. นางสาว จารุลักษณ์ พลสงฆ์

๑๕. นางสาว จุฑามาศ คล้ายแก้ว

๑๖. นางสาว ชนิตรา ทองอำาไพ

๑๗. นาย ชวรัตน์ บำารุงผล

๑๘. นาย ธีรวุฒิ ทีปานนท์

๑๙. นางสาว ปวีณ์กร ต๊ะแก้ว

๒๐. นาย พงศธร ใจบุญดี

๒๑. นางสาว ระพีพรรณ ทองแท่ง

๒๒. นาย รังสฤษดิ์ รักดี

๓๒. นางสาว กนิษฐ์ ทรรศนสฤษดิ์

๓๓. นางสาว จันทร์ฉาย สมควร

๓๔. นาย จิรเวช สุทธหลวง

๓๕. นางสาว จิราภา กิตติเดชะนันทน์

๓๖. นางสาว จุฑามาศ สุภาแก้ว

๓๗. นางสาว จุฑาวรรณ ดวงมณี

๓๘. นางสาว เฉลิมขวัญ ศรีสุวรรณวิเชียร

๓๙. นาย ชนุพันธ์ ปิยะวาจา

๔๐. นางสาว ฐติพร ใจกุศลมาก

๔๑. นาย ฐิตินันท์ โสธรวิไล

๔๒. นางสาว ต้นข้าว ณ สงขลา

๔๓. นางสาว ทิพย์สุภา ทิพย์จักร

๔๔. นาย แทนชนก์ ณ สงขลา

๒๓. นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่อึง

๒๔. นาย วรเดช ไชยยง

๒๕. นางสาว ศรัสนันท์ สุขเพิ่ม

๒๖. นางสาว สิริธร พันธ์ทุม

๒๗. นางสาว สุธาทิพย์ บุญเรือง

๒๘. นาย สุภาพ กิจตระกูล

๒๙. นางสาว สุวลักษณ์ เพิ่มพูนธัญญะ

๓๐. นาย อิสระพงศ์ บุญศิริ

๓๑. นางสาว ไอลดา เชือนรัมย์

๔๕. นาย ธนากร ปาระมี

๔๖. นางสาว ธนาภรณ์ ชนสูงเนิน

๔๗. นางสาว ธีรดา พัฒน์ดำารงจิตร

๔๘. นางสาว ธีรนุช อำ่าทอง

๔๙. นางสาว นภัสนันท์ โถงาม

๕๐. นางสาว นิชามล กาชัย

๕๑. นางสาว บุษราคัม สำาเภาทอง

๕๒. นาย ประณพ ร่วมเผ่าไทย

๕๓. นาย ปรัตถกร เกษสุวรรณ

๕๔. นาย ปิยวุฒิ สุวรรณานนท์

๕๕. นาย พงศ์วิรุฬห์ คำาเงิน

๕๖. นางสาว พรพิมล นาคหิรัญวิริยะ

๕๗. นางสาว พัชรินทร์ พรหมเผ่า

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

๖๑

๕๘. นาย พิชญ์ ฐิตะภาส

๕๙. นาย ยศกร ล้านแปง

๖๐. นางสาว ระพีพร พิณโนเอก

๖๑. นาย รัชชานันต์ ภัทรมุทธา

๖๒. นางสาว รัชดา ทรายแหลมทอง

๖๓. นาย รุจนที ศิวิลัย

๖๔. นาย รุจโรจน์ เจิมจรุง

๖๕. นางสาว รุจิรา คูณทวี

๖๖. นางสาว ลักษณ์สิริ สอนลิลา

๖๗. นางสาว วรลักษณ์ จันต๊ะ

๖๘. นางสาว วรันดา มากคงแก้ว

๖๙. นางสาว วราวรรณ ห่านตระกูล

๗๐. นาย วัชพงษ์ จันทร์สมบุญ

๗๑. นางสาว วิภา ประกาศเกียรติกุล

๗๒. นาย วิศรุต ภุชฌงค์

๗๓. นางสาว เวณิกา ดอกประโคน

๗๔. นางสาว ศศิภรณ์ ไหลงาม

๗๕. นาย สกุณ ศักดาวุธ

๗๖. นาย สมชาย ปัญญา

๗๗. นางสาว สิรภัทร พรหมชัย

๗๘. นาย อริยพงษ์ ก่องกุลวัฒน์

  ๑. นางสาว กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๒. นางสาว กิตติยา เอียสกุล

  ๓. นางสาว ชมพูนุท แก่นคำาเป๊ก

  ๔. นางสาว ชลาลัย ใจแสน

  ๕. นางสาว ณัฐกานต์ สุริยะลังการ์

  ๖. นางสาว ปัณณรัตน์ ไชยสิทธิ์ปัญญา

  ๗. นางสาว พัชรินทร์ คีรีแก้ว

  ๘. นางสาว พัฒน์ชินี มโนสันติ์

  ๙. นางสาว พิชญานิน ชะโนวรรณ

๑๐. นางสาว พิมพ์กมล กลิ่นปาน

๑๑. นางสาว พิมลพรรณ แก้วประจุ

๑๒. นางสาว วิภา ราตรีพรทิพย์

๑๓. นาย ศราวุธ เชส

๑๔. นางสาว ศิริวรรณ ขันธ์ศรี

๑๕. นางสาว สุกัญญา ถึงทุ่ง

๑๖. นาย อัฏฐพล อิสสระ

๑๗. นาย อิมรอน เปาะอีแต

๑๘. นาย เอกราช สิงห์ประสาท

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)    



๖๒

  ๑. นางสาว ชื่นจิต ขัติทะเสมา

  ๒. นางสาว ธรธ อำาพล

  ๓. นางสาว นิซารีฟะห์ เบญญากาจ

  ๑. นาย จักรภัทร ตันติทวีรัตน์

  ๒. นาย ชัยธวัช มิรัตนไพร

  ๓. นาย ดนุวัศ คุณธรรมดี

  ๔. นาย ธนากร ขอสกุลไพศาล

  ๕. นาย นรบดี สุริโย

  ๖. ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ

  ๗. นาย ปัญญวัฒน์ ลาภยิ่ง

๑๔. นางสาว กชณิช วามะลุน

๑๕. นางสาว ชมากร ชนะรัตน์

๑๖. นางสาว ณัฐสุดา มาพิทักษ์

๑๗. นางสาว ณิชารีย์ อำ่าเพชร

๑๘. นางสาว ดาวประกาย สุขสี

๑๙. นางสาว ตรึงใจ ชุติโชติชวาล

๒๐. นาย ธัญวัฒน์ สุวรรณกำาเนิด

๒๑. นาย ธิติ วัฒนธร

๒๒. นาย ปกรณ์ สายเชื้อ

๒๓. นางสาว ปัญจพาณ์ บุญกาวิน

๒๔. นางสาว ปัทมนัดดา ดำาช่วย

  ๔. นาย ศรราม สุขพิศิษฐ์

  ๕. นางสาว เสาวลักษณ์ ทะเจริญ

  ๘. นางสาว ภุมริน สิทธิแก้ว

  ๙. นาย รัฐนันท์ โลหะชีพ

๑๐. นางสาว วัชรี เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

๑๑. นางสาว ศนิชา ทองเงิน

๑๒. นางสาว อภิชญา ทองรักษ์

๑๓. นาย อัฑฒ์ ศกุนตนาคลาภ

๒๕. นาย พงศกร พิมพ์ตา

๒๖. นาย พงศ์สันต์ สินธนาพรชัย

๒๗. นางสาว พนมวรรณ ปรีชาชาญ

๒๘. นางสาว พรใจ พิรมย์พันธ์นุกุล

๒๙. นาย พรรฒนพงศ์ วงศ์ปิยะบวร

๓๐. นาย พรินทร์ วงศ์จินดา

๓๑. นางสาว พัชราภรณ์ ธนะโรจน์รุ่งเรือง

๓๒. นาย พีรวิชญ์ แป้นประหยัด

๓๓. นางสาว มาลัย พิสัยเลิศ

๓๔. นาย วรมนต์ เจียมจิตต์

๓๕. นางสาว วรรณภา กิริยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)     

สำานักวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๖๓

๓๖. นาย วัชรพนธ์ จันทร์กระจ่าง

๓๗. นาย วัชรพล เอี่ยมสะอาด

๓๘. นาย วุฒิกร นิ่มละมูล

๔๒. นางสาว กนกพร อมรศตพิพัฒน์

๔๓. นางสาว กนกพิชญ์ วงศ์น้อย

๔๔. นางสาว กนกวรรณ กันทะวงค์

๔๕. นาย กนพิชญ์ ธีรศานต์

๔๖. นางสาว กมลชนก สังวรศีล

๔๗. นางสาว กมลวรรณ สิงห์บำารุง

๔๘. นางสาว กรชุดา พร้อมมูล

๔๙. นางสาว กรัณฑรัตน์ แซ่หวู

๕๐. นาย กฤต ไกรฤกษ์

๕๑. นางสาว กฤษณา มณีรัตน์

๕๒. นางสาว กฤษณาพร ปัญญานนท์

๕๓. นางสาว กฤษติยากรณ์ แก้วกิริยา

๕๔. นาย กัณภพ คุณรัตนาภรณ์

๕๕. นาย กันต์ เลิศอาวาส

๕๖. นาย กันต์พิพัฒน์ ซื่อสัตย์

๕๗. นางสาว กัลย์สุดา ยนต์ตระกูล

๕๘. นางสาว กาญจนี เซ็งสอน

๕๙. นางสาว กานต์พิชชา มิ่งแก้ว

๖๐. นาย กานต์พิสิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง

๖๑. นางสาว กิ่งแก้ว ประจวบ

๖๒. นาย กิตติศักดิ์ เพียรเลิศภิรมย์

๖๓. นางสาว กุลวดี อินทร์แพง

๖๔. นางสาว กุสุมา ทิพย์อักษร

๖๕. นางสาว เกษศิณี กรกนก

๓๙. นาย ศรายุทธ อรสินท์

๔๐. นาย ศิริพงศ์ อยู่บำารุง

๔๑. นางสาว สุนิษา วงษ์สิงห์

๖๖. นาย เกียรติศักดิ์ อินทวรรณ์

๖๗. นางสาว แก้วกานต์ ปานพรหมมินทร์

๖๘. นาย โกศลา คงไทย

๖๙. นาย ขจรวิชญ์ แก้วพระอินทร์

๗๐. นางสาว ขนิษฐา จิตนากร

๗๑. นางสาว ขนิษฐา พรเนตรทิพย์

๗๒. นางสาว ขวัญชนก นามเกียรติ

๗๓. นาย คงกฤช ศาสตโรภาส

๗๔. นางสาว จรัสภัค กลิ่นกลั่น

๗๕. นาย จักรินทร์ เหล็งหนูดำา

๗๖. นางสาว จันทร์จิรา ฟองแก้ว

๗๗. นางสาว จาฏุพัจน์ วัณโณภาศ

๗๘. นางสาว จารุณี ณ มหาไชย

๗๙. นาย จิระพงศ์ กันทา

๘๐. นางสาว จิราภรณ์ เที่ยงแท้

๘๑. นางสาว จิรารัตน์ สุขสำาราญ

๘๒. นาย จุฑาพันธุ์ วัดแพง

๘๓. นางสาว จุฑามาศ เกียรติสาร

๘๔. นางสาว จุฑามาศ บุญมี

๘๕. นางสาว จุฑามาศ รุ่งเชตุ

๘๖. นางสาว จุติรัตน์ ผดุงโรจน์วิทย์

๘๗. นางสาว เจนจิรา ทองอร

๘๘. นาย เจนภพ สุขวงค์

๘๙. นาย เจษฎา เอื้อเฟื้อ

นิติศาสตรบัณฑิต



๖๒

  ๑. นางสาว ชื่นจิต ขัติทะเสมา

  ๒. นางสาว ธรธ อำาพล

  ๓. นางสาว นิซารีฟะห์ เบญญากาจ

  ๑. นาย จักรภัทร ตันติทวีรัตน์

  ๒. นาย ชัยธวัช มิรัตนไพร

  ๓. นาย ดนุวัศ คุณธรรมดี

  ๔. นาย ธนากร ขอสกุลไพศาล

  ๕. นาย นรบดี สุริโย

  ๖. ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์ หล่าวเจริญ

  ๗. นาย ปัญญวัฒน์ ลาภยิ่ง

๑๔. นางสาว กชณิช วามะลุน

๑๕. นางสาว ชมากร ชนะรัตน์

๑๖. นางสาว ณัฐสุดา มาพิทักษ์

๑๗. นางสาว ณิชารีย์ อำ่าเพชร

๑๘. นางสาว ดาวประกาย สุขสี

๑๙. นางสาว ตรึงใจ ชุติโชติชวาล

๒๐. นาย ธัญวัฒน์ สุวรรณกำาเนิด

๒๑. นาย ธิติ วัฒนธร

๒๒. นาย ปกรณ์ สายเชื้อ

๒๓. นางสาว ปัญจพาณ์ บุญกาวิน

๒๔. นางสาว ปัทมนัดดา ดำาช่วย

  ๔. นาย ศรราม สุขพิศิษฐ์

  ๕. นางสาว เสาวลักษณ์ ทะเจริญ

  ๘. นางสาว ภุมริน สิทธิแก้ว

  ๙. นาย รัฐนันท์ โลหะชีพ

๑๐. นางสาว วัชรี เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา

๑๑. นางสาว ศนิชา ทองเงิน

๑๒. นางสาว อภิชญา ทองรักษ์

๑๓. นาย อัฑฒ์ ศกุนตนาคลาภ

๒๕. นาย พงศกร พิมพ์ตา

๒๖. นาย พงศ์สันต์ สินธนาพรชัย

๒๗. นางสาว พนมวรรณ ปรีชาชาญ

๒๘. นางสาว พรใจ พิรมย์พันธ์นุกุล

๒๙. นาย พรรฒนพงศ์ วงศ์ปิยะบวร

๓๐. นาย พรินทร์ วงศ์จินดา

๓๑. นางสาว พัชราภรณ์ ธนะโรจน์รุ่งเรือง

๓๒. นาย พีรวิชญ์ แป้นประหยัด

๓๓. นางสาว มาลัย พิสัยเลิศ

๓๔. นาย วรมนต์ เจียมจิตต์

๓๕. นางสาว วรรณภา กิริยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)     

สำานักวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๖๓

๓๖. นาย วัชรพนธ์ จันทร์กระจ่าง

๓๗. นาย วัชรพล เอี่ยมสะอาด

๓๘. นาย วุฒิกร นิ่มละมูล

๔๒. นางสาว กนกพร อมรศตพิพัฒน์

๔๓. นางสาว กนกพิชญ์ วงศ์น้อย

๔๔. นางสาว กนกวรรณ กันทะวงค์

๔๕. นาย กนพิชญ์ ธีรศานต์

๔๖. นางสาว กมลชนก สังวรศีล

๔๗. นางสาว กมลวรรณ สิงห์บำารุง

๔๘. นางสาว กรชุดา พร้อมมูล

๔๙. นางสาว กรัณฑรัตน์ แซ่หวู

๕๐. นาย กฤต ไกรฤกษ์

๕๑. นางสาว กฤษณา มณีรัตน์

๕๒. นางสาว กฤษณาพร ปัญญานนท์

๕๓. นางสาว กฤษติยากรณ์ แก้วกิริยา

๕๔. นาย กัณภพ คุณรัตนาภรณ์

๕๕. นาย กันต์ เลิศอาวาส

๕๖. นาย กันต์พิพัฒน์ ซื่อสัตย์

๕๗. นางสาว กัลย์สุดา ยนต์ตระกูล

๕๘. นางสาว กาญจนี เซ็งสอน

๕๙. นางสาว กานต์พิชชา มิ่งแก้ว

๖๐. นาย กานต์พิสิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง

๖๑. นางสาว กิ่งแก้ว ประจวบ

๖๒. นาย กิตติศักดิ์ เพียรเลิศภิรมย์

๖๓. นางสาว กุลวดี อินทร์แพง

๖๔. นางสาว กุสุมา ทิพย์อักษร

๖๕. นางสาว เกษศิณี กรกนก

๓๙. นาย ศรายุทธ อรสินท์

๔๐. นาย ศิริพงศ์ อยู่บำารุง

๔๑. นางสาว สุนิษา วงษ์สิงห์

๖๖. นาย เกียรติศักดิ์ อินทวรรณ์

๖๗. นางสาว แก้วกานต์ ปานพรหมมินทร์

๖๘. นาย โกศลา คงไทย

๖๙. นาย ขจรวิชญ์ แก้วพระอินทร์

๗๐. นางสาว ขนิษฐา จิตนากร

๗๑. นางสาว ขนิษฐา พรเนตรทิพย์

๗๒. นางสาว ขวัญชนก นามเกียรติ

๗๓. นาย คงกฤช ศาสตโรภาส

๗๔. นางสาว จรัสภัค กลิ่นกลั่น

๗๕. นาย จักรินทร์ เหล็งหนูดำา

๗๖. นางสาว จันทร์จิรา ฟองแก้ว

๗๗. นางสาว จาฏุพัจน์ วัณโณภาศ

๗๘. นางสาว จารุณี ณ มหาไชย

๗๙. นาย จิระพงศ์ กันทา

๘๐. นางสาว จิราภรณ์ เที่ยงแท้

๘๑. นางสาว จิรารัตน์ สุขสำาราญ

๘๒. นาย จุฑาพันธุ์ วัดแพง

๘๓. นางสาว จุฑามาศ เกียรติสาร

๘๔. นางสาว จุฑามาศ บุญมี

๘๕. นางสาว จุฑามาศ รุ่งเชตุ

๘๖. นางสาว จุติรัตน์ ผดุงโรจน์วิทย์

๘๗. นางสาว เจนจิรา ทองอร

๘๘. นาย เจนภพ สุขวงค์

๘๙. นาย เจษฎา เอื้อเฟื้อ

นิติศาสตรบัณฑิต



๖๔

  ๙๐. นาย เจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร

  ๙๑. นาย ฉัตรชัย บุญมี

  ๙๒. นางสาว ฉัตรสุดา แสงอำาไพ

  ๙๓. นาย เฉลิมวุฒิ บัวบาน

  ๙๔. นาย ชญานนท์ วงค์เพ็ญ

  ๙๕. นางสาว ชนกนันท์ ศันสนะจิตสกุล

  ๙๖. นางสาว ชนปภัส ใบไม้

  ๙๗. นาย ชนม์เฉลิม ศรีสุวรรณกุล

  ๙๘. นาย ชนม์ชนก เมืองชู

  ๙๙. นาย ชนาชิต ตั้งสิริไพศาล

๑๐๐. นาย ชนิตว์ ศิริทรัพย์

๑๐๑. นาย ชนินทร์ โชติรัตน์

๑๐๒. นาย ชยานันท์ สุโชคชัยกุล

๑๐๓. นางสาว ชลิตา รุ่งเรือง

๑๐๔. นาย ชวดล สุขสวัสดิ์

๑๐๕ . นาย ชวลิต งามประเสริฐ

๑๐๖ . นางสาว ช่อทิพย์ ชาตรูประชีวิน

๑๐๗. นางสาว ชัญญพัชญ์ วาศชัยกุล

๑๐๘. นาย ชาคริต อุตวงศ์

๑๐๙. นาย ชาตรี ลักษณ์สง่า

๑๑๐. นางสาว ชาลินี เอี่ยมโอน

๑๑๑. นาย ชาเลศ สุทธินรากร

๑๑๒. นาย ชินวุธ รวมทรัพย์

๑๑๓. นางสาว ชุตาภา นรัตถรักษา

๑๑๔. นางสาว ชุติกาญจน์ ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์

๑๑๕. นางสาว ชุติมา โชคศิริผล

๑๑๖. นางสาว ชุติมา โพธิสุวรรณ์

๑๑๗ . นางสาว ซาตีพะห์ เจ๊ะหามะ

๑๑๘ . นาย ณฐกร สิงหจันทร์

๑๑๙. นางสาว ณฐพร ยมมินทร์

๑๒๐. นางสาว ณภัทร สีลาเขตต์

๑๒๑. นางสาว ณภาภัช รุ่งอุทัย

๑๒๒. นาย ณรงค์ศักดิ์ ปานอำาพันธ์พงษ์

๑๒๓. นางสาว ณัชกานต์ นิวะบุตร

๑๒๔ . นางสาว ณัฎฐินี ธรรมวงศ์

๑๒๕ . นาย ณัฐกิตติ์ ไชยอินถา

๑๒๖. นางสาว ณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ

๑๒๗ . นางสาว ณัฐธีรา รอดคำา

๑๒๘ . นาย ณัฐบดินทร์ ปงใจ

๑๒๙ . นางสาว ณัฐปวีณ์ วิริยะสัทธา

๑๓๐. นาย ณัฐพงษ์ ลอมแปลง

๑๓๑. นางสาว ณัฐพร ฐิติปัญญาวัฒน์

๑๓๒ . นาย ณัฐพล รักษาสุข

๑๓๓ . นางสาว ณัฐภรณ์ บุตรวัง

๑๓๔. นาย ณัฐภัทร ลิ้มเล็ก

๑๓๕. นาย ณัฐวุฒิ แสงเสวตร

๑๓๖. นางสาว ดอลลี่ คาเดย์  ฟูปิง

๑๓๗. นาย ดุลยวัต ปราโมทย์อนันต์

๑๓๘ . นาย ทนุรักษ์ สุขสว่าง

๑๓๙. นางสาว ทริยา องค์การ

๑๔๐. นาย ทัศน์พล พงษ์พัฒนเจริญ

๑๔๑ . นางสาว ทิพย์กมล คงสามารถ

๑๔๒. นางสาว ทิวาพร ดอกไม้เทศ

๑๔๓. นาย ธนันธร ปัทมามาลย์

๑๔๔. นาย ธนุศ ตันวิรัช

๑๔๕. นางสาว ธัญญา แตงน้อย

๑๔๖ . นางสาว ธิดารัตน์ ธดากุล

๑๔๗ . นางสาว ธิดาวรรณ พจนโพธา

๖๕

๑๔๘. นาย เธียรพงษ์ ภาพพันธ์

๑๔๙. นางสาว นงนภัส วรรณกนก

๑๕๐ . นางสาว นงนุช คงเขียว

๑๕๑. นางสาว นภัสสร ลือใจ

๑๕๒ . นางสาว นภารัตน์ ภาโนมัย

๑๕๓. นาย นรพล อานันทยศ

๑๕๔ . นาย นราภิญญ์ มนตรีกิตติพันธุ์

๑๕๕ . นางสาว นรินทร สุยะ

๑๕๖. นางสาว นฤนาถ ทองภักดี

๑๕๗ . นางสาว นฤนาท ล่องสินธู

๑๕๘ . นางสาว นลินนาสน์ แสงคำาไพ

๑๕๙. นาย นวพัฒน์ ธาราวุฒิ

๑๖๐ . นางสาว นวลศิริ บุญชูดวง

๑๖๑ . นางสาว นัฏฌา ฤทธิ์เต็ม

๑๖๒ . นาย นัฐวุฒิ พิบูลย์วุฒิกุล

๑๖๓. นางสาว นันท์นภัส ดวงแก้ว

๑๖๔ . นางสาว นันทิรัตน์ เหมันตา

๑๖๕. นางสาว นันทิวัน เสมอใจ

๑๖๖. นาย นัสรูน หะมะ

๑๖๗. นาย นาวี พุฒิพัชรตระกูล

๑๖๘ . นางสาว นิตยา แก้วมี

๑๖๙ . นางสาว นิตยา สอนมงคล

๑๗๐ . นาย นิติกร ชูชาติ

๑๗๑ . นางสาว นิภาพร ลือภะ

๑๗๒ . นางสาว นูรีน หะมะ

๑๗๓ . นาย บูรนันท์ มังบู่แว่น

๑๗๔. นาย ปฏิภาณ ผันเพลิน

๑๗๕ . นางสาว ประอรรัตน์ คงยา

๑๗๖ . นาย ปราโมช แซ่จิว

๑๗๗ . นาย ปริวัฒน์ สอนดี

๑๗๘. นางสาว ปวริศา โกวัฒนะ

๑๗๙ . นางสาว ปวิตรา เลาหวิโรจน์

๑๘๐ . นางสาว ปวีณา แก้วมาก

๑๘๑. นางสาว ปวีณา ยาวิชัย

๑๘๒ . นางสาว ปัญจมา ชอบดี

๑๘๓. นางสาว ป่านกมล ลู่ทอง

๑๘๔ . นาย ปารเมศ ประกอบธรรม

๑๘๕. นางสาว ปิยมาศ รัตนบัวพา

๑๘๖. นาย พงษ์พฤทธ์ เรืองวิทย์

๑๘๗. นางสาว พชรพร ไทยเสน

๑๘๘ . นางสาว พนิตพิชา ใต้แสงทวีธรรม

๑๘๙. นางสาว พรทิพย์ ธีระเดชาธำารง

๑๙๐. นางสาว พรรณทิพย์ รอดเจริญ

๑๙๑. นางสาว พลอยไพลิน ทองขาว

๑๙๒ . นางสาว พัชรา มีธรรม

๑๙๓ . นางสาว พัชราภร ทาจินา

๑๙๔ . นางสาว พัชรี มากวิสัย

๑๙๕. นาย พิช พรหมสะโร

๑๙๖ . นางสาว พิมชนก พรหมทะสาร

๑๙๗. นางสาว พิมพ์นิดา พงศ์วรางค์กูร

๑๙๘ . นางสาว พิมพิศุทธ์ ตันอุไร

๑๙๙. นางสาว พิรานันท์ ทองศรี

๒๐๐. นางสาว พิริยา พูนประชาสิน

๒๐๑. นาย พิษณุ อภิสุนทรกุล

๒๐๒ . นาย พิษณุชัย ทองทา

๒๐๓ . นาย พิสิษฐ์ วิบูลรัตน์

๒๐๔ . นางสาว พีรญา ชัยเขมรัชต์

๒๐๕. นาย พีรณัฐ ทองไสย



๖๔

  ๙๐. นาย เจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร

  ๙๑. นาย ฉัตรชัย บุญมี

  ๙๒. นางสาว ฉัตรสุดา แสงอำาไพ

  ๙๓. นาย เฉลิมวุฒิ บัวบาน

  ๙๔. นาย ชญานนท์ วงค์เพ็ญ

  ๙๕. นางสาว ชนกนันท์ ศันสนะจิตสกุล

  ๙๖. นางสาว ชนปภัส ใบไม้

  ๙๗. นาย ชนม์เฉลิม ศรีสุวรรณกุล

  ๙๘. นาย ชนม์ชนก เมืองชู

  ๙๙. นาย ชนาชิต ตั้งสิริไพศาล

๑๐๐. นาย ชนิตว์ ศิริทรัพย์

๑๐๑. นาย ชนินทร์ โชติรัตน์

๑๐๒. นาย ชยานันท์ สุโชคชัยกุล

๑๐๓. นางสาว ชลิตา รุ่งเรือง

๑๐๔. นาย ชวดล สุขสวัสดิ์

๑๐๕ . นาย ชวลิต งามประเสริฐ

๑๐๖ . นางสาว ช่อทิพย์ ชาตรูประชีวิน

๑๐๗. นางสาว ชัญญพัชญ์ วาศชัยกุล

๑๐๘. นาย ชาคริต อุตวงศ์

๑๐๙. นาย ชาตรี ลักษณ์สง่า

๑๑๐. นางสาว ชาลินี เอี่ยมโอน

๑๑๑. นาย ชาเลศ สุทธินรากร

๑๑๒. นาย ชินวุธ รวมทรัพย์

๑๑๓. นางสาว ชุตาภา นรัตถรักษา

๑๑๔. นางสาว ชุติกาญจน์ ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์

๑๑๕. นางสาว ชุติมา โชคศิริผล

๑๑๖. นางสาว ชุติมา โพธิสุวรรณ์

๑๑๗ . นางสาว ซาตีพะห์ เจ๊ะหามะ

๑๑๘ . นาย ณฐกร สิงหจันทร์

๑๑๙. นางสาว ณฐพร ยมมินทร์

๑๒๐. นางสาว ณภัทร สีลาเขตต์

๑๒๑. นางสาว ณภาภัช รุ่งอุทัย

๑๒๒. นาย ณรงค์ศักดิ์ ปานอำาพันธ์พงษ์

๑๒๓. นางสาว ณัชกานต์ นิวะบุตร

๑๒๔ . นางสาว ณัฎฐินี ธรรมวงศ์

๑๒๕ . นาย ณัฐกิตติ์ ไชยอินถา

๑๒๖. นางสาว ณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ

๑๒๗ . นางสาว ณัฐธีรา รอดคำา

๑๒๘ . นาย ณัฐบดินทร์ ปงใจ

๑๒๙ . นางสาว ณัฐปวีณ์ วิริยะสัทธา

๑๓๐. นาย ณัฐพงษ์ ลอมแปลง

๑๓๑. นางสาว ณัฐพร ฐิติปัญญาวัฒน์

๑๓๒ . นาย ณัฐพล รักษาสุข

๑๓๓ . นางสาว ณัฐภรณ์ บุตรวัง

๑๓๔. นาย ณัฐภัทร ลิ้มเล็ก

๑๓๕. นาย ณัฐวุฒิ แสงเสวตร

๑๓๖. นางสาว ดอลลี่ คาเดย์  ฟูปิง

๑๓๗. นาย ดุลยวัต ปราโมทย์อนันต์

๑๓๘ . นาย ทนุรักษ์ สุขสว่าง

๑๓๙. นางสาว ทริยา องค์การ

๑๔๐. นาย ทัศน์พล พงษ์พัฒนเจริญ

๑๔๑ . นางสาว ทิพย์กมล คงสามารถ

๑๔๒. นางสาว ทิวาพร ดอกไม้เทศ

๑๔๓. นาย ธนันธร ปัทมามาลย์

๑๔๔. นาย ธนุศ ตันวิรัช

๑๔๕. นางสาว ธัญญา แตงน้อย

๑๔๖ . นางสาว ธิดารัตน์ ธดากุล

๑๔๗ . นางสาว ธิดาวรรณ พจนโพธา

๖๕

๑๔๘. นาย เธียรพงษ์ ภาพพันธ์

๑๔๙. นางสาว นงนภัส วรรณกนก

๑๕๐ . นางสาว นงนุช คงเขียว

๑๕๑. นางสาว นภัสสร ลือใจ

๑๕๒ . นางสาว นภารัตน์ ภาโนมัย

๑๕๓. นาย นรพล อานันทยศ

๑๕๔ . นาย นราภิญญ์ มนตรีกิตติพันธุ์

๑๕๕ . นางสาว นรินทร สุยะ

๑๕๖. นางสาว นฤนาถ ทองภักดี

๑๕๗ . นางสาว นฤนาท ล่องสินธู

๑๕๘ . นางสาว นลินนาสน์ แสงคำาไพ

๑๕๙. นาย นวพัฒน์ ธาราวุฒิ

๑๖๐ . นางสาว นวลศิริ บุญชูดวง

๑๖๑ . นางสาว นัฏฌา ฤทธิ์เต็ม

๑๖๒ . นาย นัฐวุฒิ พิบูลย์วุฒิกุล

๑๖๓. นางสาว นันท์นภัส ดวงแก้ว

๑๖๔ . นางสาว นันทิรัตน์ เหมันตา

๑๖๕. นางสาว นันทิวัน เสมอใจ

๑๖๖. นาย นัสรูน หะมะ

๑๖๗. นาย นาวี พุฒิพัชรตระกูล

๑๖๘ . นางสาว นิตยา แก้วมี

๑๖๙ . นางสาว นิตยา สอนมงคล

๑๗๐ . นาย นิติกร ชูชาติ

๑๗๑ . นางสาว นิภาพร ลือภะ

๑๗๒ . นางสาว นูรีน หะมะ

๑๗๓ . นาย บูรนันท์ มังบู่แว่น

๑๗๔. นาย ปฏิภาณ ผันเพลิน

๑๗๕ . นางสาว ประอรรัตน์ คงยา

๑๗๖ . นาย ปราโมช แซ่จิว

๑๗๗ . นาย ปริวัฒน์ สอนดี

๑๗๘. นางสาว ปวริศา โกวัฒนะ

๑๗๙ . นางสาว ปวิตรา เลาหวิโรจน์

๑๘๐ . นางสาว ปวีณา แก้วมาก

๑๘๑. นางสาว ปวีณา ยาวิชัย

๑๘๒ . นางสาว ปัญจมา ชอบดี

๑๘๓. นางสาว ป่านกมล ลู่ทอง

๑๘๔ . นาย ปารเมศ ประกอบธรรม

๑๘๕. นางสาว ปิยมาศ รัตนบัวพา

๑๘๖. นาย พงษ์พฤทธ์ เรืองวิทย์

๑๘๗. นางสาว พชรพร ไทยเสน

๑๘๘ . นางสาว พนิตพิชา ใต้แสงทวีธรรม

๑๘๙. นางสาว พรทิพย์ ธีระเดชาธำารง

๑๙๐. นางสาว พรรณทิพย์ รอดเจริญ

๑๙๑. นางสาว พลอยไพลิน ทองขาว

๑๙๒ . นางสาว พัชรา มีธรรม

๑๙๓ . นางสาว พัชราภร ทาจินา

๑๙๔ . นางสาว พัชรี มากวิสัย

๑๙๕. นาย พิช พรหมสะโร

๑๙๖ . นางสาว พิมชนก พรหมทะสาร

๑๙๗. นางสาว พิมพ์นิดา พงศ์วรางค์กูร

๑๙๘ . นางสาว พิมพิศุทธ์ ตันอุไร

๑๙๙. นางสาว พิรานันท์ ทองศรี

๒๐๐. นางสาว พิริยา พูนประชาสิน

๒๐๑. นาย พิษณุ อภิสุนทรกุล

๒๐๒ . นาย พิษณุชัย ทองทา

๒๐๓ . นาย พิสิษฐ์ วิบูลรัตน์

๒๐๔ . นางสาว พีรญา ชัยเขมรัชต์

๒๐๕. นาย พีรณัฐ ทองไสย



๖๖

๒๐๖. นางสาว พุฒิพร บัวเลิศ

๒๐๗ . นางสาว เพ็ญนภา เทพธรานนท์

๒๐๘. นางสาว เพ็ญพร ปานทิพย์

๒๐๙. นางสาว เพียงตะวัน พงษ์ไพบูลย์

๒๑๐. นาย ไพศาล โออินทร์

๒๑๑. นาย ภราดร ตั้งวินิต

๒๑๒. นางสาว ภัณฑิรา ประเคนรี

๒๑๓. นางสาว ภัทราวรรณ เพิ่มศิริวาณิชย์

๒๑๔. นางสาว ภัสสร ใจเย็น

๒๑๕. นาย ภาคภูมิ ภิรบรรณ์

๒๑๖. นางสาว ภูริชญา ครุธเลิศ

๒๑๗. นางสาว มนภรณ์ จันทร์บุญ

๒๑๘. นาย มรดก เกษรศรี

๒๑๙ . นาย มฤคินทร์ กัณหาเขียว

๒๒๐ . นางสาว มัชฌิมา เพิ่มสุข

๒๒๑. นางสาว มัญชุสา ศรีศรุติยากร

๒๒๒. นาย มูฮัมมัด อัสลัม ละบายดีมัญ

๒๒๓ . นาย ยุทธนา สินเหลือ

๒๒๔ . นางสาว ยุพาพันธุ์ ย้งลี

๒๒๕. นางสาว รตินันท์ สุชนวงศ์

๒๒๖. นางสาว รพีภรณ์ พิมพ์โคตร

๒๒๗. นางสาว รสสุคนธ์ ปัจฉิมบุตร

๒๒๘. นางสาว รัชฎาพร คำาภีระ

๒๒๙ . นางสาว รัญญิการ์ ดีเขว้า

๒๓๐ . นาย รัฐพล เงินสมบัติ

๒๓๑. นางสาว รัตน์ธิดาภรณ์  บุตรศรี

๒๓๒. นางสาว รัตนากร เคนวิเศษ

๒๓๓. นางสาว รินแก้ว ไกรคง

๒๓๔ . นางสาว รุ่งทิวา กุนคำา

๒๓๕ . นางสาว ลลิตา สุวรรณประภา

๒๓๖ . นางสาว ลัฏฐิวัน ขนอม

๒๓๗. นางสาว ลัฐิกา พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์

๒๓๘ . นางสาว วกุล กำาไลแก้ว

๒๓๙. นาย วงศกร กิจศิริวัฒนา

๒๔๐. นางสาว วทัญญุตา มูลอาจ

๒๔๑ . นางสาว วรรณนภา บุญเขตต์

๒๔๒. นางสาว วราภรณ์ เหมือนพันธุ์

๒๔๓. นาย วรายุศม์ งามไพโรจน์พิบูลย์

๒๔๔ . นางสาว วริศรา เจริญทรง

๒๔๕ . นาย วสันต์ ขยันกิจ

๒๔๖. นางสาว วัชราภรณ์ พรธาดาวิทย์

๒๔๗ . นางสาว วัฒนาวดี คำาแถลง

๒๔๘. นางสาว วัลลภา มูลเมือง

๒๔๙ . นาย วีรภัทร ธารศรีทอง

๒๕๐ . นาย วุฒิภูมิ เลิศวิริยจิตต์

๒๕๑. นางสาว ศตพร แสงมณี

๒๕๒ . นางสาว ศศิประภา แก้วกันทา

๒๕๓. นางสาว ศศิพร ตาคำานิล

๒๕๔ . นาย ศักดิ์นรินทร์ สุชินญาพร

๒๕๕. นาย ศิรณพ ไชยประสิทธิ์

๒๕๖. นางสาว ศิรินทรา คำาวงค์ษา

๒๕๗ . นางสาว ศิรินภา เรืองหิรัญ

๒๕๘ . นางสาว ศิรินรัตน์ ขันแก้ว

๒๕๙ . นางสาว ศุภลักษณ์ พรมมานอก

๒๖๐ . นางสาว สนธยา บุญเจริญกิจ

๒๖๑. นาย สมมาตร ฉัตรไทย

๒๖๒. นาย สรคม เปรมพงษ์

๒๖๓ . นาย สรายุทธ หนูเผือก

๖๗

๒๖๔. สิบเอก สราวุฒิ สุขสวัสดิ์

๒๖๕. นาย สหพล บุญทองแก้ว

๒๖๖. นาย สันติภาพ หมันหลิน

๒๖๗ . นาย สันติสุข หมายผดุงกิจ

๒๖๘. นาย สาธิต เสนสกุล

๒๖๙. นางสาว สิริขวัญ หนูขวัญ

๒๗๐. นางสาว สิรินทร์ บัวคลี่

๒๗๑. นางสาว สิรีวัลภ์ นันทศรี

๒๗๒. นางสาว สุจิตา ถวัลย์วีนัสพันธ์

๒๗๓. นาย สุชีวัน จิตรีวรรณ์

๒๗๔. นางสาว สุนิศา กลับทุ่ง

๒๗๕. นางสาว สุนิษา ตากุล

๒๗๖. นางสาว สุนิษา บรรหาร

๒๗๗ . นาย สุบัณฑิต ปานสมบัติ

๒๗๘. นางสาว สุพัตรา นิลจู

๒๗๙. นางสาว สุรินทร สุทินบัณฑิต

๒๘๐. นาย สุรีกฤษศิ์ ก้อนคง

๒๘๑. นางสาว สุวรรณี เลิศรุ่งวัฒนา

๒๘๒. นาย สูรยวัฒน์ กิติโชติ

๒๘๓. นางสาว เสาวลักษณ์ วชิมาเภท

๒๘๔. นาย แสงชัย แสวงกชกร

๒๘๕. นาย หิรัณย์ อิทธิสุขนันท์

๒๘๖ . นางสาว เหมือนแพร ชูศรีจันทร์

๒๘๗. นาย อนันต์ คล้ายวงค์

๒๘๘. นาย อนุสรณ์ สุขสถิตย์

๒๘๙. นางสาว อภิฌาภา กันตะยา

๒๙๐. นาย อภิรักษ์ อาภาศิริผล

๒๙๑. นางสาว อรอุษา แสงแก้ว

๒๙๒ . นางสาว อรัญญา ศรีพรหม

๒๙๓. นาย อัครินทร์ พินยาหาญ

๒๙๔ . นาย อังคาร เลิศชนะเกียรติกุล

๒๙๕ . นางสาว อัจฉรา แปงปัน

๒๙๖ . นางสาว อัจฉราพรรณ  ปัญโญใหญ่

๒๙๗. นางสาว อัจฉราพรรณ  วงศ์วัฒนะ

๒๙๘. นางสาว อัญชลี วรรธนผลากูร

๒๙๙. นางสาว อัฏญา ศรีวงศ์

๓๐๐. นางสาว อันติมา ทวีตา

๓๐๑. นางสาว อัมมร วงษา

๓๐๒ . นางสาว อาภานาฏ คัชมาตย์

๓๐๓. นางสาว อารยา สุทธิอาจ

๓๐๔. นาย อิทธิพล พินทิสืบ

๓๐๕. นาย อิสระพงษ์ บุญญา

๓๐๖. นางสาว อุทัยรัตน์ หนูล้อมทรัพย์

๓๐๗. นางสาว อุมาภรณ์ โห

๓๐๘. นาย เอกพันธ์ ทาบรรหาร



๖๖

๒๐๖. นางสาว พุฒิพร บัวเลิศ

๒๐๗ . นางสาว เพ็ญนภา เทพธรานนท์

๒๐๘. นางสาว เพ็ญพร ปานทิพย์

๒๐๙. นางสาว เพียงตะวัน พงษ์ไพบูลย์

๒๑๐. นาย ไพศาล โออินทร์

๒๑๑. นาย ภราดร ตั้งวินิต

๒๑๒. นางสาว ภัณฑิรา ประเคนรี

๒๑๓. นางสาว ภัทราวรรณ เพิ่มศิริวาณิชย์

๒๑๔. นางสาว ภัสสร ใจเย็น

๒๑๕. นาย ภาคภูมิ ภิรบรรณ์

๒๑๖. นางสาว ภูริชญา ครุธเลิศ

๒๑๗. นางสาว มนภรณ์ จันทร์บุญ

๒๑๘. นาย มรดก เกษรศรี

๒๑๙ . นาย มฤคินทร์ กัณหาเขียว

๒๒๐ . นางสาว มัชฌิมา เพิ่มสุข

๒๒๑. นางสาว มัญชุสา ศรีศรุติยากร

๒๒๒. นาย มูฮัมมัด อัสลัม ละบายดีมัญ

๒๒๓ . นาย ยุทธนา สินเหลือ

๒๒๔ . นางสาว ยุพาพันธุ์ ย้งลี

๒๒๕. นางสาว รตินันท์ สุชนวงศ์

๒๒๖. นางสาว รพีภรณ์ พิมพ์โคตร

๒๒๗. นางสาว รสสุคนธ์ ปัจฉิมบุตร

๒๒๘. นางสาว รัชฎาพร คำาภีระ

๒๒๙ . นางสาว รัญญิการ์ ดีเขว้า

๒๓๐ . นาย รัฐพล เงินสมบัติ

๒๓๑. นางสาว รัตน์ธิดาภรณ์  บุตรศรี

๒๓๒. นางสาว รัตนากร เคนวิเศษ

๒๓๓. นางสาว รินแก้ว ไกรคง

๒๓๔ . นางสาว รุ่งทิวา กุนคำา

๒๓๕ . นางสาว ลลิตา สุวรรณประภา

๒๓๖ . นางสาว ลัฏฐิวัน ขนอม

๒๓๗. นางสาว ลัฐิกา พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์

๒๓๘ . นางสาว วกุล กำาไลแก้ว

๒๓๙. นาย วงศกร กิจศิริวัฒนา

๒๔๐. นางสาว วทัญญุตา มูลอาจ

๒๔๑ . นางสาว วรรณนภา บุญเขตต์

๒๔๒. นางสาว วราภรณ์ เหมือนพันธุ์

๒๔๓. นาย วรายุศม์ งามไพโรจน์พิบูลย์

๒๔๔ . นางสาว วริศรา เจริญทรง

๒๔๕ . นาย วสันต์ ขยันกิจ

๒๔๖. นางสาว วัชราภรณ์ พรธาดาวิทย์

๒๔๗ . นางสาว วัฒนาวดี คำาแถลง

๒๔๘. นางสาว วัลลภา มูลเมือง

๒๔๙ . นาย วีรภัทร ธารศรีทอง

๒๕๐ . นาย วุฒิภูมิ เลิศวิริยจิตต์

๒๕๑. นางสาว ศตพร แสงมณี

๒๕๒ . นางสาว ศศิประภา แก้วกันทา

๒๕๓. นางสาว ศศิพร ตาคำานิล

๒๕๔ . นาย ศักดิ์นรินทร์ สุชินญาพร

๒๕๕. นาย ศิรณพ ไชยประสิทธิ์

๒๕๖. นางสาว ศิรินทรา คำาวงค์ษา

๒๕๗ . นางสาว ศิรินภา เรืองหิรัญ

๒๕๘ . นางสาว ศิรินรัตน์ ขันแก้ว

๒๕๙ . นางสาว ศุภลักษณ์ พรมมานอก

๒๖๐ . นางสาว สนธยา บุญเจริญกิจ

๒๖๑. นาย สมมาตร ฉัตรไทย

๒๖๒. นาย สรคม เปรมพงษ์

๒๖๓ . นาย สรายุทธ หนูเผือก

๖๗

๒๖๔. สิบเอก สราวุฒิ สุขสวัสดิ์

๒๖๕. นาย สหพล บุญทองแก้ว

๒๖๖. นาย สันติภาพ หมันหลิน

๒๖๗ . นาย สันติสุข หมายผดุงกิจ

๒๖๘. นาย สาธิต เสนสกุล

๒๖๙. นางสาว สิริขวัญ หนูขวัญ

๒๗๐. นางสาว สิรินทร์ บัวคลี่

๒๗๑. นางสาว สิรีวัลภ์ นันทศรี

๒๗๒. นางสาว สุจิตา ถวัลย์วีนัสพันธ์

๒๗๓. นาย สุชีวัน จิตรีวรรณ์

๒๗๔. นางสาว สุนิศา กลับทุ่ง

๒๗๕. นางสาว สุนิษา ตากุล

๒๗๖. นางสาว สุนิษา บรรหาร

๒๗๗ . นาย สุบัณฑิต ปานสมบัติ

๒๗๘. นางสาว สุพัตรา นิลจู

๒๗๙. นางสาว สุรินทร สุทินบัณฑิต

๒๘๐. นาย สุรีกฤษศิ์ ก้อนคง

๒๘๑. นางสาว สุวรรณี เลิศรุ่งวัฒนา

๒๘๒. นาย สูรยวัฒน์ กิติโชติ

๒๘๓. นางสาว เสาวลักษณ์ วชิมาเภท

๒๘๔. นาย แสงชัย แสวงกชกร

๒๘๕. นาย หิรัณย์ อิทธิสุขนันท์

๒๘๖ . นางสาว เหมือนแพร ชูศรีจันทร์

๒๘๗. นาย อนันต์ คล้ายวงค์

๒๘๘. นาย อนุสรณ์ สุขสถิตย์

๒๘๙. นางสาว อภิฌาภา กันตะยา

๒๙๐. นาย อภิรักษ์ อาภาศิริผล

๒๙๑. นางสาว อรอุษา แสงแก้ว

๒๙๒ . นางสาว อรัญญา ศรีพรหม

๒๙๓. นาย อัครินทร์ พินยาหาญ

๒๙๔ . นาย อังคาร เลิศชนะเกียรติกุล

๒๙๕ . นางสาว อัจฉรา แปงปัน

๒๙๖ . นางสาว อัจฉราพรรณ  ปัญโญใหญ่

๒๙๗. นางสาว อัจฉราพรรณ  วงศ์วัฒนะ

๒๙๘. นางสาว อัญชลี วรรธนผลากูร

๒๙๙. นางสาว อัฏญา ศรีวงศ์

๓๐๐. นางสาว อันติมา ทวีตา

๓๐๑. นางสาว อัมมร วงษา

๓๐๒ . นางสาว อาภานาฏ คัชมาตย์

๓๐๓. นางสาว อารยา สุทธิอาจ

๓๐๔. นาย อิทธิพล พินทิสืบ

๓๐๕. นาย อิสระพงษ์ บุญญา

๓๐๖. นางสาว อุทัยรัตน์ หนูล้อมทรัพย์

๓๐๗. นางสาว อุมาภรณ์ โห

๓๐๘. นาย เอกพันธ์ ทาบรรหาร



สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
  ๑. นางสาว ญาณินท์ มนุญปิจุ

  ๒. นางสาว ทิฐิมา ริมดุสิต

  ๓. นางสาว นันธิกา หวั่งประดิษฐ์

  ๗. นาย ก้องพินิจ เมธางสุพัทธน์

  ๘. นางสาว ฉัตรชฎา กันทะเรียน

  ๙. นางสาว ชมพูนุท สรานุกุลพันธ์

๑๐. นางสาว ชุติมา อุดมพรสุข

๑๑. นางสาว ณัฐริกา มิขุนทด

๑๖. นางสาว กมลวรรณ เด็กหลี

๑๗. นางสาว กานต์สุภัค นพรัตน์

๑๘. นาย กิตติพงษ์ แก้วดุสิต

๑๙. นางสาว เกศสุดา ทีอุทิศ

๒๐. นางสาว จตุพร สวัสดิ์ตระกูล

๒๑. นางสาว จิตต์พิสุทธิ์ ฉ่อนเจริญ

๒๒. นางสาว เจนจิรา บุรุษชาติ

๒๓. นางสาว ชมพูนุท เวชชากุล

๒๔. นางสาว ชลากร จันทศร

๒๕. นางสาว ชารีนา เดชน้อย

๒๖. นางสาว ชาลินี ชุ่มเรือน

๒๗. นางสาว ณัชชา จุ้ยรอด

๒๘. นางสาว ณัฐพร คำาปันติ๊บ

๒๙. นาย ตุลธร กาญจนอุทัยศิริ

๓๐. นางสาว ทวีพร สนธิโพธิ์

  ๔. นางสาว นิชนา นาคพานิช

  ๕. นางสาว พัชรี พงษ์เสือ

  ๖. นางสาว สุธีกานต์ จอประเสริฐกุล

๑๒. นางสาว ธัญญพัฒน์ สกุลพุทธิวงษ์

๑๓. นางสาว ปารมี เทพเสถียร

๑๔. นางสาว พรพรรณ ณัฐวุฒิ

๑๕. นางสาว ศรีกัญญา ทองใหญ่

๓๑. นางสาว ธนวรรณ เกตุชู

๓๒. นาย นนทรัฐ เชื้อประดิษฐ์

๓๓. นาย นัทวุฒิ อมตะวัฒนะกิจ

๓๔. นาย นุกุล สำาเภาเงิน

๓๕. นางสาว เนตรดาว ศิริมหา

๓๖. นางสาว บุญเนตร กุลชนก

๓๗. นางสาว ประภาพร เพ็ชรพูล

๓๘. นางสาว ประภาวรินทร์ สุขนภาสวัสดิ์

๓๙. นางสาว พิมพ์ฤดี ไพศาล

๔๐. นางสาว พิริยา สินธุนาวา

๔๑. นางสาว ภัทร์ธียา สถานพงษ์

๔๒. นาย ภัทรพงศ์ วรศรี

๔๓. นางสาว ภัทราพร เจียมจำารัส

๔๔. นางสาว ภูษณิศา เหล่าดำารงกูล

๔๕. นางสาว มนต์นภา เยาวพงศ์ประยูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง) 

๖๘

๔๖. นางสาว มัณฑนา วันทอง

๔๗. นาย รัฐนันท์ ปินใจ

๔๘. นาย ไรวินทร์ อภิชาตวิเชียรโชติ

๔๙. นางสาว ลักษณี วงค์คม

๕๐. นางสาว วริฏฐา เตรียมไธสง

๕๑. นางสาว วศินี เหลี่ยมใส

๕๒. นางสาว วิภาพร พรหมแพทย์

๕๓. นางสาว สมใจ น้อยจ้อย

๕๔. นางสาว สมฤทัย ใจดี

๕๕. นางสาว สิริรัตน์ เครือเหลา

๕๖. นางสาว สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์

๕๗. นางสาว เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา

๕๘. นางสาว อรอนงค์ เตจ๊ะขอด

๕๙. MISS XIAOYU HU

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)

  ๑. นางสาว ปัญชลี คนฉลาด

  ๒. นางสาว จิตพิศุทธิ์ บุญมาก

  ๓. นางสาว กมลรัตน์ หัสมา

  ๔. นางสาว กัญญาณัฏฐ์ กุลกิติรัตน์

  ๕. นางสาว จิราพร มหาอุดมทรัพย์

  ๖. นาย ชนากานต์ จัดพล

  ๗. นางสาว ชลธิชา มามาตร

  ๘. นางสาว ณัฐอัปสร ประภัสสร

  ๙. นางสาว ณีรนุช ตันติโรจนกุล

๑๐. นางสาว ดลณพร คำาน้อย

๑๑. นางสาว ธันย์สิตา ไกรอนันท์สกุล

๑๒. นางสาว นำ้าเพชร สุวรรณแผ่นผา

๑๓. นางสาว ปภาวีร์ ลัภบุญ

๑๔. นาย ยศวัต เหลืองสอาดกุล

๑๕. นางสาว รุ่งอรุณ ไชยแก้ว

๑๖. นางสาว วรัญญา มะลิวัลย์

๑๗. นางสาว เวธิกา ไทยพิทักษ์

๑๘. นางสาว ศศิกานต์ จำาปาเกตุกุล

๑๙. นางสาว ศศิธร มานะสถิตพงศ์

๒๐. นางสาว ศิริกานต์ ทองรุ่ง

๒๑. นางสาว สินีนาฏ อุลิตผล

๒๒. นางสาว สุธาทิพย์ ทิพย์จ้อย

๒๓. นางสาว สุธิดา ทองเกลี้ยง

๒๔. นางสาว สุวารี น่วมอ่วม

๒๕. นางสาว อนิลตา สุดอุ่น

๖๙



สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
  ๑. นางสาว ญาณินท์ มนุญปิจุ

  ๒. นางสาว ทิฐิมา ริมดุสิต

  ๓. นางสาว นันธิกา หวั่งประดิษฐ์

  ๗. นาย ก้องพินิจ เมธางสุพัทธน์

  ๘. นางสาว ฉัตรชฎา กันทะเรียน

  ๙. นางสาว ชมพูนุท สรานุกุลพันธ์

๑๐. นางสาว ชุติมา อุดมพรสุข

๑๑. นางสาว ณัฐริกา มิขุนทด

๑๖. นางสาว กมลวรรณ เด็กหลี

๑๗. นางสาว กานต์สุภัค นพรัตน์

๑๘. นาย กิตติพงษ์ แก้วดุสิต

๑๙. นางสาว เกศสุดา ทีอุทิศ

๒๐. นางสาว จตุพร สวัสดิ์ตระกูล

๒๑. นางสาว จิตต์พิสุทธิ์ ฉ่อนเจริญ

๒๒. นางสาว เจนจิรา บุรุษชาติ

๒๓. นางสาว ชมพูนุท เวชชากุล

๒๔. นางสาว ชลากร จันทศร

๒๕. นางสาว ชารีนา เดชน้อย

๒๖. นางสาว ชาลินี ชุ่มเรือน

๒๗. นางสาว ณัชชา จุ้ยรอด

๒๘. นางสาว ณัฐพร คำาปันติ๊บ

๒๙. นาย ตุลธร กาญจนอุทัยศิริ

๓๐. นางสาว ทวีพร สนธิโพธิ์

  ๔. นางสาว นิชนา นาคพานิช

  ๕. นางสาว พัชรี พงษ์เสือ

  ๖. นางสาว สุธีกานต์ จอประเสริฐกุล

๑๒. นางสาว ธัญญพัฒน์ สกุลพุทธิวงษ์

๑๓. นางสาว ปารมี เทพเสถียร

๑๔. นางสาว พรพรรณ ณัฐวุฒิ

๑๕. นางสาว ศรีกัญญา ทองใหญ่

๓๑. นางสาว ธนวรรณ เกตุชู

๓๒. นาย นนทรัฐ เชื้อประดิษฐ์

๓๓. นาย นัทวุฒิ อมตะวัฒนะกิจ

๓๔. นาย นุกุล สำาเภาเงิน

๓๕. นางสาว เนตรดาว ศิริมหา

๓๖. นางสาว บุญเนตร กุลชนก

๓๗. นางสาว ประภาพร เพ็ชรพูล

๓๘. นางสาว ประภาวรินทร์ สุขนภาสวัสดิ์

๓๙. นางสาว พิมพ์ฤดี ไพศาล

๔๐. นางสาว พิริยา สินธุนาวา

๔๑. นางสาว ภัทร์ธียา สถานพงษ์

๔๒. นาย ภัทรพงศ์ วรศรี

๔๓. นางสาว ภัทราพร เจียมจำารัส

๔๔. นางสาว ภูษณิศา เหล่าดำารงกูล

๔๕. นางสาว มนต์นภา เยาวพงศ์ประยูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง) 

๖๘

๔๖. นางสาว มัณฑนา วันทอง

๔๗. นาย รัฐนันท์ ปินใจ

๔๘. นาย ไรวินทร์ อภิชาตวิเชียรโชติ

๔๙. นางสาว ลักษณี วงค์คม

๕๐. นางสาว วริฏฐา เตรียมไธสง

๕๑. นางสาว วศินี เหลี่ยมใส

๕๒. นางสาว วิภาพร พรหมแพทย์

๕๓. นางสาว สมใจ น้อยจ้อย

๕๔. นางสาว สมฤทัย ใจดี

๕๕. นางสาว สิริรัตน์ เครือเหลา

๕๖. นางสาว สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์

๕๗. นางสาว เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา

๕๘. นางสาว อรอนงค์ เตจ๊ะขอด

๕๙. MISS XIAOYU HU

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)

  ๑. นางสาว ปัญชลี คนฉลาด

  ๒. นางสาว จิตพิศุทธิ์ บุญมาก

  ๓. นางสาว กมลรัตน์ หัสมา

  ๔. นางสาว กัญญาณัฏฐ์ กุลกิติรัตน์

  ๕. นางสาว จิราพร มหาอุดมทรัพย์

  ๖. นาย ชนากานต์ จัดพล

  ๗. นางสาว ชลธิชา มามาตร

  ๘. นางสาว ณัฐอัปสร ประภัสสร

  ๙. นางสาว ณีรนุช ตันติโรจนกุล

๑๐. นางสาว ดลณพร คำาน้อย

๑๑. นางสาว ธันย์สิตา ไกรอนันท์สกุล

๑๒. นางสาว นำ้าเพชร สุวรรณแผ่นผา

๑๓. นางสาว ปภาวีร์ ลัภบุญ

๑๔. นาย ยศวัต เหลืองสอาดกุล

๑๕. นางสาว รุ่งอรุณ ไชยแก้ว

๑๖. นางสาว วรัญญา มะลิวัลย์

๑๗. นางสาว เวธิกา ไทยพิทักษ์

๑๘. นางสาว ศศิกานต์ จำาปาเกตุกุล

๑๙. นางสาว ศศิธร มานะสถิตพงศ์

๒๐. นางสาว ศิริกานต์ ทองรุ่ง

๒๑. นางสาว สินีนาฏ อุลิตผล

๒๒. นางสาว สุธาทิพย์ ทิพย์จ้อย

๒๓. นางสาว สุธิดา ทองเกลี้ยง

๒๔. นางสาว สุวารี น่วมอ่วม

๒๕. นางสาว อนิลตา สุดอุ่น

๖๙



สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  
  ๑. นางสาว จุฑาทิพย์ แสงเพชร

  ๒. นางสาว ชุติมณฑน์ รุ่งเรือง

  ๓. นาย นฤดล ธีรภัทรกานต์

  ๗. นางสาว เกวลิน อินทชาติ

  ๘. นางสาว ชลทิพย์ โยธกุลสิริ

  ๙. นางสาว ซูรัยญา หะมะซอ

๑๐. นางสาว เฌณิษา เมืองมา

๑๑. นางสาว ณัชชา พิมพ์ลา

๑๒. นางสาว ณัฎฐินี สนธิโสมพันธุ์

๑๓. นางสาว ทิพย์มาศ ทองดอนน้อย

๑๔. นางสาว นภิสา ใจคำา

๑๕. นางสาว เนตรนภา เลิศเรืองนภา

๒๔. นางสาว กมลพร วิลังคะ

๒๕. นางสาว กฤษติยาภรณ์ ไชพนัส

๒๖. นางสาว กัญญาณัฐ เป้าบ้านสวน

๒๗. นางสาว กัณธิมา อิสสระ

๒๘. นางสาว กิตติภรณ์ ลือพิพัฒน์

๒๙. นางสาว เกวลี ศรีศรี

๓๐. นางสาว เกศราภรณ์ คล้ายวิเชียร

๓๑. นาย จตุพล พันธ์ไชยา

๓๒. นางสาว จันจิรา ภิญโยฤทธิ์

๓๓. นางสาว จีรดา นามวงศ์กา

๓๔. นางสาว ชนิตา เนียมแสง

  ๔. นางสาว บุญญาภา โชคอำานวย

  ๕. นางสาว ฟารีดา ละประเสริฐ

  ๖. นางสาว รสนันท์ ขวัญอยู่

๑๖. นางสาว ปิยะธิดา ธรรมมา

๑๗. นางสาว พัชร์สิตา ธนวงศ์จิรสิน

๑๘. นาย ภัทรพล ภู่ศิริภิญโญ

๑๙. นางสาว โยษิตา เกษมนิธิโชค

๒๐. นางสาว วศินี สมฤทธิ์

๒๑. นางสาว สินาภรณ์ ศรีแก้ว

๒๒. นางสาว อภิญญา พรมรังฤทธิ์

๒๓. นางสาว อภิญญา มงคลหมู่

๓๕. นางสาว ณฐกานต์ คงธรรม

๓๖. นาย ทันพันธ์ ปวนกัน

๓๗. นางสาว ทิพย์กมล ทวีกุล

๓๘. นางสาว นัจญารี อับดุลเลาะ

๓๙. นางสาว นัสนีน ตาเดอิน

๔๐. นางสาว นิรูฮานา คาบารอซา

๔๑. นางสาว เนตรชนก วังเพ็ชร

๔๒ นางสาว ประภัสสร คุ้มวิลัย

๔๓ นางสาว ปรินทรา วรรณภีระ

๔๔ นางสาว ปิยรินทร์ พรมภา

๔๕ นางสาว พชรพร พันธ์ทอง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)    

๗๐

๔๖. นาย พิพัฒน์พงษ์ เอี่ยมกระจ่าง

๔๗. นางสาว ภัควิภา รู้ยืนยงค์

๔๘. นางสาว ภัทรสุดา บุญขาว

๔๙. นาย รักชาติ ชัยช่อฟ้า

๕๐. นางสาว รัชนีกร ติ๊บสม

๕๑. นาย วรานนท์ อินทรวัฒนา

๕๒. นาย วาทกร วิภาวิน

๕๓. นางสาว วิชญาณี พันธ์งาม

๕๔. นางสาว วิภาวี บำารุงกิจ

๕๕. นางสาว วิไลลักษณ์ ขันธ์คามโภชก์

๕๖. นางสาว ศรญา ศิริเวช

๕๗. นางสาว ศศิวิมล วิริยะศาสตร์

๕๘. นาย ศุภกิจ เสือสกุล

๕๙. นางสาว ศุภนิจ คงเขียว

๖๐. นางสาว ศุภาพิชญ์ วุฒิอนุสรณ์

๖๑. นางสาว สุกฤตา ทองปัญญา

๖๒. นางสาว สุบงกช สันวรรณ

๖๓. นางสาว หฤทัย สารจันทร์

๖๔. นางสาว อาภิสรา ศรีจันทร์

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นางสาว เกศรินทร์ กันทะเนตร

  ๒. นางสาว ธนาภรณ์ เฮงประถม

  ๓. นางสาว ปุณยธร กลัดทอง

  ๗. นาย ณัฐพงษ์ ศรีดำา

  ๘. นางสาว นาซูฮา สาและ

  ๙. นางสาว นาตยา ดวงประทุม

๑๐. นางสาว ประภาพรรณ  เปี่ยมมีสมบูรณ์

๑๑. นางสาว พรรณวดี บุญพยุง

๑๒. นางสาว เพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์

๑๓ นางสาว เมวิกา นุชศิริ

  ๔. นาย รัฐพล นุ่มหอม

  ๕. นาย อังกูร สุทธสุวรรณ

  ๖. MR. TRIBIKRAM THAPA

๑๔. นางสาว รพีพรรณ บทมาตย์

๑๕. นางสาว รุจิราลักษณ์ สุธรรม

๑๖. นางสาว วนาลี สินทะเล

๑๗. นางสาว วรภรณ์ สมินเย

๑๘. นางสาว วรัญญา ก้านอุบล

๑๙. นางสาว ศกุนิชญ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

๒๐. นางสาว สุจิตรา ต๊ะคำาปัน

กายภาพบำาบัดบัณฑิต

๒๑. นางสาว กนกวรรณ ศรีเลิศ

๒๒. นาย กฤษณพนธ์ ชัยมงคล

๒๓. นางสาว กิตติญา จำาพรึก

๒๔. นางสาว ขวัญหทัย ไชยอักษร

๒๕. นางสาว จันท์นิภา จันทร์ภักดี

๒๖. นางสาว จิดาภา เชื้อทองอยู่

๗๑



สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  
  ๑. นางสาว จุฑาทิพย์ แสงเพชร

  ๒. นางสาว ชุติมณฑน์ รุ่งเรือง

  ๓. นาย นฤดล ธีรภัทรกานต์

  ๗. นางสาว เกวลิน อินทชาติ

  ๘. นางสาว ชลทิพย์ โยธกุลสิริ

  ๙. นางสาว ซูรัยญา หะมะซอ

๑๐. นางสาว เฌณิษา เมืองมา

๑๑. นางสาว ณัชชา พิมพ์ลา

๑๒. นางสาว ณัฎฐินี สนธิโสมพันธุ์

๑๓. นางสาว ทิพย์มาศ ทองดอนน้อย

๑๔. นางสาว นภิสา ใจคำา

๑๕. นางสาว เนตรนภา เลิศเรืองนภา

๒๔. นางสาว กมลพร วิลังคะ

๒๕. นางสาว กฤษติยาภรณ์ ไชพนัส

๒๖. นางสาว กัญญาณัฐ เป้าบ้านสวน

๒๗. นางสาว กัณธิมา อิสสระ

๒๘. นางสาว กิตติภรณ์ ลือพิพัฒน์

๒๙. นางสาว เกวลี ศรีศรี

๓๐. นางสาว เกศราภรณ์ คล้ายวิเชียร

๓๑. นาย จตุพล พันธ์ไชยา

๓๒. นางสาว จันจิรา ภิญโยฤทธิ์

๓๓. นางสาว จีรดา นามวงศ์กา

๓๔. นางสาว ชนิตา เนียมแสง

  ๔. นางสาว บุญญาภา โชคอำานวย

  ๕. นางสาว ฟารีดา ละประเสริฐ

  ๖. นางสาว รสนันท์ ขวัญอยู่

๑๖. นางสาว ปิยะธิดา ธรรมมา

๑๗. นางสาว พัชร์สิตา ธนวงศ์จิรสิน

๑๘. นาย ภัทรพล ภู่ศิริภิญโญ

๑๙. นางสาว โยษิตา เกษมนิธิโชค

๒๐. นางสาว วศินี สมฤทธิ์

๒๑. นางสาว สินาภรณ์ ศรีแก้ว

๒๒. นางสาว อภิญญา พรมรังฤทธิ์

๒๓. นางสาว อภิญญา มงคลหมู่

๓๕. นางสาว ณฐกานต์ คงธรรม

๓๖. นาย ทันพันธ์ ปวนกัน

๓๗. นางสาว ทิพย์กมล ทวีกุล

๓๘. นางสาว นัจญารี อับดุลเลาะ

๓๙. นางสาว นัสนีน ตาเดอิน

๔๐. นางสาว นิรูฮานา คาบารอซา

๔๑. นางสาว เนตรชนก วังเพ็ชร

๔๒ นางสาว ประภัสสร คุ้มวิลัย

๔๓ นางสาว ปรินทรา วรรณภีระ

๔๔ นางสาว ปิยรินทร์ พรมภา

๔๕ นางสาว พชรพร พันธ์ทอง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)    

๗๐

๔๖. นาย พิพัฒน์พงษ์ เอี่ยมกระจ่าง

๔๗. นางสาว ภัควิภา รู้ยืนยงค์

๔๘. นางสาว ภัทรสุดา บุญขาว

๔๙. นาย รักชาติ ชัยช่อฟ้า

๕๐. นางสาว รัชนีกร ติ๊บสม

๕๑. นาย วรานนท์ อินทรวัฒนา

๕๒. นาย วาทกร วิภาวิน

๕๓. นางสาว วิชญาณี พันธ์งาม

๕๔. นางสาว วิภาวี บำารุงกิจ

๕๕. นางสาว วิไลลักษณ์ ขันธ์คามโภชก์

๕๖. นางสาว ศรญา ศิริเวช

๕๗. นางสาว ศศิวิมล วิริยะศาสตร์

๕๘. นาย ศุภกิจ เสือสกุล

๕๙. นางสาว ศุภนิจ คงเขียว

๖๐. นางสาว ศุภาพิชญ์ วุฒิอนุสรณ์

๖๑. นางสาว สุกฤตา ทองปัญญา

๖๒. นางสาว สุบงกช สันวรรณ

๖๓. นางสาว หฤทัย สารจันทร์

๖๔. นางสาว อาภิสรา ศรีจันทร์

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นางสาว เกศรินทร์ กันทะเนตร

  ๒. นางสาว ธนาภรณ์ เฮงประถม

  ๓. นางสาว ปุณยธร กลัดทอง

  ๗. นาย ณัฐพงษ์ ศรีดำา

  ๘. นางสาว นาซูฮา สาและ

  ๙. นางสาว นาตยา ดวงประทุม

๑๐. นางสาว ประภาพรรณ  เปี่ยมมีสมบูรณ์

๑๑. นางสาว พรรณวดี บุญพยุง

๑๒. นางสาว เพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์

๑๓ นางสาว เมวิกา นุชศิริ

  ๔. นาย รัฐพล นุ่มหอม

  ๕. นาย อังกูร สุทธสุวรรณ

  ๖. MR. TRIBIKRAM THAPA

๑๔. นางสาว รพีพรรณ บทมาตย์

๑๕. นางสาว รุจิราลักษณ์ สุธรรม

๑๖. นางสาว วนาลี สินทะเล

๑๗. นางสาว วรภรณ์ สมินเย

๑๘. นางสาว วรัญญา ก้านอุบล

๑๙. นางสาว ศกุนิชญ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

๒๐. นางสาว สุจิตรา ต๊ะคำาปัน

กายภาพบำาบัดบัณฑิต

๒๑. นางสาว กนกวรรณ ศรีเลิศ

๒๒. นาย กฤษณพนธ์ ชัยมงคล

๒๓. นางสาว กิตติญา จำาพรึก

๒๔. นางสาว ขวัญหทัย ไชยอักษร

๒๕. นางสาว จันท์นิภา จันทร์ภักดี

๒๖. นางสาว จิดาภา เชื้อทองอยู่

๗๑



๒๗. นางสาว ฉัตรสุดา ชายเพ็ชร

๒๘. นางสาว ชนิสรา แสงดวง

๒๙. นางสาว ชมพูนุท ไตรสรณะศาสตร์

๓๐. นางสาว ชันลิกา ไชยชมภู

๓๑. นางสาว นาราพัท เชยบาล

๓๒. นางสาว นุชนารถ ไชยเดช

๓๓. นางสาว นุชสรา ม่วงศรี

๓๔. นาย บัณฑิต ขันธ์สุวรรณ

๓๕. นาย ประมุข พงษ์สุวรรณ

๓๖. นางสาว ปาริชาต กาวาฮารา

๓๗. นางสาว ปาริชาติ ปราสัยงาม

๓๘. นาย พณวุธ เมธานนท์

๓๙. นางสาว พรพนา ภูน้อย

๔๐. นางสาว พัชรี ตุ่นแก้ว

๔๑. นางสาว แพรนิภา เพชรศรี

๔๒. นางสาว ฟารีดา ปัตนวงศ์

๔๓. นางสาว ภัสสร ไทยธานี

  ๑. นางสาว จุฑารัตน์ ศิริกุล

  ๒. นางสาว วิชญาพร ปั้นทอง

  ๔. นาย กฤษฎา สารทอง

  ๕. นางสาว จริยา มาตรงดวง

  ๖. นาย ชวลิต ชัยวงศ์

  ๗. นางสาว นพรัตน์ นิลคง

  ๘. นางสาว ประภาวรินทร์  จอมปิงทอง

๔๔. นาย ภาคิไนย รัตนานันท์

๔๕. นาย ภูริช พรหมแก้ว

๔๖. นาย มงคลเลิศ อิ่นคำาแดง

๔๗. นางสาว เมธาวี มั่งคั่งเจริญ

๔๘. นางสาว วิภาวรรณ พันธุ

๔๙. นางสาว ศิรินภา ฮ้าวเครือ

๕๐. นางสาว ศิวรรณยา สามารถ

๕๑. นางสาว สัณฑิตา เมฆกระสินธุ์

๕๒. นางสาว สาริศา ผ่องอำาไพ

๕๓. นางสาว สุทธิชา พรหมเทศ

๕๔. นางสาว สุทธิวรรณ บุญความดี

๕๕. นาย สุฟานดี้ เจ๊ะบ่าว

๕๖. นางสาว เสาวลักษณ์ ดิเรกศรี

๕๗. นางสาว หทัยชนก พิบูลย์พล

๕๘. นาย เหมรัศมิ์ เจริญรัมย์

๕๙. นางสาว อรวรรณ ใจกลาง

๖๐. นางสาว อาภัสรา ศรีเดช

  ๓. นางสาว ศุภมาศ สอนพันธ์

  ๙. นางสาว รุ่งรัตน์ ประจันติ

๑๐. นางสาว ลลิตา พนาคร

๑๑. นางสาว สุธินันท์ สร้อยสาย

๑๒. นางสาว อารีดา หะยีลาเต๊ะ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๗๒

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   

๑๓. นางสาว กมลทิพย์ ดวงจันทร์

๑๔. นางสาว กรรณิการ์ จุ้ยต่าย

๑๕. นางสาว กัญญา สมประสงค์

๑๖. นางสาว กุลนันท์ อภิวรรณา

๑๗. นาย คณาวุฒิ ศรียอด

๑๘. นางสาว จตุพร พันธะเกษม

๑๙. นางสาว จริยา สุขสะอาด

๒๐. นางสาว จินตนา สว่างจิตร

๒๑. นางสาว จิรภา ศรีเชียงสา

๒๒. นางสาว จิรวรรณ หลานเด็น

๒๓. นางสาว จิราพร ศรีสุนทร

๒๔. นางสาว จีรารัชน์ ไชยจิตต์

๒๕. นางสาว เจมจิรา ชลาไล

๒๖. นางสาว ชฎาพร อินต๊ะ

๒๗. นางสาว ช่อทิพย์ สุรินต๊ะ

๒๘. นางสาว ชุตินันท์ สุวรรณกูฏ

๒๙. นางสาว ชุติมา นิยมสุข

๓๐. นางสาว ณัฐชลี บัวติ๊บ

๓๑. นางสาว ณัฐพร ภู่จันทร์เจริญ

๓๒. นางสาว ณัฐวรา แสนโยธา

๓๓. นางสาว ทิพย์วิมล เสมอสมัย

๓๔. นางสาว ทิภากร ก้างออนตา

๓๕. นาย เทวพร จานนอก

๓๖. นางสาว ธัญนาฎ คงประดิษฐ์

๓๗. นางสาว นงค์ลักษณ์ รัตนกุลดิลก

๓๘. นางสาว นฤพร พรมมหา

๓๙. นางสาว นันนภัส กันตพัตชญานนท์

๔๐. นางสาว นิดธิพร สร้อยก๋ม

๔๑. นางสาว นิยดา ลำ้าเลิศ

๔๒. นาย ปณตพล ขุนชำานาญ

๔๓. นางสาว ปนัดดา นนท์วุฒิชัย

๔๔. นางสาว ประภัสสร พันธ์คำา

๔๕. นาย ปรัชญา กาละดี

๔๖. นางสาว ปัทมา ช่วยชะนะ

๔๗. นางสาว ปัทมา สุขแก้ว

๔๘. นางสาว พรวิมล ประกาศวุฒิชน

๔๙. นางสาว พิชานี แหล่งสท้าน

๕๐. นางสาว พิมพ์ทิพย์ ยาตรา

๕๑. นางสาว ภัทรสุดา สุขโฉม

๕๒. นางสาว ภาวิณี มาสซาโรติ

๕๓. นางสาว มณีการ นามะยอม

๕๔. นางสาว เมนิษา เจริญภักดี

๕๕. นางสาว ยุพดี ราชตั้งใจ

๕๖. นางสาว รุ่งทิวา ปัญญาบุญ

๕๗. นาย ลัญจกร ฟูตระกูล

๕๘. นางสาว วนิดา เพ็ชรอิน

๕๙. นาย วสิษฐิศักดิ์ กิริยา

๖๐. นาย วัชรพล เหง้าน้อย

๖๑. นางสาว วิสิณี อ่อนหมื่นไวย

๖๒. นาย วุฒิพงศ์ สีวงกต

๖๓. นางสาว ศิริลักษณ์ สุวิชา

๖๔. นางสาว ศุภรานันท์ โสสุ่ย

๖๕. นางสาว สุดารัตน์ ดีเวช

๖๖. นางสาว สุนทรีย์ แปงงาม

๖๗. นางสาว สุพัตรา คำานวนพื้น

๖๘. นางสาว หทยา ก่อเกียรติพงศ์

๗๓



๒๗. นางสาว ฉัตรสุดา ชายเพ็ชร

๒๘. นางสาว ชนิสรา แสงดวง

๒๙. นางสาว ชมพูนุท ไตรสรณะศาสตร์

๓๐. นางสาว ชันลิกา ไชยชมภู

๓๑. นางสาว นาราพัท เชยบาล

๓๒. นางสาว นุชนารถ ไชยเดช

๓๓. นางสาว นุชสรา ม่วงศรี

๓๔. นาย บัณฑิต ขันธ์สุวรรณ

๓๕. นาย ประมุข พงษ์สุวรรณ

๓๖. นางสาว ปาริชาต กาวาฮารา

๓๗. นางสาว ปาริชาติ ปราสัยงาม

๓๘. นาย พณวุธ เมธานนท์

๓๙. นางสาว พรพนา ภูน้อย

๔๐. นางสาว พัชรี ตุ่นแก้ว

๔๑. นางสาว แพรนิภา เพชรศรี

๔๒. นางสาว ฟารีดา ปัตนวงศ์

๔๓. นางสาว ภัสสร ไทยธานี

  ๑. นางสาว จุฑารัตน์ ศิริกุล

  ๒. นางสาว วิชญาพร ปั้นทอง

  ๔. นาย กฤษฎา สารทอง

  ๕. นางสาว จริยา มาตรงดวง

  ๖. นาย ชวลิต ชัยวงศ์

  ๗. นางสาว นพรัตน์ นิลคง

  ๘. นางสาว ประภาวรินทร์  จอมปิงทอง

๔๔. นาย ภาคิไนย รัตนานันท์

๔๕. นาย ภูริช พรหมแก้ว

๔๖. นาย มงคลเลิศ อิ่นคำาแดง

๔๗. นางสาว เมธาวี มั่งคั่งเจริญ

๔๘. นางสาว วิภาวรรณ พันธุ

๔๙. นางสาว ศิรินภา ฮ้าวเครือ

๕๐. นางสาว ศิวรรณยา สามารถ

๕๑. นางสาว สัณฑิตา เมฆกระสินธุ์

๕๒. นางสาว สาริศา ผ่องอำาไพ

๕๓. นางสาว สุทธิชา พรหมเทศ

๕๔. นางสาว สุทธิวรรณ บุญความดี

๕๕. นาย สุฟานดี้ เจ๊ะบ่าว

๕๖. นางสาว เสาวลักษณ์ ดิเรกศรี

๕๗. นางสาว หทัยชนก พิบูลย์พล

๕๘. นาย เหมรัศมิ์ เจริญรัมย์

๕๙. นางสาว อรวรรณ ใจกลาง

๖๐. นางสาว อาภัสรา ศรีเดช

  ๓. นางสาว ศุภมาศ สอนพันธ์

  ๙. นางสาว รุ่งรัตน์ ประจันติ

๑๐. นางสาว ลลิตา พนาคร

๑๑. นางสาว สุธินันท์ สร้อยสาย

๑๒. นางสาว อารีดา หะยีลาเต๊ะ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๗๒

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   

๑๓. นางสาว กมลทิพย์ ดวงจันทร์

๑๔. นางสาว กรรณิการ์ จุ้ยต่าย

๑๕. นางสาว กัญญา สมประสงค์

๑๖. นางสาว กุลนันท์ อภิวรรณา

๑๗. นาย คณาวุฒิ ศรียอด

๑๘. นางสาว จตุพร พันธะเกษม

๑๙. นางสาว จริยา สุขสะอาด

๒๐. นางสาว จินตนา สว่างจิตร

๒๑. นางสาว จิรภา ศรีเชียงสา

๒๒. นางสาว จิรวรรณ หลานเด็น

๒๓. นางสาว จิราพร ศรีสุนทร

๒๔. นางสาว จีรารัชน์ ไชยจิตต์

๒๕. นางสาว เจมจิรา ชลาไล

๒๖. นางสาว ชฎาพร อินต๊ะ

๒๗. นางสาว ช่อทิพย์ สุรินต๊ะ

๒๘. นางสาว ชุตินันท์ สุวรรณกูฏ

๒๙. นางสาว ชุติมา นิยมสุข

๓๐. นางสาว ณัฐชลี บัวติ๊บ

๓๑. นางสาว ณัฐพร ภู่จันทร์เจริญ

๓๒. นางสาว ณัฐวรา แสนโยธา

๓๓. นางสาว ทิพย์วิมล เสมอสมัย

๓๔. นางสาว ทิภากร ก้างออนตา

๓๕. นาย เทวพร จานนอก

๓๖. นางสาว ธัญนาฎ คงประดิษฐ์

๓๗. นางสาว นงค์ลักษณ์ รัตนกุลดิลก

๓๘. นางสาว นฤพร พรมมหา

๓๙. นางสาว นันนภัส กันตพัตชญานนท์

๔๐. นางสาว นิดธิพร สร้อยก๋ม

๔๑. นางสาว นิยดา ลำ้าเลิศ

๔๒. นาย ปณตพล ขุนชำานาญ

๔๓. นางสาว ปนัดดา นนท์วุฒิชัย

๔๔. นางสาว ประภัสสร พันธ์คำา

๔๕. นาย ปรัชญา กาละดี

๔๖. นางสาว ปัทมา ช่วยชะนะ

๔๗. นางสาว ปัทมา สุขแก้ว

๔๘. นางสาว พรวิมล ประกาศวุฒิชน

๔๙. นางสาว พิชานี แหล่งสท้าน

๕๐. นางสาว พิมพ์ทิพย์ ยาตรา

๕๑. นางสาว ภัทรสุดา สุขโฉม

๕๒. นางสาว ภาวิณี มาสซาโรติ

๕๓. นางสาว มณีการ นามะยอม

๕๔. นางสาว เมนิษา เจริญภักดี

๕๕. นางสาว ยุพดี ราชตั้งใจ

๕๖. นางสาว รุ่งทิวา ปัญญาบุญ

๕๗. นาย ลัญจกร ฟูตระกูล

๕๘. นางสาว วนิดา เพ็ชรอิน

๕๙. นาย วสิษฐิศักดิ์ กิริยา

๖๐. นาย วัชรพล เหง้าน้อย

๖๑. นางสาว วิสิณี อ่อนหมื่นไวย

๖๒. นาย วุฒิพงศ์ สีวงกต

๖๓. นางสาว ศิริลักษณ์ สุวิชา

๖๔. นางสาว ศุภรานันท์ โสสุ่ย

๖๕. นางสาว สุดารัตน์ ดีเวช

๖๖. นางสาว สุนทรีย์ แปงงาม

๖๗. นางสาว สุพัตรา คำานวนพื้น

๖๘. นางสาว หทยา ก่อเกียรติพงศ์

๗๓



๖๙. นางสาว หัทยา แปงใจ

๗๐. นางสาว อัจฉรา ฤทธิมนตรี

๗๑. นางสาว อัจฉรา เสมศรี

๗๒. นางสาว อาภาพร เพชรเสถียร

๗๓. นาย เอกชัย ใจผูก

๗๔

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์  

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต    

    ๑.  นางสาว ศิรินทร์  รัตนเกษตรสิน

สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  

    ๒.  MISS LINGXIAOYAN  LI   

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

    ๓.  นางสาว ปิยาพัชร  แสวงผล

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

    ๔.  นางสาว แพรไหม   เอกศิลป์   

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

    ๕.  นางสาว ดลฤดี   เอกอินทร์   

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

    ๖.  MR. SAI SIT   

    ๗.  MR. SOE LIN PAING

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์์

    ๘.  MISS MARY   

สำานักวิชาการจัดการ  

 บัญชีบัณฑิต     

    ๙.  นางสาว เพชรรัตน์   ลีลาเศรษฐกุล   

  ๑๐.  นางสาว วิอร    วรรณศรี   

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

  ๑๑.  นาย ธนาภัทร   บุญเสริม   

๗๕



๖๙. นางสาว หัทยา แปงใจ

๗๐. นางสาว อัจฉรา ฤทธิมนตรี

๗๑. นางสาว อัจฉรา เสมศรี

๗๒. นางสาว อาภาพร เพชรเสถียร

๗๓. นาย เอกชัย ใจผูก

๗๔

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์  

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต    

    ๑.  นางสาว ศิรินทร์  รัตนเกษตรสิน

สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  

    ๒.  MISS LINGXIAOYAN  LI   

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

    ๓.  นางสาว ปิยาพัชร  แสวงผล

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

    ๔.  นางสาว แพรไหม   เอกศิลป์   

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

    ๕.  นางสาว ดลฤดี   เอกอินทร์   

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

    ๖.  MR. SAI SIT   

    ๗.  MR. SOE LIN PAING

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์์

    ๘.  MISS MARY   

สำานักวิชาการจัดการ  

 บัญชีบัณฑิต     

    ๙.  นางสาว เพชรรัตน์   ลีลาเศรษฐกุล   

  ๑๐.  นางสาว วิอร    วรรณศรี   

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

  ๑๑.  นาย ธนาภัทร   บุญเสริม   

๗๕



 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  ๑๒.  นาย จิตติพัฒน์   สมใจ   

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

  ๑๓.  นางสาว กิจมาศ   อินทร์สุวรรณ   

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  

  ๑๔.  นางสาว วรันดา   ไชยชมภู     

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

  ๑๕.  นางสาว ปรารถนา   เตียวประเสริฐ     

  ๑๖.  นางสาว ปุญญิศา   นาวีรัตนวิทยา     

สำานักวิชานิติศาสตร์  

 นิติศาสตรบัณฑิต    

  ๑๗.  ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์   หล่าวเจริญ   

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง                

  ๑๘.  นางสาว ทิฐิมา   ริมดุสิต   

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม                

  ๑๙.  นางสาว ปัญชลี   คนฉลาด   

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

  ๒๐.  นาย นฤดล    ธีรภัทรกานต์   

 กายภาพบำาบัดบัณฑิต 

  ๒๑.  นางสาว ธนาภรณ์   เฮงประถม   

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

  ๒๒.  นางสาว จุฑารัตน์   ศิริกุล

๗๖

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๗๗



 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  ๑๒.  นาย จิตติพัฒน์   สมใจ   

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

  ๑๓.  นางสาว กิจมาศ   อินทร์สุวรรณ   

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  

  ๑๔.  นางสาว วรันดา   ไชยชมภู     

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

  ๑๕.  นางสาว ปรารถนา   เตียวประเสริฐ     

  ๑๖.  นางสาว ปุญญิศา   นาวีรัตนวิทยา     

สำานักวิชานิติศาสตร์  

 นิติศาสตรบัณฑิต    

  ๑๗.  ว่าที่ร้อยตรี เนติพงษ์   หล่าวเจริญ   

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง                

  ๑๘.  นางสาว ทิฐิมา   ริมดุสิต   

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม                

  ๑๙.  นางสาว ปัญชลี   คนฉลาด   

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

  ๒๐.  นาย นฤดล    ธีรภัทรกานต์   

 กายภาพบำาบัดบัณฑิต 

  ๒๑.  นางสาว ธนาภรณ์   เฮงประถม   

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

  ๒๒.  นางสาว จุฑารัตน์   ศิริกุล

๗๖

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๗๗



คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

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

การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำาปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

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

ขอให้คำาสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี และต่อหน้าผู้ซึ ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี ้ว่า

 ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ 

ตนต่อผู ้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา  จักใช้ศิลปวิทยาการที ่มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง 

ดำารงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำาเกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคค ี

ของปวงชนจักยอมพลีตนเพ่ือประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต 

อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คง

อยู่ตลอดไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๗๘
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