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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำาแถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำามหาวิทยาลัย

อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง

มาประดับไว้บนแถบสำารดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

ในแถบตุงประกอบด้วย

ลายปราสาท ซึ่งหมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปีชวด พุทธศักราช ๒๔๔๓

ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง

ตามตำานานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา

ลายเสือ หมายถึง ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พุทธศักราช ๒๕๔๑





สำาเนาพระราโชวาทประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑     

กำาหนดการ          

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย   ศิริชนะ  

 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำากราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

 ของ รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      

คำาประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คำาประกาศคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                     

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒     

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

 ปริญญามหาบัณฑิต          

 ปริญญาบัณฑิต 

รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์                                   

คำาปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒            
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กำาหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ท่ี ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงประจำาปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ
เกียรติและความสำาเร็จ.

 บัณฑิตท้ังหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาในสาขาวิชาต่างๆ ย่อมมีความรู้ความสามารถ
และทักษะความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน. การรู้จักตนเองตามเป็นจริงว่า ตนมีความรู้ ความ
สามารถและความถนัดในด้านใด มากน้อยเพียงใดนั้น มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้
คนเราสามารถนำาศักยภาพที่มีอยู่ ไปใช้ได้ถูกตรงกับงานหรือกิจการต่างๆ ที่ทำา เพื่อให้งานนั้น
สำาเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทำาให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆ อยู่เสมอ 
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำานาญจัดเจน ที่ยิ่งสูงขึ้น กว้างขวางขึ้น  
เป็นประโยชน์ต่องานยิ่งๆ ขึ้นไป. การรู้จักตนเองดังที่กล่าว เป็นคุณสมบัติสำาคัญประการหนึ่ง  
ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงอย่างแท้จริงได้. บัณฑิตทุกคน
จึงควรพิจารณาให้รู้จักตนเองตามเป็นจริง จะได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน  แก่สังคม  
และแก่ประเทศชาติได้สืบไป.

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วม
ในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.
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กำาหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ท่ี ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

เวลา ๐๗.๓๐ น.   - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระท่ีน่ังจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา ๐๘.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานดอนเมือง
  - ประทับเคร่ืองบินพระท่ีน่ังไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐ น.  - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ ๓  
   ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๕ ผู้อำานวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  
   และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เฝ้า ฯ รับเสด็จ
เวลา ๐๙.๑๕ น.  - ประทับรถยนต์พระท่ีน่ัง ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร/ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที)
เวลา ๐๙.๓๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย  
   อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
      - เสด็จ ฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    - ทรงวางพุ่มดอกไม้
                - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
                - ทรงคม
     - เสด็จ ฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๓
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     - เสด็จเข้าห้องรับรอง
     - ทรงฉลองพระองค์ครุย
     - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                            (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
     - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
                         - ทรงคม 
          - ประทับพระราชอาสน์
  - อธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร
  - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
                          กิตติมศักดิ์ (จำานวน ๑ ราย) และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” (จำานวน ๑ ราย)  
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”
    (ตามลำาดับ) 
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   และผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๙๙๙ ราย)
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องรับรอง
  - ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  - ประทับพระราชอาสน์
  - คณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
    (จำานวน ๑,๐๑๗ ราย)
                        - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานพระราโชวาท
                            (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
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ข้าราชการในพื้นที่     : เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชบริพารในพระองค์ : เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ชุดครุยสวมทับเครื่องแบบปกติขาว
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                   : เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชนทั่วไป : ชุดสากล หรือชุดสุภาพ

การแต่งกาย

     - เสด็จเข้าห้องรับรอง
     - ทรงฉลองพระองค์ครุย
     - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                            (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
     - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
                         - ทรงคม 
          - ประทับพระราชอาสน์
  - อธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร
  - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
                          กิตติมศักดิ์ (จำานวน ๑ ราย) และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” (จำานวน ๑ ราย)  
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”
    (ตามลำาดับ) 
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   และผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๙๙๙ ราย)
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องรับรอง
  - ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  - ประทับพระราชอาสน์
  - คณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
    (จำานวน ๑,๐๑๗ ราย)
                        - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานพระราโชวาท
                            (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

  - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
  - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องรับรอง
     (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง
เวลา ๑๑.๐๐ น.  - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารวันชัย  ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา ๑๑.๐๕ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารวันชัย  ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  - เสด็จเข้าอาคารวันชัย  ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - เสด็จขึ้นชั้น ๒ (ทางบันได)
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
  - เสวยพระกระยาหารกลางวัน (เป็นการส่วนพระองค์/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดถวาย)
  - สมควรแก่เวลา
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์
  - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จำานวน ๕ ชุด)
  - อธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
  - เสด็จเข้าห้องรับรอง (ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์)
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง
  - เสด็จลงชั้น ๑ (ทางบันได)
  - เสด็จออกจากอาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลา ๑๒.๓๐ น.  - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย
   อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๒.๕๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย
  - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบำารุงที่ ๑๑๒
   ตำาบลแม่สลองใน อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย ศิริชนะ 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ขา้พระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย    ศิริชนะ        นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

และผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ รู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความ 

ปติียินดีเป็นล้นพ้นท่ีใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำาเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้สำาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์  

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้เข้าร่วมในพิธ ี

โดยทั่วกัน

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคม

ทูลเชิญ ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี 

และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำากราบบังคมทูล

เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”  

ของ รองศาสตราจารยช์ยาพร  วัฒนศิร ิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕
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คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย ศิริชนะ 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

คำากราบบังคมทูล

เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”  

ของ รองศาสตราจารยช์ยาพร  วัฒนศิร ิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า  รองศาสตราจารย์ชยาพร  วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ จำานวน ๑ ราย คือ

 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

 และลำาดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้มีคุณูปการ

ตอ่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” จำานวน ๑ ราย คือ

  พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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คำาประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต  จากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   และประกาศนียบัตรการแพทย์ชั ้นสูง (กุมารเวชศาสตร์) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๐๗ และ
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิสัญญีวิทยา และประกาศนียบัตรโรคเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พุทธศักราช ๒๕๑๒ และอนุมัติบัตร 
ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยาจากแพทยสภา

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ม ี
ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สาขาวิสัญญีวิทยา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และได้
บำาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการแพทย ์
และราชการทั่วไปทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จากเกียรติประวัติการทำางาน ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในวงการวิชาชีพและวิชาการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายตำาแหน่ง อาทิ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๓๙ ประธาน 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ ได้รับการ
แต่งตั้งในคณะกรรมาธิการต่าง ๆ  ของสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๙ - ๒๕๔๙  
และได้รับเลือกเป็นนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่าง 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ ซึ ่งเป็นแพทย์สตรีคนแรกที ่ได้รับเลือกให้เป็นนายก 
แพทยสมาคมฯ ประธานศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองของแพทย์ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ 
และพุทธศักราช ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  รองประธานสหพันธ์แพทยสมาคมภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟิก (CMAAO) ระหว่างพุทธศักราช  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ กรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างพุทธศักราช  ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔ 
เลขานุการมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๙ - ๒๕๖๑ แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้ว  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ก็มิได้หยุดทำางาน ยังคงใช้ความรู้ 
ความสามารถในการทำางานเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง 
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โดยดำารงตำาแหน่งประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และประธาน
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน 
ผู้อำานวยการแพทยสมาคมฯ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ประธานสมาพันธ ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน ประธาน
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ยังได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง
นายกแพทยสภา วาระพุทธศักราช ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และพุทธศักราช ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งเป็น
แพทย์สตรีคนแรกที่ดำารงตำาแหน่งนายกแพทยสภา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนางาน
ด้านแพทยศาสตรศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลสำาหรับแพทยศาสตรศึกษา  
(World Federation for Medical Education, Basic Medical Education WFME 
Global Standards for Quality Improvement) การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ทางการแพทย์และคุณลักษณะของแพทย์ที่ดำารงตนให้เหมาะสมตามแนวทางของแพทยสภา 
ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการผลิตแพทย์ของประเทศ การให้ความสำาคัญในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้านวิชาการทางการแพทย์ การสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ของสถาบันอุดมศึกษา
รวมถึงแพทย์ผู้สนใจ ได้รับทุนในการไปศึกษา ดูงานและฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะในต่างประเทศ  
อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการแพทย์ของไทย นับเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุขของชาติมาอย่างต่อเน่ือง  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสด์ิ  
เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ 
ต่อต้านการสูบบุหรี่ การส่งเสริมให้ความรู้ด้านพิษภัยของบุหรี่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลเสียของการสูบบุหรี่และตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาจากการสูบบุหรี่ทั้งด้าน 
สาธารณสุขและด้านสังคม เพื่อสังคมไทยในยุคใหม่ปลอดบุหรี่ ปลอดโรค ซึ่งการดำาเนินการนี้ 
ได้รับการยกย่องทั ้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้ริเริ่มและส่งเสริมให้มีการขยายภาคีเครือข่ายของสมาพันธ์ 
เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี ในระดับจังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ในเชิงรุก เกิดแรงขับเคลื่อนของการดำาเนินงานทั้งในภาคการสาธารณสุข สถานศึกษา  
เครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ ซ่ึงการขยายฐานภาคีเครือข่ายน้ี 
เป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และสร้างการรับรู้ในการรณรงค์
ควบคุมการสูบบุหรี่ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัย ปัญหาการสูบบุหรี่อันจะส่งผลให้
เกิดความเสียหายทั้งในด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ปัจจุบันเครือข่ายสมาพันธ์จังหวัด 
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ขับเคล่ือนการรณรงค์เพ่ือลดการสูบบุหร่ี
ในพ้ืนท่ีของตนเองได้เป็นอย่างดี โดยสามารถลดอัตราการสูบบุหร่ีของคนไทยได้อย่างต่อเน่ือง  
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศไทยสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย  
จากร้อยละ ๒๑ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เหลือร้อยละ ๑๕ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๘  
นับเป็นการส่งเสริมป้องกันโรคควบคู่ไปกับการดูแลรักษา เป็นการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะ
และสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนในวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ 
ทั้งร่างกายและจิตใจและพร้อมที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าแก่สังคม 

 จากผลงานทีผ่า่นมา        ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ          แพทยห์ญงิสมศร ี        เผา่สวสัดิ ์         ไดร้บัรางวลั 
เชิดชูเกียรติจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
การแต่งตำาราดีเด่น  พุทธศักราช ๒๕๓๒ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล พุทธศักราช ๒๕๔๗ รางวัลศิษย์ดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าราชินี พุทธศักราช 
๒๕๔๗ และรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่างของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙ รางวัลแม่ดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ พุทธศักราช  
๒๕๕๐ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นราชินี สาขาผู้ทำาชื่อเสียงระดับนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
และได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ
ต่อสังคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ระดับนักวิชาการดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๓  
รางวัลมหิดลทยกร พุทธศักราช ๒๕๕๓ และจากผลงานที่โดดเด่นด้านการรณรงค์การเลิก
สูบบุหรี่ทำาให้ได้รับรางวัล World No Tobacco Day 2010 Award และรางวัล The WHPA  
COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015 จากองค์การอนามัยโลก และยังได้รับรางวัลอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการลดการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกอันเป็นช้ันสูงสุด พุทธศักราช ๒๕๔๑ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๔ 
พุทธศักราช ๒๕๓๑ ด้วยผลงานต่างๆ ที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  
ได้กระทำามานับตั้งแต่การเป็นอาจารย์แพทย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาความรู้ความ 
สามารถด้านวิชาการทางการแพทย์ เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันสมควรแก่การยกย่อง 
มีจริยาวัตรงดงาม เป็นแบบอย่างของความเป็นครูที่ดี ผู้บริหารและผู้ประสานประโยชน์ท่ีดี 
การเสียสละอุทิศตนให้กับการบริหารงานของวงการแพทย์และสาธารณสุข การส่งเสริมการ
ป้องกันโรคควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน การเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและสามารถเป็นแบบอย่างที่ด ี
ให้แก่บุคลากรในวงการแพทย์และสาธารณสุข และผู้อื ่นได้เจริญรอยตามต่อไป ดังนั้น  
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสด์ิ ได้รับพระราชทาน
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



13

คำาประกาศคุณูปการ

พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล  วรอุไร

ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

 พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร สำาเร็จการศึกษา 
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำาเร็จหลักสูตร 
วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญสาขาศัลยศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา (Diplomate, American Board  
of Surgery) อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบัน 
ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ราชวิทยาศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ 
แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปในพระบรมราชูปถัมภ์ และศาสตราจารย์
เกียรติคุณวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ 
ในการก่อตั้งสำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำาเนินการร่างหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตที่ทันสมัยที่เน้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน  
เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ที่สำาเร็จไปแล้วสามารถทำางานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถอยู่ในชุมชนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แพทย์ในส่วนภูมิภาคของประเทศตามเจตนารมณ์และนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
จนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการรับรองจาก
แพทยสภา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 ความท่ี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล  วรอุไร เป็นผู้มีประสบการณ์
อย่างสูงและมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง จึงได้ดำาเนินการประสาน 
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องจนได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากสถาบันที่ม ี
ชื่อเสียงต่างๆ ยินดีรับเป็นสถาบันพี่เลี ้ยง สถาบันร่วมผลิตหลักและสถาบันร่วมผลิต
สมทบ ตลอดจนดำาเนินการสรรหาคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสอน  
เพื่อให้มีจำานวนคณาจารย์ที่จะทำาการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
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โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการเรียนการสอนในชั ้นปรีคลินิกในช่วงแรกๆ ของหลักสูตร ทำาให้
สำานักวิชาแพทยศาสตร์สามารถเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๖

 นอกจากนี้ ในระยะแรกของการจัดตั้งสำานักวิชา พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นพดล วรอุไร ยังได้นำาคณะคณาอาจารย์ปรีคลินิกและคลินิกเข้าดูงานการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนแพทย์ที่มีช่ือเสียงหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำาความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของสำานักวิชาให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน รวมทั้งได้เชิญอาจารย์แพทย์ที่มีชื ่อเสียงจากหลายประเทศทั่วโลกมาเป็น  
คณาอาจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) บรรยายทางวิชาการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ 
บางท่านมาอยู่ระยะยาว     ๔    -      ๕      สัปดาห์     เพ่ือช่วยสอนและทบทวนวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาแพทย์  
การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ตลอดจนความเอาใจใส่สนับสนุนให้มีการ
ทบทวนความรู้แก่นักศึกษา ส่งผลให้ผลการสอบเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมข้ันตอนท่ี ๑ 
ของนักศึกษาแพทย์รุ่นท่ี ๑ และรุ่นท่ี ๒ ท่ีจบช้ันปีท่ี ๓ ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างย่ิง รวมทั้ง 
ผลการสอบขั้นตอนที่ ๑ ของรุ่นที่ ๕ ที่สอบผ่านไปเมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓  
มีจำานวนนักศึกษาที่สอบผ่านได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

 ตลอดระยะเวลา ๘ ปี ที่ดำารงตำาแหน่งคณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ดำาเนินการ
พฒันาสำานกัวิชา พฒันาคณาจารย ์พฒันาการเรยีนการสอน สรรหาคณาจารยท์ัง้คณาอาจารย ์
ปรีคลินิกและคณาจารย์แพทย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนต่างๆ ให้มีจำานวนที่เพียงพอ
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ของสถาบันร่วมผลิต เพื่อให้ 
ผลลัพธ์และผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จนทำาให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลของโลก  
World Federation for Medical Education (WFME) ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

 พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล  วรอุไร ได้ดำาเนินการสร้าง
และพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ในต่างประเทศหลายแห่ง ได้มีการร่วม 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์  
ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ที่ใกล้ชิดกับ Oregon Health & Science University เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคณะแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้าน  
Primary Care, Rural Medicine และ Family Medicine ที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศมา
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อย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า ๑๕ ปี ในระยะเวลา ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา คณะอาจารย์แพทย์จาก  
Oregon Health & Science University ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง อาทิ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (Emergency  
& Trauma Care) ด้านการวิจัย (GREAT Research Course) มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆ มาเยี่ยมเยียนสำานักวิชาและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อยู่เป็นระยะ ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจาก Oregon Health &  
Science University จนเป็นผลทำาให้สำานักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเจริญก้าวรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

 ด้วยคุณูปการที่ พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล  วรอุไร มีต่อ
สำานักวิชาแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเป็นมาอย่างเป็นที่ประจักษ์ 
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีมติเห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” ประจำาปี
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้แก่ พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล  วรอุไร เพื่อเป็น
เกียรติยศสืบไป
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รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย   ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

 ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” 
  รองศาสตราจารย์ชยาพร  วัฒนศิริ อธิการบดี

 ๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต
  รองศาสตราจารย์นันทนา  คชเสนี รองอธิการบดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี

 ๓. ปริญญาบัณฑิต
  ๓.๑ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์  ใจวุฒิ คณบดี

  ๓.๒ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  อภิเดชกุล คณบดี
    อาจารย์วิภพ  สุทธนะ รองคณบดี
    อาจารย์ภานุพงศ์  ภัทรเชาว์ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๓ สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช  โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดี
    อาจารย์พิมพ์รัตน์  บุณยะภักดิ์ รองคณบดี

  ๓.๔ สำานักวิชาแพทยศาสตร์
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์     คณบดี 
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รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

  ๓.๕ สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    อาจารย์ทันตแพทย์ณรงค์  ลุมพิกานนท์ อาจารย์อาวุโส

  ๓.๖ สำานักวิชานวัตกรรมสังคม
    อาจารย์วรรณวลี  อินทร์ปิ่น รักษาการแทนคณบดี
    อาจารย์ฉลองรัฐ  เจริญศรี  อาจารย์

  ๓.๗ สำานักวิชาจีนวิทยา  
    อาจารย์ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดี
    อาจารย์กัลยา  ขาวบ้านแพ้ว รองคณบดี

  ๓.๘ สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ
    อาจารยแ์พทย์หญิงสุลัคณา  น้อยประเสริฐ คณบดี
    อาจารย์ชาครีย์  วัฒนศิริ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๙ สำานักวิชาศิลปศาสตร ์ 
    รองศาสตราจารย์สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ คณบดี
    อาจารย์ปรัชญ์  อ่าวสาคร รองคณบดี

  ๓.๑๐ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  อินต๊ะถา คณบดี

  ๓.๑๑ สำานักวิชาการจัดการ
    อาจารย์ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส รองอธิการบดี
    อาจารย์ปรัศนีย์  ณ. คีรี ผู้ช่วยคณบดี
    อาจารย์ชัชชญา  ยอดสุวรรณ รองคณบดี
    อาจารย์ปิยธิดา  เพียรลุประสิทธิ์ คณบดี
    อาจารย์ภูตะวัน  โฮ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๑๒ สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวิศิฎฐ์  เลาหะเพ็ญแสง คณบดี
    อาจารย์ขวัญตา  คีรีมาศทอง อาจารย์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์  เรืองศิรรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๑๓ สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
    รองศาสตราจารย์สาโรจน์  รอดคืน คณบดี

  ๓.๑๔ สำานักวิชานิติศาสตร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดี
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จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๒

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์   
 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    ๑
 
                                                  รวม ๑
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา)     ๑
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)     ๒
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)     ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์  
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)     ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์ 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)     ๓
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  ๗

 สำานักวิชาการจัดการ  
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)     ๑

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)     ๒

                   รวม ๑๘
ปริญญามหาบัณฑิต   
           สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)   ๒

จำานวน (คน)
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จำานวน (คน)

 สำานักวิชาการจัดการ  
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  ๒๖
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)        ๑ 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ)      ๒

 สำานักวิชานิติศาสตร ์  
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต   ๔

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)   ๒๙

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   ๑๐

 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)   ๒๖
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ)  ๓
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ)   ๑๐

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์ 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) ๒
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ๑
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) ๒

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๒

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  ๑
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  ๔
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)  ๑
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเก่ียว) ๑

          รวม ๑๒๗
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จำานวน (คน)

ปริญญาบัณฑิต   
 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  ๗๖
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  ๓๖

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ๙๘
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  ๓๓
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  ๑๔
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  ๔๘

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์  
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ๑๒๐

 สำานักวิชาแพทยศาสตร ์ 
  แพทยศาสตรบัณฑิต  ๓๔

 สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร ์  
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ๒๗

 สำานักวิชานวัตกรรมสังคม  
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  ๖๐

 สำานักวิชาจีนวิทยา  
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)  ๔๒
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  ๑๘๗
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  ๙๔
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  ๙๐

 สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ  
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  ๕๗
  กายภาพบำาบัดบัณฑิต  ๕๗
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  ๖๓
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จำานวน (คน)

 สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  ๑๕
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  ๒๐๒

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์ 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  ๓๑
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  ๔๔
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)  ๑๗

 สำานักวิชาการจัดการ  
  บัญชีบัณฑิต  ๑๒๒
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ๕๒
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)                  ๑๕๗
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  ๒๖๙
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  ๑๔๗
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  ๑๘๐
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  ๓๐๘

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๓๙
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   ๗
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  ๕๓
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว) ๕๕
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   ๖๗
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)  ๓๑

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   ๔๙
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ๑๑

 สำานักวิชานิติศาสตร ์  
  นิติศาสตรบัณฑิต  ๒๖๐
 
                     รวม ๓,๒๕๒
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จำานวน (คน)

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น   

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง      ๑

  สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม    ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ๑

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ๑

  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ๑

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์  

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ๑

 สำานักวิชาแพทยศาสตร ์ 

  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  ๑

 สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร ์  

  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ๑

 สำานักวิชานวัตกรรมสังคม  

  สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ  ๑

 สำานักวิชาจีนวิทยา  

  สาขาวิชาจีนศึกษา  ๑

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  ๑

  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ๑

  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  ๒

 สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ  

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๑

  สาขาวิชากายภาพบำาบัด  ๑

  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  ๑
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จำานวน (คน)

 สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์ 

  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  ๑

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ๑

  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  ๑

 สำานักวิชาการจัดการ  

  สาขาวิชาการบัญชี  ๑

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ๑

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ๑

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  ๑

  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  ๑

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ๑

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  ๒

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑

  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ๑

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ๑

  สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  ๑

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ๑

 สำานักวิชานิติศาสตร ์  

  สาขาวิชานิติศาสตร์  ๑

                รวม ๓๕
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

๑. นางสาวภควดี พลังวชิรา

๑. นางสาวศิรัญญา แพเจริญ

๑. นางสาวชลิดา เถาว์ชาลี

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

๑. MISS HONGQIONG SUN

๑. นางสาวพรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์

๒. นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

๒. นางสุนิสา ไทยจินดา

๓. นายเอกนรินทร์ ปินตาธรรม
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๑. นางสาวชญานาถ ภูคำาศักดิ์ดา

๒. นางสาวอุษณา มาปุก

๓. MR.BASNAYAKE MUDIYANSELAGE ASANKA RANJANA   BANDARA

๔. MISS ISHARA SANDEEPANI MANAWASINGHE

๕. MR.LEI YE

๖. MISS WENJING LI

๗. MR.XIANGYU ZENG

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

๑. นายธีรพันธ์ สงวนวงศ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

สำานักวิชาการจัดการ

๑. นายชยุติ เมฆอุไร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. นางสาวนภา ราชตา
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)    

ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๑. นางสาวเพียงรวี นันตาวงศ์ ๒. MISS CHANSOPHEA     CHHUM

  ๑. นางสาวกมลชนก  เหลี่ยมพันธุ์

  ๒. นางสาวกมลวรรณ จีนขจร

  ๓. นางสาวกานต์ทิตา  ดำาคำา

  ๔. นายกิตติพงศ์  บริบูรณ์

  ๕. นายคุณานนต์  บุญพุ่มพวง

  ๖. นางสาวเจนจิรา  กันธา

  ๗. นางสาวณภัทร  เหล่าธีรศิริ

  ๘. นางสาวณัฐญา  ชัยดรุณ

  ๙. นายนราธิป  กัลยาก้านตง

๑๐. นางสาวนริศรา  ยศแก้ว

๑๑. นางสาวนิตยา  ดาบจันทร์

๑๒. นางพัขรินทร์  ผาทอง

๑๓. นางสาวพิทยาภรณ์ พุ่มพวง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)   

สำานักวิชาการจัดการ

๑๔. นายยุทธนา ยุววิทยาพานิช

๑๕. นายรัชนันท์ เชาวน์สถาพรพงศ์

๑๖. นางสาววันทนีย์ คุณาชีวะ

๑๗. นายศานิต สุตา

๑๘. นางสาวสุชาดา มงคล

๑๙. นายอนันตสิทธิ์ ออนตะไคร้

๒๐. นางสาวอภิญญา จันต๊ะคาด

๒๑. นางสาวอรัชพร กันทะวงศ์

๒๒. นางสาวอัจฉรา ภูวพิทยานนท์

๒๓. นายเอกอุรุ จุลพันธ์

๒๔. MR.AWNG NU LA 

๒๕. MISS MAR MAR AUNG 

๒๖. MISS NANG HERK LENG PYO 

๑. นายกิตตินันท์ รุ่งเรือง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) 

๑. นางสาวยุวดี เนตรน้อย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ) 

๒. MISS AYE THIDA 



27

๑. นายกิตติคุณ นุผัด

๒. นายปฏิภาณ ดวงคำา

  ๑. นางสาวกณิกนันต์ มหากิตติคุณ

  ๒. นางสาวกมลชนก ขุนทอง

  ๓. นางสาวกมลรัตน์ ทิพยมาศโกมล

  ๔. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กมลวรรณ  เติมสายทอง

  ๕. นายกิตติทัต จรัสตระกูล

  ๖. นายคณิศร์ ชาญทวีคุณ

  ๗. นางสาวจรรยา พัฒนสัมพันธ์

  ๘. นางสาวชนัญชิดา อุดมวัฒนปัญญา

  ๙. นางสาวณัฐฑิตา จันทร์สวัสดิ์

๑๐. นางสาวณิชาภา มีเพียร

๑๑. นางสาวทิพวรรณ เฉลิมทอง

๑๒. นางสาวธัญปภา ปฐวินทรานนท์

๑๓. นางสาวบัณฑิตา ตันเจริญ

๑๔. นางสาวบัณฑิตา อินพิรุด

๑๕. นางปัณฑิตา สมิตานนท์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)

สำานักวิชานิติศาสตร์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

๓. นางสาวเพชรรัตน์ แก้วมงคล

๔. นางสาววิภา พันธนะบูรณ์

๑๖. นางสาวปารียา ฉันทะ

๑๗. นางสาวปิยสุดา มูลสันเทียะ

๑๘. นางสาวลลิตา ปัตตานี

๑๙. นางสาววนิดา คำาภาอินทร์

๒๐. นางสาววารี บุญพันธุ์

๒๑. นางสาวศศินุช บุญเจริญ

๒๒. นางสาวสรัลนุช นันท์ชัยพฤกษ์

๒๓. นางสาวสริญญา ชวพันธ์

๒๔. นางสาวสิริกัญญา นิลโพธิ์ทอง

๒๕. เรือตรี สุขสัณห์ บูราณ

๒๖. นางสาวสุมิตราภรณ์ พิศชวนชม

๒๗. นางสาวอุษา กฤษฎาเรืองชัย

๒๘. นายเอกลักษณ์ พากเพียร

๒๙. นางสาวไอริณ พฤฒิเสถียร

๑. นางสาวกัญญา สมประสงค์

๒. นายธนกร ปากองวัน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๓. นางสาวรัฐวรรณ กูลวงค์

๔. นางวรรณิกา ฟูเฟื่อง
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๕. MR.DONGYANG WANG

๖. MISS KUMARI BANDANA   BHATT

๗. MR.PRAKASH GHIMIRE

  ๘. MR.SHAMBHU KUMAR   SAXENA MAHATO

  ๙. MR.TANDIN DORJI

๑๐. MISS THEINT THEINT LWIN 

  ๑. นายจิรายุ กิ่งแก้ว

  ๒. นางสาวณัฐฐาน์ บัลลังก์โพธิ์

  ๓. นางสาวณัฐณิชา เมฆจำาเริญ

  ๔. เรืออากาศเอก ณิชนันทน์  สันติกุล

  ๕. นางสาวดุษฎีวรรณ ปัญญา

  ๖. นางสาวทิพากร สิทธิการิยะ

  ๗. นางสาวนฤมล วิเชียร

  ๘. นางนุชเนตร บุณยสิทธิเดช

  ๙. นายเผ่าพชร นิลประยูร

๑๐. นางสาวพิมพ์กมล ละออง

๑๑. นางสาวไพลิน โควะวินทวีวัฒน์

๑๒. นายรัชวุฒิ ว่องวานิช

๑๓. นางสาวรุจิกานต์ อัมพรทีป

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)   

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

๑๔. นางสาววราภรณ์ จาตุรพันธ์

๑๕. นางสาววิชชุดา อ้นมี

๑๖. นายวิวิศน์ ใจกล้า

๑๗. นายสิทธิสุข ไอยะรา

๑๘. นางสาวหรรษา ปวุฒิยาพงศ์

๑๙. นายอนวรรตน์ จิรชัยธนารัตน์

๒๐. นางอรณัฐ สุวรรณรัตน์

๒๑. MISS AYE SU MYAT THAUNG 

๒๒. MISS HTET HTET KHIN 

๒๓. MISS MAY THINN KYI 

๒๔. MISS NADIA NATASHA   SUHENDRA

๒๕. MR.PYAE PHYO CHIT 

๒๖. MISS THIN LAIE YEE

๑. นายนนท์ ฤกษ์ถนอม

๒. นางสาววรานันทน์ ทราวดีพิมุข

๑. นางสาวกนกพร ชวลิต

๒. นางสาวชนิกานต์ ชำานิศาสตร์

๓. นางสาวณภัดฑษร ลีหนันทกุล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)    

๓. นางสาวหทัยชนก คชเพชร

๔. นางสาวณัฐพร กวีศรีสุวรรณ

๕. นางสาวณิชารัศม์ สิริธรากุลวัฒน์

๖. นางสาวทัชชา วันหว่าน
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๗. นางสาวปิยฉัตร ทองป้อง

๘. นายศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา

  ๙. นางสาวศุภกานต์ พิสิฐศุภกุล

๑๐. นางสาวอนิสรา เศรษฐี

๑. นางสาวลลิดา จันทร์แจ่ม

๑. MR.CUI CHENGHU

๑. MR.ARJUN ADHIKARI

๒. MR.PADAM RAJ BHUSAL

๑. นางสาวกุศลิน บรรดาศักดิ์ไพศาล

๑. นายกฤษณภัทร  หย่อมทอง

๑. MR.RASHIKA SAJITH   BRAHMANAGE

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

๒. นางสาวสุชาวดี อินสว่าง

๒. MR.LAWAL IBRAHIM DUTSIN MA   FARUK

๓. MR.ROGER  AIME RAHERISON

๔. MRS.SENTENI BABONGILE   MAMBA

๒. นางสาวสกาวเดือน เปรมปรี
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๑. นางสาวนันทวัน ชื่นสมบัติ

๑. นางสาวฐิติกานต์ เลี้ยงพันธุ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)



31

ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาวชลิตา เกลี้ยงเกลา

๒. นางสาวถนอมลักษณ์ พิณสุวรรณ

๓. นางสาวนัฐธิดา มีสัตย์

๔. นางสาวปฏิญญา ฆาเราะ

๕. นางสาวพิชชาภัทร์ กรธราวรเศรษฐ์

๒๙. นางสาวกชพรรณ จันทร์สุข

๓๐. นางสาวกวิสรา แสนเหนือ

๓๑. นายกัณฑ์เอนก พนมสุวรรณ

๓๒. นายกิตติคุณ เพ็ชรแจ้ง

๓๓. นางสาวจิรฑิตา ฉิมนวล

๑๐. นางสาวญาณินท์ จันทะคูณ

๑๑. นางสาวฐิติญา หอมจันทร์

๑๒. นางสาวฐิติภัทร สนธิคุณ

๑๓. นางสาวณัชชา ธนอดิโรจน์

๑๔. นางสาวทิวาพร ศิริภูมิวรโชติ

๑๕. นายปริญญา เทพพายัพ

๑๖. นางสาวปวริศา มณีชัย

๑๗. นางสาวปารณีย์ วงศ์พิเชษฐ์

๑๘. นางสาวปาลิตา หมีคง

๑๙. นางสาวพงษ์สุดา ภิรักจรรยากุล

๖. นางสาวรัชชนันท์ ลาภเจริญวงศา

๗. นางสาวสุปรียา เปี่ยมลาภโชติกุล

๘. นางสาวหัสยา เกตุทะจักร์

๙. นางสาวฮาเจร่า คูเรสชี่

๓๔. นายจิรายุส อนุสิทธิ์

๓๕. นางสาวชญาพร สุขโรจน์

๓๖. นายชณชนก ยิ่งธนนันต์

๓๗. นางสาวชลภัทร ชัยศรี

๓๘. นางสาวชลิดา ภูปภัสศิริ

๒๐. นางสาวพรนิรันดร์ คงจรูญสิน

๒๑. นางสาวพรสวรรค์ สมบัตินันท์

๒๒. นางสาวพิชชาอร โตสุวรรณ์

๒๓. นางสาวยวิษฐา ทองย้อย

๒๔. นางสาววรรณวิภา สุขพอดี

๒๕. นางสาวไวยพร ศรีบุญยวง

๒๖. นางสาวศศิชา กิตธรรมรัตน์

๒๗. นางสาวอัญตรา บุณยเกื้อกูล

๒๘. นางสาวไอริณ มานัสฤดี
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๓๙. นางสาวชิดชนก อาศัยสุข

๔๐. นางสาวญาสินี เดชศิริพยัคฆ์

๔๑. นายฐิติ คุ้มครอง

๔๒. นายณัฎฐนพล กสิคุณ

๔๓. นางสาวณัฐกมล จันทจร

๔๔. นายณัฐพัฒน์ สุกใส

๔๕. นางสาวดวงกมล แก้วสว่าง

๔๖. นายธนวิชญ์ สาธิตคุณ

๔๗. นางสาวธนัชพร เกษมเศรษฐพัฒน์

๔๘. นางสาวธนาภา มานิช

๔๙. นางสาวธัญลักษณ์ วันไชยธนวงศ์

๕๐. นางสาวนวพรรษ ทองด้วง

๕๑. นางสาวเบญญาภา วงศ์มณีนิล

๕๒. นางสาวปนิตา นิธิวริกร

๕๓. นางสาวปิยะรัตน์ นุ่มเนตร

๕๔. นางสาวเปรมยุดา ฟังประเสริฐสุข

๕๕. นางสาวพรรวินท์ ภิรมย์

๕๖. นางสาวพรรษา ดุมรถ

๕๗. นางสาวพิมพ์รัมภา พันธุ์ไพโรจน์

๕๘. นางสาวพิมพิศา แก้วลังกา

๕๙. นางสาวรวิสรา ดีจริยา

๖๐. นางสาวรุ่งนภา หม่องคำา

๖๑. นางสาววรพิชชา เพ็ชรจรูญ

๖๒. นางสาววิภานันท์ หล่อพลพิพัฒน์

๖๓. นางสาวศิริกมล ทิพย์อุทัย

๖๔. นางสาวศุภชลา คำาสาด

๖๕. นางสาวศุภาวีร์ เหล่าบุรินทร์

๖๖. นางสาวสิราวรรณ ผุดวารี

๖๗. นางสาวสิริกานดา ชัยมา

๖๘. นางสาวสิริกานต์ ณ ลำาพูน

๖๙. นางสาวสุภัสสรา มหาชัย

๗๐. นางสาวสุวพัชร บุญศิริ

๗๑. นางสาวหทัยทิพย์ ตั้งวังมน

๗๒. นางสาวอภิญญา สามารถ

๗๓. นางสาวอัญธิการ์ มีวงศ์

๗๔. นางสาวอารีรัตน์ กสิกรรม

๗๕. นางสาวฮารีษะ หะยีอุมา

๗๖. MR.YUANHAO ZHANG

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาวทิฆัมภรณ์ สุทธิดี

๓. นางสาวกรกนก กุลสิริโรจน์

๔. นางสาวธฤตมน จันทคีรีเขต

๕. นางสาวพิมจันทร์ ไวยเนตร

๒. นางสาวรญาณ์นันท์ นิรันตสุข

๖. นางสาวภิมลรัตน์ เกิดลาภผล

๗. นางสาวรวีพร จันทร์อ่อน

๘. นางสาวสิริญากร กองมะลี
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)

  ๙. นางสาวกนกรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์

๑๐. นางสาวกษมา หลำาสะ

๑๑. นางสาวกาญจนา ก๋าคำา

๑๒. นายเกรียงไกร แดงกลิ่น

๑๓. นางสาวเกวลี ภิญโญ

๑๔. นางสาวขนิษฐา ชำานิเขตการณ์

๑๕. นางสาวจักษมา ประสิทธิเวช

๑๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ พลพงษ์

๑๗. นางสาวชนม์นิภา โพนสาลี

๑๘. นายชาญวุฒิ สุธาพันธ์

๑๙. นางสาวทักษพร ฆนาพรวรกาญจน์

๒๐. นายธนัช ณ หนองคาย

๒๑. นายธนันชัย หลวงราช

๒๒. นางสาวธัญชนก วชิรอนันต์

๒๓. นางสาวนัยนา สุกสกุลนี

๒๔. นางสาวปฏิมากร จงศรีวัฒนพร

๒๕. นางสาวปพิชชา สีลาเขตต์

๒๖. นางสาวพรชนก พงษ์หนู

๒๗. นางสาวภูสุดา กรทอง

๒๘. นางสาวรวิสรา บุญทศ

๒๙. นางสาวรัชสิรี คำาปันนา

๓๐. นางสาวลลิตภัทร สุขเสือ

๓๑. นางสาววริศรา นรินทร์

๓๒. นางสาววสุนันท์ เตชะเอนก

๓๓. นางสาววัชราภรณ์ สว่างวรนาถ

๓๔. นายวุฒินันท์ ทิพย์รักษ์

๓๕. นางสาวศิรดา ตุ่มศิริ

๓๖. นางสาวสุทธิดา กรพิบูลย์พงษ์

๑. นางสาวกัญจนพร ศรีวิชัยดารัช

๒. นางสาวขนิษฐา วงศ์ษา

๓. นายชารีฟ นาคสุข

๔. นางสาวธัญรัตน์ มิตรดี

๕. นางสาวธิวาสิตา หะยีเจะปูเตะ

๖. นางสาวนันทิชา จันทะเขต

๑๓. นางสาวกฤติญาภรณ์  กูฎโสม

๑๔. นายกฤษณัฏฐ์ นนทแก้ว

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ๗. นางสาวนูรซูฮัยลา แวยะ

  ๘. นางสาวปวันรัตน์ เขนสันเทียะ

  ๙. นายภูตะวัน ถิ่นปัญญาวงศ์

๑๐. นางสาวมนัชชา ภิรมย์อยู่

๑๑. นางสาวศิรภัสสร พูลเปี่ยม

๑๒. นางสาวสุพิชญา อนุมาศ

๑๕. นางสาวกุลวดี คำาโมง

๑๖. นางสาวจรัญญา พิมพ์ทอง
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๑๗. นางสาวทิพรัตน์ สอนนอง

๑๘. นางสาวนภาพร มงกุฎ

๑๙. นางสาวปณิธิ แสงมณี

๒๐. นางสาวปิยลักษิกา เวชภูติ

๒๑. นางสาวรมย์สิริ อรุณพันธุ์

๒๒. นายรัฐศาสตร์ หลักคำา

๒๓. นางสาวเรวดี จายานะ

๒๔. นางสาววรรณพร สิทธิโชคสถิต

๒๕. นางสาวสุชาวดี จงรักษ์

๒๖. นางสาวสุพิชชานันท์  แสงอุไร

๒๗. MR.KUENZANG NIMA

๒๘. MISS TSHELTRIM DEMA

๒๙. MISS VIMEAN BOTUM   CHEA

๓๐. นางสาวกนกกร กฤษณีไพบูลย์

๓๑. นางสาวกนกกาญจน์  กมลรัตน์

๓๒. นางสาวกนกวรรณ จันทมาศ

๓๓. นางสาวกัลย์คเณพร  ไทยประยูร

๓๔. นางสาวกุลฑริชา เพ็ชจันทร์

๓๕. นางสาวกุลปริยา ใจชื้น

๓๖. นางสาวเกศกนก จิรกิตติกูล

๓๗. นายจิราวัฒน์ ขาวฟอง

๓๘. นางสาวเจนจิรา แสนแก้ว

๓๙. นางสาวชญานิศ จุมพิศ

๔๐. นางสาวชนิกานต์ ยอดชมญาณ

๔๑. นางสาวชุติมา บุญกลัด

๔๒. นางสาวณัฐกฤตา จั่นภู่

๔๓. นางสาวณัฐธิชา ม่วงชุมสม

๔๔. นางสาวดารารัตน์ มาอุด

๔๕. นายธีรพล หริ่มฉำ่า

๔๖. นางสาวธีราภรณ์ ชัยนันท์

๔๗. นางสาวนัฐวิกานต์ ฉิมเชิด

๔๘. นางสาวนัทธมน ไผ่ทองพันธุ์

๔๙. นางสาวนันทวัน ยมจันทร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๕๐. นางสาวนันทัชพร สวนประเสริฐ

๕๑. นางสาวนันศิริ ธนิทธิพันธุ์

๕๒. นางสาวนัสริน มะเกะ

๕๓. นางสาวนิชรินทร์ อาษา

๕๔. นางสาวนิดา บุญศรี

๕๕. นางสาวนิภาพร แก้วภักดี

๕๖. นางสาวบุญกาญจน์ อุบลไพศาล

๕๗. นางสาวประภัสสร ม่วงแก้ว

๕๘. นางสาวปวันรัตน์ มิ่งเมือง

๕๙. นายพรศิลป์ กาวิโล

๖๐. นายพัชรพล อ่อนจันทร์

๖๑. นางสาวพัณณิตตา คำาฟัก

๖๒. นางสาวพิมพ์มาดา วิลา

๖๓. นางสาวพิมพ์วิภา อภัยกลาง

๖๔. นายพิริยะ แก้วปัญญา

๖๕. นางสาวฟาตีฮะห์ ราแดง

๖๖. นางสาวภัณฑิรา เกิดแก่น

๖๗. นางสาวภัทรานิษฐ์ สนธิ

๖๘. นางสาวภัทราพร เวชสุคำา

๖๙. นางสาวภาชินี แสนคำา
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๗๐. นางสาวภาวิตรา ขวัญยืน

๗๑. นายภูริช กำาขันตี

๗๒. นางสาวยุพาวรรณ ใจบุญ

๗๓. นางสาวรมิตา ภิญโญ

๗๔. นางสาวรัตนาวดี เดชศรี

๗๕. นางสาววชิรญาณ์ สิทธิ

๗๖. นางสาววรรณชนก เขื่อนเพ็ชร

๗๗. นางสาววารินทร์ สุทธิ

๗๘. นางสาววิชนนท์ ม้าแก้ว

๗๙. นางสาววิภาวรรณ บรรณกิจ

๘๐. นางสาวศลิษา พิมดา

๘๑. นางสาวศศิประภา ข่มอาวุธ

๘๒. นางสาวศศิพร อุ่นแก้ว

๘๓. นางสาวศานิตา ศรีกำาเหนิด

๘๔. นางสาวศิรินทรา นันทอง

๘๕. นางสาวศิริพร ดารารัตน์

๘๖. นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์พืช

๘๗. นางสาวศุภรัตน์ โฉมฉาย

๘๘. นางสาวศุภลักษณ์ สังกะคำา

๘๙. นายสุรินทร์ พิมพิศาล

๙๐. นางสาวสุลักขณา ปลัดพรม

๙๑. นางสาวหทัยชนก สุริยะวงค์

๙๒. นางสาวอักษราภัค ถนอมวงษ์

๙๓. นางสาวอักษราภัค นันตา

๙๔. นางสาวอัญชณา แสงศิริคุณ

๙๕. นายอัฐ วรรัตน์

๙๖. นางสาวอุมาพร ทรงไพร

๙๗. นายฮาเซ็ม บีมา

๙๘. MISS NANG MYAT PONT AEIN

๑. นายคณิน บำารุงกิจ

๒. นายธัญเกียรติ เรืองวุฒิโรจน์

๓. นางสาวธันย์ชนก หนูแดง

๔. นายปฏิพัทธ์ เกษเกษี

๕. นายปารณัท กลั่นประทุม

๖. นายฤทธิพัชร สุหิรัญ

๑๑. นางสาวกรวรรณ กระแซง

๑๒. นางสาวกาญจนา เกลียวเงิน

๑๓. นางสาวเกวลิน สำาโรง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

  ๗. นางสาวศศิประภา โคตมณี

  ๘. นางสาวอรอุมา มาลาศรี

  ๙. นางสาวอัชฎาภรณ์ พวงทอง

๑๐. นางสาวอาทิติมา อินถานัน

๑๔. นายจารุวิทย์ สัตย์รักษา

๑๕. นางสาวชนากานต์ ศิลปมูลย์

๑๖. นายชัยณรงค์ โภคประเสริฐ
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๑๗. นางสาวณัฐกานต์ ดาปาน

๑๘. นายณัฐนนท์ ปีแดง

๑๙. นางสาวธนภรณ์ มูลปานันท์

๒๐. นางสาวธัญญา นพมิตร

๒๑. นายประวิทย์ โชครัศมีศิริ

๒๒. นางสาวปุญชรัจญ์ สิงห์สถิตย์

๒๓. นางสาวพรปวีณ์ ฉายา

๒๔. นายพศิน ภมรพิบูลย์

๒๕. นายภัควัฒน์ ปัญญา

๒๖. นายวัชร ปัณณกาญจนวงศ์

๒๗. นางสาวศุพัชชา อุปชัย

๒๘. นางสาวสุภาภรณ์ ต๊ะพันธ์

๒๙. นายอภิชาติ แก้วสุกแท้

๓๐. นายอภิวุฒิ ทองวัชรากร

๓๑. นายอิทธิพัทธ์ สุริยะสุนทร

๓๒. นางสาวอุมาพร จันมิตร

๓๓. นางสาวเอมวิกา มาดี

๑. นายกอร์ปเกียรติ ผัดคำากาจ

๒. นางสาวกุลชนา วงศ์ทองเหลือ

๓. นางสาวจิตตราภรณ  บุญดี

๔. นางสาวจิตรตินันท์ ลีทอง

๕. นางสาวณัชชา แก้วจันดี

๖. นางสาวธัญสุดา แก้วใส

๗. นางสาวนรีกานต์ จันทร์อ่อน

๑. นางสาวณัฏฐณิชา เหมืองจา

๓. นางสาวทอฝัน สันโคตร

๕. นางสาวกชกร บุรพจิตร์

๖. นางสาวกาญจนาพร ทองนนท์

๗. นางสาวจงเชาว์จิต โพธิ์อยู่

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  ๘. นางสาวปนัดดา พันชัย

  ๙. นางสาวประจักษ์จิต พับจัตุรัส

๑๐. นางสาวพิชญ์สิกัญญ์  ชลัมภ์แพทย์

๑๑. นางสาววาสนา วรวงศ์

๑๒. นายศุภลักษณ์ เมืองธรรม

๑๓. นางสาวสิริพัชร ช่วงกรุด

๑๔. นางสาวสุดารัตน์ พูนศรี

๒. นายวุฒิชาติ ไศลบาท

๔. นางสาวรัตนาวดี ชูกลิ่นหอม

  ๘. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสุทธะ

  ๙. นายชฎิล จันทะศรี

๑๐. นางสาวชรินรัตน์ ปัญญาดิบวงค์
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๑๑. นางสาวณัฐชา วัดเมือง

๑๒. นางสาวณัฐณิชา บุญเรือง

๑๓. นางสาวณัฐธิดา ทองนาคโคกกรวด

๑๔. นางสาวทิพวรรณ์ พริบไหว

๑๕. นางสาวธนันพัชญ์ จรัสวรภัทร์

๑๖. นายธนา สุพาพันธุ์

๑๗. นางสาวธนาภา สุดสาย

๑๘. นางสาวธัญชนก จันทร์อ่วม

๑๙. นางสาวบุญชนิต อารีรอบ

๒๐. นางสาวเบญจมาศ ป้องสนาม

๒๑. นางสาวเบญญาทิพย์ บุตรทิพย์

๒๒. นางสาวปิยดา แสนสิงห์

๒๓. นางสาวปุณณ์ริมปรัชญ์  ธัญชญาชยะกูร

๒๔. นายพงศกร อังคาภิชาติ

๒๕. นายพรพรหม กุลเกตุ

๒๖. นางสาวพวงชมพู อภิวันท์สิริวัฒน์

๒๗. นางสาวพัชราภรณ์ โสภาเถร

๒๘. นายพิชญุตม์ สกุลปัญญา

๒๙. นายภิญโญ ธูปพนม

๓๐. นายรณฤทธิ์ ชมพุ่ม

๓๑. นางสาววณิชญา ภักดีสาร

๓๒. นางสาววรลักษณ์ สุขสถิตย์

๓๓. นางสาววราภรณ์ ปัญจารุ

๓๔. นายวิชชากร อ่อนเบา

๓๕. นายวิทยา ติดสุข

๓๖. นางสาวศศิวิมล สุทธิโสม

๓๗. นางสาวศิรภัสสร บุญขาว

๓๘. นายสัภยา เสนสกุล

๓๙. นายสิริพงษ์ วาณิชย์ลออ

๔๐. นางสาวสุกัญญา งามเอี่ยม

๔๑. นางสาวสุชานาฏ พูลแก้ว

๔๒. นางสาวสุนิตา แก้วโยธา

๔๓. นางสาวสุภัทรสา เหล็กเนตร

๔๔. นางสาวสุภาวิณี โคตรบรรเทา

๔๕. นางสาวอทิตยา เรือนประเสริฐ

๔๖. นางสาวอังคณา คำาจันทา

๔๗. นางสาวอังศุวีร์ แสนชัย

๔๘. นายอัสนี สุภูโต

๑. นางสาวกชพร งามเมืองตึง

๒. นางสาวจีระภรณ์ เขตรแวงควง

๓. นางสาวจุติพร จิตชนะ

๗. นางสาวกานต์ธิดา วาสนสิทธิ

๘. นางสาวกุลธิดา เพ็ญแก้ว

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

๔. นางสาวศศิภา นากอก

๕. นายศิวกร ศรีวิชา

๖. นางสาวอินทุอร เกียกระจ่าง

  ๙. นางสาวชัญญานุช มณีโชติ

๑๐. นายโชติรวี ตาคำา



38

๑๑. นางสาวณัฐณิชา สิงห์ไชย

๑๒. นางสาวณัฐพร ยาจันทร์

๑๓. นางสาวณัฐสินี นิยมกิจ

๑๔. นางสาวทัศณีย์ แดงจีน

๑๕. นายธนกร หล้าปา

๑๖. นางสาวธมลวรรณ สามงามเขียว

๑๗. นางสาวธัญญา แจ่มแจ้ง

๑๘. นางสาวธัญพิชชา เนตรสุวรรณ

๑๙. นางสาวนฤมล ฦาชา

๒๐. นางสาวนิโลบล โรจน์ณรงค์

๒๑. นางสาวเนตรชนก จินต์จิโรพันธ์

๒๒. นางสาวเบญจมาภรณ์  จันทาพูน

๒๓. นางสาวปพิชญา อนุวงศ์

๒๔. นางสาวปิตากานต์ อินทวี

๒๕. นางสาวพรนิภา ปทุมานนท์

๒๖. นางสาวพรรษพร อนนท์

๒๗. นางสาวพรวิภา พรมมาบุญ

๒๘. นางสาวพรสุดา กองคิด

๒๙. นางสาวพิชญา คำารังษี

๓๐. นางสาวภูฟ้า ใจผ่อง

๓๑. นางสาวมลฑิชา วนาพงษ์สกุล

๓๒. นางสาวรัตติกาล หลานหล้า

๓๓. นางสาววราลักษณ์ เตจ๊ะ

๓๔. นางสาววาสนา จันทร์จี๋

๓๕. นางสาววิภาดา บุญเสริฐ

๓๖. นางสาวศศิประภา สายทากุล

๓๗. นางสาวศิรภัสสร พันธุ์เสนีย์

๓๘. นางสาวสุรางคณา สีหสกุล

๓๙. นางสาวอภิญญา สบาย

๔๐. นางสาวอาทิตยา สุนันท์

๔๑. นางสาวอุทุมพร ตนประดับ

๔๒. นางสาวกฤติยา กองวงษ์

๔๓. นางสาวกฤติยา ศรีสมยา

๔๔. นางสาวกวิสรา เพ็ชรเจริญ

๔๕. นางสาวกษมวรรณ บุตรพุฒ

๔๖. นางสาวกานต์ธิดา ธาราโยชน์

๔๗. นางสาวกุลธิดา รามนันทน์

๔๘. นางสาวกุลนัฐ กาจินา

๔๙. นางสาวกุลปริยา กันแก้ว

๕๐. นายคณาธิป ศรีรัตน์

๕๑. นางสาวจตุพร สารธนกุล

๕๒. นางสาวจิราภรณ์ กุณณะกัน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

๕๓. นางสาวจุฑามาศ รอดขวัญ

๕๔. นางสาวฉัตรฤดี สว่างไสว

๕๕. นางสาวชนัญญา แข็งขัน

๕๖. นางสาวชนัญญา เหล็กแก้ว

๕๗. นางสาวชนิกานต์ อามาตย์

๕๘. นางสาวณัฐกฤตา สุดสม

๕๙. นายณัฐนันท์ สูติวราพันธ์

๖๐. นางสาวณัฐนิชา ธรรมสังวาลย์

๖๑. นางสาวณัฐริณีย์ ศรีวงษ์

๖๒. นางสาวทิพย์รักษา รักชาติ

๖๓. นางสาวธนธร เขียวอ้าย
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๖๔. นางสาวธนพร อมรรัตน์ติกุล

๖๕. นางสาวธนัญญา ยาหอม

๖๖. นางสาวธัญญลักษณ์ ทาเขียว

๖๗. นางสาวธันยชนก พระเทพ

๖๘. นางสาวนภัทชา จีโน

๖๙. นายนเรศฤทธิ์ กิจตาวงค์

๗๐. นางสาวนฤมล มีคำา

๗๑. นางสาวนัฐริชา ตาคำา

๗๒. นางสาวนัทธมน อัครพิเชษฐ

๗๓. นางสาวนัสริน เจ๊ะแต

๗๔. นางสาวนิชานาถ สายวงค์โห้

๗๕. นางสาวนิสรีน นนทพิพัฒน์

๗๖. นางสาวนูรีน่า วานิ

๗๗. นางสาวประภัสสร ดวงสี

๗๘. นายปริญญา แก้วศักดิ์

๗๙. นางสาวปรีดิพัทธ์ แซ่โซ้ง

๘๐. นางสาวปรียานุช สันติวรพิพัฒน์

๘๑. นางสาวปิยะฉัตร คำาเขื่อน

๘๒. นางสาวพรกนก พินิจ

๘๓. นางสาวพรชนก เอกวัตร

๘๔. นางสาวพรสวรรค์ แก้วคำา

๘๕. นางสาวพิชชาภรณ์ สมบัติใหม่

๘๖. นางสาวพิชญ์สินี ต๊ะวิโล

๘๗. นางสาวพิมลดา ตรีอินทอง

๘๘. นางสาวภัณฑิรา สุทา

๘๙. นางสาวภัทราพร จำาอินถา

๙๐. นางสาวมณปรีญา ปากี

๙๑. นางสาวมยุริญ ฝั้นพรหมมินทร์

๙๒. นางสาวมยุรี ยะแก้ว

  ๙๓. นางสาวมัลวิภา จันทร์ทรง

  ๙๔. นางสาวลักขิกา อินทรปาน

  ๙๕. นางสาวลักษมี ไชยะ

  ๙๖. นางสาวลักษิกา วงศา

  ๙๗. นางสาววนิดา แซ่ลี

  ๙๘. นางสาววรรณพร อ้นเล่ห์

  ๙๙. นางสาววารัตน์ บุญสุข

๑๐๐. นางสาววาสนา โสมา

๑๐๑. นางสาววิภาวี ไกรเนตร

๑๐๒. นางสาวเวธกา ศักดาวิโรจน์

๑๐๓. นางสาวเวรุณี รีเหม่น

๑๐๔. นางสาวศศิญา แก้วประทุม

๑๐๕. นางสาวศศิมัย สหวรรธนะ

๑๐๖. นางสาวศิริวรรณ พิมทอง

๑๐๗. นางสาวศิวรักษ์ ทัศบุตร

๑๐๘. นางสาวศุภาพิชญ์ กองศรี

๑๐๙. นางสาวศุภิสรา วิมลวรรณ์

๑๑๐. นางสาวสริตา ขุนอินทร์

๑๑๑. นางสาวสาวินี สิริชัย

๑๑๒. นางสาวสิณีรัตน์ ฉัตรแหลม

๑๑๓. นางสาวสิริวิภา จองวิจิตรกุล

๑๑๔. นางสาวสุกัญญา ชนาชน

๑๑๕. นางสาวสุดารัตน์ บุญเพ็ง

๑๑๖. นางสาวสุทธิดา สังขะทิพย์

๑๑๗. นางสาวสุพัตรา สิทธิเจริญ

๑๑๘. นางสาวอภิชญา ศรีวิชัย

๑๑๙. นางสาวอรยา ทองมากุล

๑๒๐. นางสาวเอเซีย ทาเบะ
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๑. นายจักรกฤษณ์ พรมมา

๒. นางสาวณัฐธิดา สุวรรณวงศ์

๓. นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา

๔. นางสาวธยาน์ นาคสวัสดิ์

  ๘. นายกมลวัฒน์ ปานเกตุ

  ๙. นางสาวฐิตารีย์ แสงเรือง

๑๐. นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ชิโนรส

๑๑. นางสาวธัญญารัตน์ จงประเสริฐ

๑๒. นางสาวปาริฉัตร จันทร์ปิ้น

๑๘. นางสาวกนกวรรณ ทับอุ่น

๑๙. นางสาวกิ่งกาญจน์ ชมภูกลาง

๒๐. นายเกรียงไกร ยศเสนา

๒๑. นางสาวจุฑารัตน์ มานะ

๒๒. นางสาวชวิศา เจียสกุล

๒๓. นางสาวณัฐกันย์ ลิมปวิทยากุล

๒๔. นางสาวนันท์ธีมา เมฆแสน

๒๕. นายปัญญวัต จรัสดาราแสง

๒๖. นายพงศ์ธีระ เสรีสันติกุล

แพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

แพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

แพทยศาสตรบัณฑิต  

สำานักวิชาแพทยศาสตร์

๕. นายพันธกานต์ วีรเวทสกุล

๖. นางสาวสมิตา ผดุงวิทย์วัฒนา

๗. นางสาวอติกานต์ อุณหเลขกะ

๑๓. นางสาวภาสินี ศรีนิธิวัฒน์

๑๔. นางสาวมนัญชยา ตามเดช

๑๕. นางสาวรุ้งศิริ พัฒนาสันติชัย

๑๖. นางสาวศวิตา ขุนชำานาญ

๑๗. นางสาวสริตา ชัยลภากุล

๒๗. นายพงศ์พันธุ์ ไมตรีอโนทัย

๒๘. นายพัทธนันท์ งามลำายวง

๒๙. นางสาวพันธิตรา มณฑาทิพย์กุล

๓๐. นางสาวเพชรวิไล นพพรพันธุ์

๓๑. นายภัทรพล อินทวงค์

๓๒. นายสรวิศษิ์ อมรทิพย์วงศ์

๓๓. นางสาวสุจิธิดา เหลืองศิริธัญญะ

๓๔. นายเอกวิทย์ ก่อแก้ว
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๑. นายชินกฤต โพธิ์ศิริ

๒. นางสาวธัญญพร วชิรโรจน์ไพศาล

๓. นายธัญพงศ์ มาไพศาลสิน

  ๗. นางสาวกนกวรรณ กาญจนเรืองโรจน์

  ๘. นางสาวชนากานต์ นันทเจริญ

  ๙. นายฐากูร ผาลา

๑๐. นางสาวฐิชากร จิตมณี

๑๑. นางสาวนดา เก่งพานิช

๑๒. นางสาวเบญญาทิพย์  ดวงสมบัติ

๑๘. นายกฤติน ประกายรุ้งทอง

๑๙. นางสาวดวงแก้ว เกิดศิริ

๒๐. นายธัชนนท์ กอบฝั้น

๒๑. นางสาวนภาพร ทองเมือง

๒๒. นางสาวปิยธิดา บำารุงรส

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์

๔. นางสาวมัชฌิมา เพชรสุทธิ์

๕. นางสาววลันยา สากลวารี

๖. นายสหรัฐ จงรุ่งสำาราญ

๑๓. นางสาวพราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด

๑๔. นายเลิศชัย สืบสกุลสุนทร

๑๕. นางสาวศลิษา กิจสุวรรณรัตน์

๑๖. นายศุภสิทธิ์ ยมตะโก

๑๗. นางสาวอัมพาพันธ์ ชุมภูชัย

๒๓. นางสาวพรพิมล คำาชัย

๒๔. นางสาวรวงข้าว พิมลศรี

๒๕. นางสาวรุจรัฎฐ์ กาญจนะ

๒๖. นายวชิรวิทย์ จีนเชื้อ

๒๗. นางสาวสายสัมพันธ์ มูลฟอง
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๑. นางสาวนภัสรา หละทิ้ง

๒. นางสาวนภัสศัย ทิมศรี

๓. นางสาวศรุตา ศรีชูศิลป์

  ๖. นางสาวกฤตยา อิ่มสมบัติ

  ๗. นางสาวกษวรรณ ถาวร

  ๘. นายคเณศ จันตาสิงห์

  ๙. นายคุณานนต์ ปานนิล

๑๐. นางสาวเจนจิรา ศรีจุดานุ

๑๑. นางสาวชนม์นิภา อมรวัฒน์

๑๒. นายชลวิทย์ ไชยนาพงศ์

๑๓. นางสาวณิชชา ศิริมุสิกะ

๑๔. นางสาวธีริศรา เจริญพิริยะนนท์

๑๕. นางสาวนันทิตา มณีสว่าง

๑๖. นางสาวนาริศา พุ่มสมบัติ

๑๗. นางสาวบุญญิษา ผาวัง

๑๘. นางสาวปฏิญญา แสงสังข์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

สำานักวิชานวัตกรรมสังคม

๔. นางสาวศุภัชฌา นิวาศะบุตร

๕. MISS STYLIANI GKOVESI

๑๙. นางสาวปรพร เต็งเฉี้ยง

๒๐. นางสาวปิยธิดา โกพลรัตน์

๒๑. นางสาวปิยมาภรณ์ หอมเย็นใจ

๒๒. นางสาวพิมพ์พัฒน์ ภู่ระหงษ์

๒๓. นางสาววิชญาพร ฝางคำา

๒๔. นางสาวศศลักษณ์ โพธิ์จันทร์

๒๕. นางสาวศศิธร จูมปูบุญ

๒๖. นางสาวสดุดี ทรงสวัสดิ์วงศ์

๒๗. นางสาวสาธิญา กูลเมือง

๒๘. นางสาวสิริพร สุขรอด

๒๙. นางสาวสิริพิมพ์ พิบูลเวช

๓๐. นายโอบนิธิ จันธิมา

๓๑. นางสาวกฏชกร พรรัตน์ธนพงศ์

๓๒. นางสาวกนกพร ทองยอด

๓๓. นายกษิดิ์เดช วิเชียร

๓๔. นางสาวกิตติยา ตามี

๓๕. นายชนก หัสดิน

๓๖. นางสาวชัชรีญา มารีกา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)

๓๗. นายชานน สัตย์ตระกูลวงศ์

๓๘. นายธนธัช กิตติศักดิ์ดำารง

๓๙. นางสาวธัษชาณา ไพศาลกิตติโสภณ

๔๐. นางสาวธีริศรา บุญประเสริฐ

๔๑. นางสาวบุษกร พุ่มเรือง

๔๒. นายปวรุตม์ ชุบสุวรรณ
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๔๓. นางสาวพิชชาภา วงศ์ผาสุกสถาพร

๔๔. นางสาวพิชญาดา โกษาแสง

๔๕. นางสาวพิตตินันท์ สมยาวะกาศ

๔๖. นางสาวพิมพ์พลอย อินสว่าง

๔๗. นายพีรพัฒน์ มหาวัน

๔๘. นางสาวฟาร่าฮ์ ธนาอนวัช

๔๙. นายภัทรพงษ์ ทองกรณ์

๕๐. นางสาวภัทรวดี แสนเมืองมา

๕๑. นางสาวมัชฌิมา พงษ์จีน

๕๒. นายรักษ์ป่า อู่สุวรรณ

๕๓. นางสาววรชา สิงห์สมบุญ

๕๔. นายวัชรพล บุตรขุนทอง

๕๕. นางสาวเวสิยา ทวีวิทย์ชาคริยะ

๕๖. นางสาวศิลป์ศุภา หมื่นพัฒนกิจ

๕๗. นางสาวศุภนุช รชตะพฤกษ์

๕๘. นายเศรษฐพงศ์ ศรีเมฆารัตน์

๕๙. นายสัณหนัฐ สิทธิวุฒิวรพันธุ์

๖๐. MISS K ZIN THAUNG OO 

๑. นางสาวชนากานต์ สุวรรณเจริญ

๒. นางสาวณิรัชชา ทัง

๕. นางสาวจิณัชชา ดิลกคุณากุล

๖. นางสาวจินตนา แซ่ซี

๗. นางสาวปิยกาญจน์ ช่วยวงศ์

๑๑. นางสาวกมนรัตน์ คงเขษม

๑๒. นางสาวกฤติมา พิสุทธิกุลชัย

๑๓. นางสาวขัชชญา เจษฎ์จิต

๑๔. นางสาวจิณณ์ณัฏฐี สมตระกูล

๑๕. นางสาวชญานิน หมั่นการ

๑๖. นางสาวชุติกาญจน์ ชูรอด

๑๗. นางสาวณันธอรณ์ พิทักษ์สิทธิพร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)

สำานักวิชาจีนวิทยา

๓. นางสาวปาลิตา มณีสอดแสง

๔. นางสาววริยา ปินทรายมูล

  ๘. นางสาวภาณิตภัทร คงโกมินทร์

  ๙. นายศรชัย บุญวัชราภัย

๑๐. นางสาวศศิวิมล สุขสลุง

๑๘. นางสาวณิฌาฎา ธรรมกิจ

๑๙. นางสาวธนพร สุพัฒน์พิทักษ์

๒๐. นายธรัญญ์ ประสานสงฆ์

๒๑. นางสาวธิชา จินดาอภิรักษ์กุล 

๒๒. นางสาวนัสฐาศิริ ธรรมมงคล

๒๓. นายนิติธร ปัทมสิริวัฒน์

๒๔. นางสาวนุชนาท จันทร์เจือศิริ
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๒๕. นางสาวบุญภาษา เวชนุเคราะห์

๒๖. นางสาวปลิตา ศรีบุญ

๒๗. นางสาวพัณณิตา นาครัตน์

๒๘. นางสาวพิมพ์ชนก เข็มวิชัย

๒๙. นางสาวภคนันท์ ทับทิมทอง

๓๐. นางสาวภิรญา เอี่ยมละออ

๓๑. นายรุ่งเรือง แซ่ฮ่วง

๓๒. นางสาววรดา คงดำา

๓๓. นางสาวศศิธร วิบูลย์กุล

๓๔. นางสาวศศิมา ชาลูกจันทร์

๓๕. นางสาวศุภัสรา วิริยะสมบัติ

๓๖. นายสหัสชัย ไชยวงค์

๓๗. นางสาวสิธิดา คุณเวช

๓๘. นางสาวสุณัฏฐา บุญควง

๓๙. นางสาวสุทธารมย์ บัวชื่น

๔๐. นางสาวโสรยา ตันเจริญ

๔๑. นางสาวอังค์วรา กาญจนศิลานนท์

๔๒. นางสาวอาภัสราพร เพ็ชรสัญญา

๑. นางสาวเขมณัฏฐ์ เตชะเพิ่มผล

๒. นายเจตนิพัทธ์ ตันจะโร

๓. นางสาวเจริญพร ชีวินมหาชัย

๔. นางสาวชนัชชา รัตนพันธ์

๕. นางสาวชัชฎาภรณ์ เลิศคณาวนิชกุล

๖. นางสาวญาธิการ วรเวช

๗. นายธนวัฒน์ ตันประเสริฐ

๘. นางสาวธัญจิรา อำ่ามาลี

๑๗. นางสาวกนกวรรณ นุชชา

๑๘. นางสาวจอมใจ โถทองคำา

๑๙. นางสาวจันทราลักษณ์ ศรีม่วง

๒๐. นางสาวจีรวรรณ สาระพางค์

๒๑. นางสาวจุฑารัตน์ โป่งมัน

๒๒. นางสาวชญานิศ รัตนคุณาทร

๒๓. นางสาวชญานิศ วุฒิกรีเกียรติ

๒๔. นางสาวณัฐธิดา พฤกษาขจร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๙. นางสาวนัทธมน ฤทธิ์เดช

๑๐. นางสาวเบญญาพร กิ่มยิ่งยศ

๑๑. นางสาวพรรณรายณ์  นิยมผล

๑๒. นางสาวแพรพรรณ งามศรีวิโรจน์

๑๓. นางสาวภิยดา ปัญจานนท์

๑๔. นางสาวมยุรี เมืองมูล

๑๕. นางสาวศิริลักษณ์ สุนเลี้ยง

๑๖. นายสงติ เครืออินตา

๒๕. นางสาวดุสิตา สุวรรณโชติ

๒๖. นางสาวธนัญญา เกียรติรุ่งวิไลกุล

๒๗. นางสาวธัญญลักษณ์ ชวาลพิพัฒน์พงศ์

๒๘. นางสาวธาวินี บุตรโล้ง

๒๙. นางสาวนัทธฤดี แซ่เซอ

๓๐. นางสาวนันทิดา แซ่เฉิน

๓๑. นางสาวนุชฐิดา หลีนวรัตน์

๓๒. นางสาวปัญชิกา รัตนดาดาษ



45

๓๓. นางสาวปิ่นมนัส แซ่ภู่

๓๔. นางสาวปุณยวีร์ ขวัญกล้า

๓๕. นายพงศ์พีระ คงทอง

๓๖. นางสาวพิมพ์ผกา คำาปิน

๓๗. นางสาวภาวิตา เลิศธนาดุล

๓๘. นางสาวภาสินี โรจนา

๓๙. นางสาววรรธนี ศรแก้ว

๔๐. นางสาววราภรณ์ เหลื่อมแก้ว

๔๑. นางสาวศุภลักษณ์ แก้วประภา

๔๒. นางสาวสินีนาถ พัฒนศุภกิจ

๔๓. นางสาวสุธีมนต์ ชุ่มใจ

๔๔. นางสาวอริยะพร คำาหล่อ

๔๕. นางสาวอารี ชีวเจริญยิ่ง

๔๖. นางสาวกมลวัทน์ วงษ์สมุทร

๔๗. นางสาวกรรณิกา แก้วคำามูล

๔๘. นางสาวกฤตพร ตันเพ็ญนภา

๔๙. นางสาวกฤษณา กันทะเสน

๕๐. นางสาวกัญญา ยงสืบชาติ

๕๑. นางสาวกัญญาณัฐ นิเวศน์สุคติ

๕๒. นางสาวกัญญารัตน์ ทองทา

๕๓. นางสาวกาญจนา วลีเที่ยงธรรม

๕๔. นางสาวกาญจนาพร มณีรัตน์

๕๕. นางสาวกานดาภร ประชากูล

๕๖. นางสาวกานต์ทิตา สงวนชาติ

๕๗. นางสาวเกศชฏาพรยุ์ นิยมสุจริต

๕๘. นางสาวจันทะกานติ์ ชีวสถาปพันธ์

๕๙. นางสาวจิตธนา ทุมา

๖๐. นายจิรภัทร จันทวรรณ

๖๑. นายจิรเมธ รัตถา

๖๒. นายจิรเมธ เวชสุวรรณ

๖๓. นางสาวจิราพร สุจริตสถิตานนท์

๖๔. นางสาวจุฑาลักษณ์ พวกน้อย

๖๕. นางสาวจุฬาลัมพา หล้าปาวงศ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

๖๖. นางสาวชญานิษฐ์ คงเจริญ

๖๗. นางสาวชญานี ฟักพยุง

๖๘. นางสาวชนกานต์ ตันติยาพิทักษ์

๖๙. นางสาวชนัษฎา อินต๊ะแก้ว

๗๐. นางสาวชนานันท์ เลี้ยงชูศักดิ์

๗๑. นางสาวชนิกานต์ มั่งมี

๗๒. นางสาวชลฐิกาล แสนสวาท

๗๓. นางสาวชลธิชา แซ่ว่าง

๗๔. นายฐาปกรณ์ บุญสิทธิ์

๗๕. นายฐาปกรณ์ หาญมุ่งธรรม

๗๖. นางสาวฐิตารีย์ ลีลาวรกุล

๗๗. นางสาวฐิติวรดา พากเพียร

๗๘. นางสาวณภัทรา โชคอัมพรพรรณ

๗๙. นางสาวณัชชา บานเย็น

๘๐. นางสาวณัฏฐณิชา วรเลิศ

๘๑. นางสาวณัฐธิดา หนูพุ่ม

๘๒. นายณัฐนันท์ แซ่ลิม

๘๓. นางสาวณัฐริกา คชานุภาพ

๘๔. นางสาวณิชนันทน์ รัตนแสงศร

๘๕. นางสาวดวงกมล แก้วจำาปาวิจิตร



46

  ๘๖. นางสาวทิพนาถ อิ่นคำา

  ๘๗. นางสาวธนดาร์ อุตมาศักดิ์

  ๘๘. นางสาวธนวรรณ ธนศุทธวงศ์

  ๘๙. นางสาวธมลวรรณ ลีลุเดช

  ๙๐. นางสาวธัญญ์ฐิตา นราสินอนันตชัย

  ๙๑. นางสาวธัณวารัตน์ พันธ์ทา

  ๙๒. นางสาวธันยาพร ถั่ม

  ๙๓. นางสาวนภัสสร ฌานโสภณกุล

  ๙๔. นางสาวนภารัตน์ กายุรัตน์

  ๙๕. นางสาวนรมน สารีวงศ์หาญ

  ๙๖. นางสาวนริศรา แก้วกลาง

  ๙๗. นางสาวนวรัตน์ สมิงชัยยะ

  ๙๘. นางสาวนันทัชพร จินดาวงศ์

  ๙๙. นางสาวนาฎสุภัค วรรณารักษ์

๑๐๐. นางสาวนาถชลิตา เสาธง

๑๐๑. นางสาวนิรภัฎ เดชะไชย

๑๐๒. นางสาวนุชจรี มั่นคง

๑๐๓. นางสาวนุชรา กัญญาธง

๑๐๔. นางสาวนุสรา กองแก้ว

๑๐๕. นางสาวบุษยา อู่ตะเภา

๑๐๖. นางสาวเบญจวรรณ พุทธจักรศรี

๑๐๗. นายปรัชญา พัฒนากิตติกุล

๑๐๘. นางสาวปรัชพร เผ่าพงษ์

๑๐๙. นางสาวปริชดา จันตะนา

๑๑๐. นางสาวปวีณ์นันท์ สุวรรณาภา

๑๑๑. นางสาวปัณฑิตา วันดี

๑๑๒. นางสาวปัทมพร นาพรม

๑๑๓. นางสาวปาริตรี คำายอด

๑๑๔. นายปิยะรัฐ สร้อยทอง

๑๑๕. นายปีใหม่ คลังผา

๑๑๖. นางสาวพชรพรรณ  ธรรมสุระ

๑๑๗. นางสาวพชรวรรณ สุขใจภักดิพงศ์

๑๑๘. นางสาวพรนิภา กำาเนิดสินธุ์

๑๑๙. นางสาวพรพรรณ ด้วงปาน

๑๒๐. นางสาวพรพรรณ ธุลารัตน์

๑๒๑. นายพหลชัย จุฑามนตรี

๑๒๒. นางสาวพัชรนันท์ พรหมเจริญ

๑๒๓. นายพัชรพล แซ่เหมา

๑๒๔. นางสาวพัชรินทร์ แซ่หลี่

๑๒๕. นายพัทธดนย์ เขื่อนสกุลจรัส

๑๒๖. นางสาวพัทธ์ธีรา มาละบุตร

๑๒๗. นางสาวพัทธนันท์ กองลาแซ

๑๒๘. นางสาวพิชชากรณ์ สีหวงษ์วิลาศ

๑๒๙. นางสาวพิมพ์ชนก สืบสารคาม

๑๓๐. นางสาวพิสชา ภาคคีรี

๑๓๑. นายพิสิฐาพงศ์ พรมมาลี

๑๓๒. นางสาวแพรวพรรณ ค้าขาย

๑๓๓. นางสาวแพรวพรรณ เพ็ชรประดับสกุล

๑๓๔. นายไพทีวาร์ ไทยภาทรัพย์

๑๓๕. นางสาวภวิกา สกุลรัตนไพศาล

๑๓๖. นายภัคพล เปรมสมาน

๑๓๗. นายภูเบศ วิศวเวช

๑๓๘. นางสาวมานิตา จันทร์หอม

๑๓๙. นางสาวมาลินี คำาแดง

๑๔๐. นางสาวมาลี แซ่หวัง

๑๔๑. นางสาวรวิวรรณ สกุลพานิช

๑๔๒. นางสาวรสิกานต์ เฟื่องหิรัญ

๑๔๓. นางสาวระมิตา กิติกรเศรษฐ์
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๑๔๔. นางสาวเรวดี อภิฉัตรสิริกุล

๑๔๕. นางสาวโรสิยา โต๊ะพ่อ

๑๔๖. นางสาวลักษณ์ธนา รัตนพันธ์

๑๔๗. นายวทันยู แซ่ลี

๑๔๘. นางสาววรดา เดชเกรียงไกร

๑๔๙. นายวรภัฏ พรานดี

๑๕๐. นางสาววรรณพร ศักดิ์พิทักษ์

๑๕๑. นางสาววรรณิดา สร้อยมยุรา

๑๕๒. นายวรฤกษ์ บ้านชี

๑๕๓. นายวรสิทธิ์ ใจบุญเรือง

๑๕๔. นางสาววริศรา ณ ราช

๑๕๕. นางสาววัฒนา กลิ่นวัฒนาสกุล

๑๕๖. นายวัทธิกร ดำารงเกียรติชาวดร 

        ธีระธาดาอัจจิมะกูล

๑๕๗. นางสาววิภาพร นุ่มชัยภูมิ

๑๕๘. นางสาววิภารัตน์ ทรัพย์อุไรรัตน์

๑๕๙. นางสาวศศิวิมล เสาร์เปา

๑๖๐. นางสาวศิริขวัญ ศุภศิริ

๑๖๑. นางสาวศุภรดา เล็กพานิช

๑๖๒. นางสาวศุภาพิชญ์ ตันติน้อย

๑๖๓. นางสาวโศภิตา นามวิเศษ

๑๖๔. นางสาวสกุณี แซ่เนี้ย

๑๖๕. นางสาวสตรีรัตน์ พุฒซ้อน

๑๖๖. นายสมชนก สังวรศีล

๑๖๗. นางสาวสมิชา ค้าไกล

๑๖๘. นางสาวสาวิณี สอาดรัตน์

๑๖๙. นางสาวสุชานันท์ ดรุณ

๑๗๐. นางสาวสุดารัตน์ สงบจิต

๑๗๑. นางสาวสุธีมนต์ อิ่มมี

๑๗๒. นางสาวสุภัสสร แซ่หลิ่ว

๑๗๓. นางสาวเสาวลักษณ์ อำาไพทอง

๑๗๔. นางสาวหทัยรัตน์ แก้วโสภานิมิต

๑๗๕. นางสาวหนึ่งฤทัย นวลงาม

๑๗๖. นายอดิศร คูดิษฐาเลิศ

๑๗๗. นางสาวอนัญดา ศรีสอาด

๑๗๘. นางสาวอภิชญา ตันตระกูล

๑๗๙. นางสาวอภิญญา สีมาตย์

๑๘๐. นางสาวอรญา ประกอบกิจ

๑๘๑. นางสาวอลิสรา แก้วทอง

๑๘๒. นายอาทิพงศ์ ปันแก้ว

๑๘๓. นางสาวอาริยา สุวรรณละออง

๑๘๔. นางสาวอินทิรา แซ่เล้า

๑๘๕. นางสาวอิศมา เหมอนันต์

๑๘๖. นายอิศเรศ หีดจันทร์

๑๘๗. นางสาวอิสรีย์ เจนปิยพงษ์

๑. นางสาวปรียารัตน์ บุญสุวรรณ

๒. นางสาวพิชญา วรพรพิพัฒน์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๓. นางสาวมัณทนา ดอยบรรเจิด

๔. นางสาวอารฎา แก้วขาว
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  ๕. นายคำ้าคูณ โรจนาวรรณ

  ๖. นางสาวชญาน์นันท์ แพไธสงค์

  ๗. นางสาวชนาธินาถ ตั้งทวี

  ๘. นางสาวณัฐสิริ อินทร์ทองปาน

  ๙. นายธรรมรัตน์ ผาดี

๑๐. นางสาวนีรชา เนตระชาต

๑๑. นางสาวพิมพ์ชนก เพชรหงษ์

๑๙. นางสาวกนกพร บุญมาก

๒๐. นางสาวกรชวัลย์ หนูดำา

๒๑. นางสาวกฤตยา ปากเมย

๒๒. นางสาวกันยามาส วัดสุข

๒๓. นางสาวกาญจนา หลักดี

๒๔. นางสาวกานติ์ชนิต ชอบชื่น

๒๕. นางสาวเกศสุดา สุขขำา

๒๖. นางสาวเขมมุกดา หลวงนา

๒๗. นางสาวจริยา ปัตตาลี

๒๘. นางสาวจิณณพัต แก้วประเสริฐ

๒๙. นายจิรยุทธ สักลอ

๓๐. นางสาวจุฑาทิพ ดินดำารงกุล

๓๑. นางสาวชลดา โปกุล

๓๒. นางสาวชัญญานุช ยอดพิจิตร

๓๓. นายชาญวิทย์ วามะลุน

๓๔. นางสาวชิดชนก ธัญธีรพงษ์

๓๕. นางสาวฐมาพร พรหมสุวรรณ

๓๖. นางสาวฑิตฐิตา ทาปง

๓๗. นางสาวณัฐกานต์ งอยจันทร์ศรี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

๑๒. นางสาวศรีสุดา ร่างกาย

๑๓. นางสาวสโรชา เพ็ชรคีรี

๑๔. นางสาวสุนิสา มีชู

๑๕. นางสาวสุรัสวดี งามนางนาค

๑๖. นางสาวหทัยชนก ลิขิตภาณุรักษ์

๑๗. นางสาวหฤทัย พรหมด้วง

๑๘. นางสาวอักษราลิล ธรรมชัยพจน์

๓๘. นายณัฐทิตา คำาหมื่นยอง

๓๙. นางสาวณัฐพร สุทธิธรรม

๔๐. นางสาวดวงใจ จันมา

๔๑. นางสาวธนภรณ์ แก้วฟอง

๔๒. นางสาวธัญชนก ทองคำา

๔๓. นางสาวธัญญารัตน์ สุพรรณ

๔๔. นางสาวธัญลักษณ์ เรืองสรณะรัตน์

๔๕. นางสาวธิฐิภา ภูสีเขียว

๔๖. นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์

๔๗. นายนันทภพ นพจินดา

๔๘. นางสาวนันทิยา อินทรเพ็ชร

๔๙. นางสาวนิศารัตน์ อ่อนเงิน

๕๐. นางสาวนิสายชล กองบุญเรือง

๕๑. นางสาวนีรนาท ชัยวินิตย์

๕๒. นางสาวเนตรชนก กระเช่าทอง

๕๓. นางสาวบุรัสกร นิตยานนท์

๕๔. นางสาวปพิชญา เทพอาจ

๕๕. นางสาวปภาวรินทร์ รัตนพันธ์

๕๖. นางสาวปภาวี ประทุมมาศ
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๕๗. นางสาวปัญจกาญจน์ จันทรสาขา

๕๘. นางสาวป่าซัวตี แซ่ท่อร์

๕๙. นางสาวปิ่นกัญญา บุญเกิด

๖๐. นางสาวปุณยภา คิดดี

๖๑. นางสาวพิมพ์มาส สุวรรณสิงห์

๖๒. นางสาวเพชรลัดดา จิตรจำานอง

๖๓. นางสาวฟากฝัน สีหลอด

๖๔. นางสาวภัณฑิรา บุญแก้ว

๖๕. นางสาวภัททิรา คงคำา

๖๖. นางสาวภัทรพรรณ พงษ์ตระกูล

๖๗. นางสาวมณีรัตน์ อินดี

๖๘. นายมนัสวิน ไชยรุตม์

๖๙. นางสาวมิญฑิตา มูลเมือง

๗๐. นางสาวรมย์ชลี สงธาดา

๗๑. นางสาวรัตติกาล สานุ่ม

๗๒. นางสาวริญญาภัทร์ ทัดนำาธง

๗๓. นางสาววชิรฎา วิเศษสุข

๗๔. นางสาววนัชพร สุทธิ

๗๕. นายวริศ สนธิกรณ์

๗๖. นางสาววรุณพันธ์ ไชยจิตร์

๗๗. นางสาววิธัญญา จิตถาวร

๗๘. นางสาวศจีพันธ์ เตมะ

๗๙. นางสาวศรุตยา เปี่ยมคุณภัทร

๘๐. นางสาวศศลักษณ์ แจ่มจำารัส

๘๑. นางสาวศิริติมา อินทรสุข

๘๒. นางสาวศิริภัสสร สว่างศรี

๘๓. นางสาวศุภาพิชญ์ เจริญรัตนศิลป์

๘๔. นายสันติภพ โกเสนตอ

๘๕. นางสาวสุชาดา อิสลาม

๘๖. นางสาวสุดารัตน์ ทาบคำา

๘๗. นางสาวสุธิดา ราชรักษ์

๘๘. นางสาวสุธิดา ศรีสะอาด

๘๙. นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุพรรณ

๙๐. นางสาวเสาวลักษณ์ เจี้ยนเซ่ง

๙๑. นางสาวอภิญญา ชุมแวงวาปี

๙๒. นางสาวอารยาพร แซ่เจีย

๙๓. นางสาวอำาภา อยู่สน

๙๔. นายเอกพงศ์ แซ่หยุง

๑. นางสาวเจนจิรา เหลาแตว

๒. นางสาวชนิสรา ทองขำา

๓. นางสาวชัญญา ปาริชานนท์

๔. นางสาวชุติมา ไชยญาติ

๕. นางสาวณิชมนวงธนาดา  ภูษิตพลพิชัย

๖. นางสาวณิชาภัทร ก๋าสม

๗. นางสาวทิพยวารี วังคะวิง

๘. นางสาวนาเดียร์ มาแฮ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๙. นางสาวผกายวรรณ ชโลธร

๑๐. นางสาวภัทรพร ไชยแก้ว

๑๑. นางสาวภันทิลา พอเหมาะ

๑๒. นางสาวมนัสนันท์ แสงเพชรพลอย

๑๓. นางสาววรประภา บาอินทร์

๑๔. นางสาววรางกูร โจมหาญ

๑๕. นางสาวสุพิชฌาย์ คำาพิทักษ์
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๑๖. นางสาวกชพรรณ ผิวสะอาด

๑๗. นางสาวกานต์เกตน์แก้ว  ห่วงจริง

๑๘. นางสาวกุลปรียา บุตรศรีภูมิ

๑๙. นางสาวชโลธร แสนธิการ

๒๐. นางสาวตรีเนตร จันทรวงค์

๒๑. นางสาวนลินทิพย์ วงศ์วิวัฒน์

๒๘. นางสาวกรรณิการ์ สะละหมัด

๒๙. นางสาวกฤติยา วิมลสมบัติ

๓๐. นางสาวกัญญาณัฐ เวียงชนก

๓๑. นางสาวกัลยภรณ์ แซ่ก๊วย

๓๒. นางสาวขนิษฐา ผาพันธ์

๓๓. นางสาวคณิศรา รัชบุตร

๓๔. นายจตุพล นงควาส

๓๕. นายจักรพงษ์ ศรีทอง

๓๖. นางสาวจิราวรรณ รัตนพันธ์

๓๗. นางสาวชฎาภา เหลี่ยมดี

๓๘. นางสาวชยุดา รักเรืองเดช

๓๙. นายไชยพัศ เชวงกูล

๔๐. นางสาวญาณิศา สุทธใจ

๔๑. นางสาวญาตาวี ตรีรัตน์

๔๒. นางสาวฐิตวันต์ ชนะสงคราม

๔๓. นางสาวณัฏฐณิชา หลีสกุล

๔๔. นางสาวณัฐริกา ทุปะบุตร

๔๕. นางสาวณัฐรุจา ปิ่นป้อง

๔๖. นางสาวณิชา คำาวิเศษ

๔๗. นางสาวดาริกา อัจฉริยวรานนท์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

๒๒. นางสาวนันทิยา ไตรแก้ว

๒๓. นายประดิพัทธ์ สงวนไว้

๒๔. นางสาวมนฤทัย ปิงพยอม

๒๕. นางสาววชิราภรณ์ รังพนัสสัก

๒๖. นางสาวสิมิลัน ดวงจันทร์

๒๗. นางสาวอธิชา สุกคำา

๔๘. นางสาวธนัชชา โตวัฒน์นิมิต

๔๙. นางสาวธนัชชา เพชรสิงห์

๕๐. นางสาวธมลวรรณ อามุตตาภรณ์

๕๑. นายธัชชัย ไทยกล้า

๕๒. นางสาวธัญชนก ช่างเคหะ

๕๓. นางสาวธัญพิชชา ขำาสง่า

๕๔. นางสาวนภัสนันท์ พิพัฒนธนพงศา

๕๕. นางสาวนภัสสร สุภาพ

๕๖. นางสาวนิตยา บุตรเเก้ว

๕๗. นางสาวปภาดา ประชาธิมุตติ

๕๘. นางสาวปภาวรินท์ สังข์คร

๕๙. นางสาวปิยวรรณ ทองสาริ

๖๐. นางสาวพวงพยอม นันลังค์

๖๑. นางสาวเพ็ญพิชชา ดีสมบูรณ์

๖๒. นางสาวเพียงฟ้า สร้อยเพชร

๖๓. นางสาวเฟื่องฟ้า สุดประเสริฐ

๖๔. นางสาวภัทรอร ฮุนตระกูล

๖๕. นางสาวภัทรานิษฐ์ แซ่โง้ว

๖๖. นางสาวมณัญญา แซ่หลี

๖๗. นายยศนนท์ คาระวะ
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๖๘. นายยศยง เพชรใส

๖๙. นางสาววรกัญญา แก้วเรือง

๗๐. นางสาววรรณวิสา หอมสมบัติ

๗๑. นางสาววลีพร สายใจ

๗๒. นางสาววิชุณี เหมราช

๗๓. นางสาววิราวรรณ บัวล้า

๗๔. นางสาวศตพร ดำานิล

๗๕. นางสาวศิยานนท์ หัตถะมา

๗๖. นางสาวศุภิสรา อนุกูล

๗๗. นางสาวสตรีรัตน์ กอบลาภเจริญ

๗๘. นางสาวสายธาร พันธ์กลาง

๗๙. นางสาวสิรินญา กองพรม

๘๐. นางสาวสุชาดา จาหาร

๘๑. นางสาวสุธิดา วิชัยรัตน์

๘๒. นางสาวสุปรียา ยืนยั่ง

๘๓. นางสาวสุรางค์สิริ มาลากาญจน์

๘๔. นายอนุพงษ์ พรมงาม

๘๕. นางสาวอภิสรา จตุทิพย์สมพล

๘๖. นางสาวอาทิมา รองทอง

๘๗. นายอำานาจ จันทะ

๘๘. นางสาวอุบลวรรณ สีนวน

๘๙. MISS MINJI SONG

๙๐. MISS NANG SU PYAE WOON

๑. นางสาวชนาภัทร ทิพย์กรรภิรมย์

๒. นางสาวฐิตา วงศ์สวัสดิ์

๓. นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ใหม่

๔. นางสาวณปภา ภิญโญวิศาล

๕. นางสาวณัฐณิชา วัชรพินธุ์

๖. นางสาวเดือน โพธิสัตย์

๑๒. นางสาวเกวลี ทรัพย์อรพันธ์

๑๓. นางสาวขวัญข้าว ศรีสวัสดิ์

๑๔. นางสาวจิตตานันทิ์ ทาสีจงจรัส

๑๕. นายชิน คำาเครื่อง

๑๖. นางสาวญาดานุช ภิรมย์ฤทธิ์

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ

  ๗. นางสาวธัญพิชชา นิลอ่างทอง

  ๘. นางสาวปณัชยา สมอารีย์

  ๙. นางสาวพิชชาภา ปรีดิวิสุทธิ์

๑๐. นางสาวเพ็ญพนัส ตุ้มเจริญ

๑๑. นางสาวอติกานต์ แจ่มศรี

๑๗. นางสาวณัฏฐณิชา มัชมณฑล

๑๘. นางสาวนัทธ์ชนัน ไทยบุญรอด

๑๙. นางสาวเบญจวรรณ แซ่โซ้ง

๒๐. นางสาวปภาวี อยู่ประเสริฐ

๒๑. นางสาวปานรวี ปงใจ
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๒๒. นางสาวปิยพร พงษ์คำา

๒๓. นางสาวพัทธ์ธีรา ตันธีระพลชัย

๒๔. นางสาวภัคจิรา บุญปัญญโรจน์

๒๕. นางสาววริศรา จารุวรรโณ

๒๖. นางสาวสิริรัตน์ ใจเด็ด

๒๗. นางสาวสุภัสสร ชลีกรชูวงศ์

๒๘. นางสาวอทิตญา ปาแสนกุล

๒๙. นางสาวอรยา กาวิชัย

๓๐. นางสาวอันดามัน วงษ์ขจร

๓๑. นางสาวอัสลีฮา โตะเย็ง

๓๒. นางสาวกรณัฐ ปิ่นตา

๓๓. นางสาวณัฐกมล แผลงไพรี

๓๔. นางสาวณิธภรณ์ สุทธิปรีชา

๓๕. นางสาวธนาพร วิสูตรานุกูล

๓๖. นางสาวธิดานันท์ ส่งเสริม

๓๗. นางสาวบัณฑิตา ธรรมชัย

๓๘. นางสาวปณิดา อยู่ดี

๓๙. นายปริญญา บุญทาคำา

๔๐. นางสาวปริญดา พิศแลงาม

๔๑. นางสาวปัณนิตา จันทร์ทิพย์

๔๒. นางสาวพนิดา จันทร์แก้ว

๔๓. นางสาวพัชนิภา จำาเริญจิตสกุล

๔๔. นางสาวภัคจิรา ไชยวงค์

๑. นางสาวกัลยกร ชนะบางแก้ว
๒. นางสาวณัชชดา เตชทรัพย์อมร
๓. นางสาวณัชชา เกษมอติชาติ
๔. นายธรรมธร เตชะพิสิษฐ์
๕. นางสาวธัญชนก กมลชัยวานิช
๖. นางสาวนริศรา ชูวงศ์
๗. นางสาวบุษยพรรณ ซอเรนเซ่น
๘. นางสาวปพิชญา แซ่ตัน

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๔๕. นางสาวภูษณิศา แก้วสีดา

๔๖. นางสาวยศวดี คำานาง

๔๗. นางสาวรักษ์กมล โกไสยาภรณ์

๔๘. นางสาววรันยา ภววทัญญู

๔๙. นายวิชญ์ภาส ปิยมาภรณ์

๕๐. นางสาวศิริรัตน์ อย่างรัตนโชติ

๕๑. นางสาวศิวาภรณ์ จันเทศ

๕๒. นางสาวศุภมาส ศุภรมงคล

๕๓. นางสาวศุภสิริ ใจแก้ว

๕๔. นางสาวสาริศา เบ้านี

๕๕. นางสาวสุทธินีย์ เนียนแนบ

๕๖. นางสาวอมรวรรณ แซ่เจียว

๕๗. นางสาวอุษณา มูซอ

  ๙. นางสาวพีระพร นิธิทรัพย์
๑๐. นางสาวภัทราพร กรีใจวัง
๑๑. นางสาวภันทิลา ประมวล
๑๒. นางสาวเมธาพร สมนาศักดิ์
๑๓. นางสาววรัมพร วรจิตตกุล
๑๔. นางสาวศิริวรรณ เกนบุตร
๑๕. นางสาวสุรีวรรณ นัสการ
๑๖. นางสาวอัญชิสา อินทนพ



53

๑๗. นายขวัญชัย คำาภู

๑๘. นางสาวจุฑาภรณ์ มหาวงศนันท์

๑๙. นางสาวชนกานต์ ราษฎรวิจิตร

๒๐. นางสาวชุตินันท์ ประสานสงฆ์

๒๑. นางสาวณัฎฐนิช ศรีสัจจะเลิศวาจา

๒๒. นายณัฐชนน อินธิปัญญา

๒๓. นายธนดล แก้วไพจิตร

๒๔. นางสาวธนพร รอดรู้

๒๕. นางสาวธัญพิชชา บัวเย็น

๒๖. นางสาวธีรนาท ชื่นชอบ

๒๗. นางสาวน่านนัทชา เสรีกุลวิเวทย์

๒๘. นางสาวปสันจิต เอ่งฉ้วน

๒๙. นางสาวปัณฑารีย์ ศุภประภากร

๓๐. นางสาวพริม หิรัญญการ

๔๔. นายเจริญ นภาศิริปกรณ์

๔๕. นายฐานทอง เพชรรัตน์

๔๖. นายณัฐธนนท์ โกวิทเจริญวัฒน์

๔๗. นางสาวณิชกมล วิชชุนากร

๔๘. นางสาวทัตพิชา พีรกิตติกุล

๔๙. นายนฤเบศ เมฆขยาย

๕๐. นางสาวนัยน์ปพร คำาชัยลึก

๑. นางสาวจุฑารัตน์ ดิษฐอาย

๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ เพิ่มสิน

๓. นางสาวชมพูนุช คำามงคล

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

กายภาพบำาบัดบัณฑิต

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๓๑. นางสาวพิจิตรา ผาติพนากุล

๓๒. นางสาวภัทรวิจิตรา เกาะแก้ว

๓๓. นางสาวภัทรสุดา โชคสวัสดิ์

๓๔. นางสาวภัสฐกช ธูปทอง

๓๕. นางสาวภาวรินทร์ จริยาเลิศศักดิ์

๓๖. นายวิทัศน์ เสวิกุล

๓๗. นายศุภกฤต คงพิทักษ์

๓๘. นายสิรวิชญ์ แก้วพิพัฒน์

๓๙. นางสาวสุชานาถ ชฎารัตชนานนท์

๔๐. นางสาวสุวภัทร จิรกาลวิศัลย์

๔๑. นางสาวหทัยภัทร ขำาเขียวงาม

๔๒. นางสาวอริสรา นนทวารี

๔๓. นางสาวอริสา สนศิริ

๕๑. นางสาวฝนหลวง ทองรอด

๕๒. นางสาวพิชยา จิระประเสริฐพันธ์

๕๓. นายวีรกฤษฏิ์ วัฒนากูล

๕๔. นางสาวศรุตา โตสิงห์ขร

๕๕. นางสาวสิตานันท์ คิดหาทอง

๕๖. นายสิรสิทธิ์ นิลจรัสวณิช

๕๗. นางสาวสุกัญญา โพมา

๔. นางสาวโชติรส นิ่มดำารงค์ศักดิ์ชัย

๕. นางสาวณัฐนรี อิงอนุรักษ์สกุล

๖. นางสาวดลภรณ์ วุฒิเวชนันท์
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๔๓. นางสาวกมลนิตย์ ตรีหิรัญ

๔๔. นางสาวกาญจนาภา อ่อนฉลวย

๔๕. นางสาวจารุณี ศรีใจวงค์

๔๖. นางสาวโชติกา จินตฤทัย

๔๗. นายฐานพัฒน์ อัศนธรรม

๔๘. นางสาวณชกร สัตวิวัฒน์

๔๙. นางสาวทิพกฤตา ฐิติพงศ์ปรีดา

๑๙. นางสาวกฤติยากรณ์ เอ่ียมเอิบ

๒๐. นายกันตพงศ์ ลีลาเจริญทอง

๒๑. นางสาวแก้วเก้า อ้นมณี

๒๒. นางสาวจรรยพร แซ่ลิ้ว

๒๓. นางสาวจุฑามาศ เสียงเสนาะ

๒๔. นางสาวชนิภา นึกรักษ์

๒๕. นายญาณวุฒิ ชาญเชิงพานิช

๒๖. นางสาวณัชชา อนันตเวทย์

๒๗. นางสาวณัฐนิชา จันก๋าวี

๒๘. นางสาวณัฐวรา ใจสบาย

๒๙. นางสาวณัฐศิริกร สัตยพงศ์

๓๐. นางสาวดาริกา รักความสุข

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๕๐. นางสาวธมลวรรณ ชำานาญกุล

๕๑. นางสาวธัญจิรา เล่าเกษตรวิทย์

๕๒. นางสาวนิชนิภา บุญทักษิณาพันธุ์

๕๓. นางสาวบุณยวีร์ บุญมาศ

๕๔. นางสาวปติชา อ้นเยี่ย

๕๕. นางสาวพรพรรณ ปาสำาลี

๕๖. นางสาวพิชชาพร วาโย

๓๑. นางสาวธัญสุดา ด้วงแก้ว

๓๒. นางสาวธิดารัตน์ สุขธัมรงค์

๓๓. นางสาวนวลพรรณ มุมสาลี

๓๔. นางสาวปิยะภัทธ์ เกียรติสมาน

๓๕. นางสาวมานิกา เฉลิมรักชาติ

๓๖. นางสาวรสริน ไกว

๓๗. นางสาวริญญาภัทร์ พัวอมรพงศ์

๓๘. นางสาววรนิษฐา สุทธิพันธุ์

๓๙. นางสาววรรษชลา ธนูศิลป์

๔๐. นางสาวศิริจรรยา สุขสวัสดิ์ไพบูลย์

๔๑. นางสาวสิทธรัตน์ รินไชยสงค์

๔๒. นางสาวอารียา อย่างคุณธรรม

  ๗. นายเดชาธร ปล้องมาก

  ๘. นางสาวนัทธมน โรหิตรัตนะ

  ๙. นางสาวปัณณพร เติมทรัพย์อนันต์

๑๐. นางสาวพีรนันท์ เกียรติกมลวงศ์

๑๑. นายร่มไทร พึ่งอุทัยสิริ

๑๒. นางสาวลภัสรดา จีนาภักดิ์

๑๓. นางสาววริศรา ธรรมรัตนากร

๑๔. นางสาววิชญา สมานชาติ

๑๕. นางสาวศุทธินันท์ เพชรรัตน์

๑๖. นางสาวสุนันทา นาทา

๑๗. นางสาวอมรรัตน์ โลกธรรมรักษ์

๑๘. นายอัครพัชร์ พร้อมทรัพย์
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๕๗. นางสาวภัทรวดี ศรีจรูญ

๕๘. นายภาสกร แสนอินเมือง

๕๙. นางสาวมาลีวรรณ สิงห์จันทึก

๖๐. นางสาวรินรดา บำารุงศิลป์

๖๑. นางสาววิชญาพร ตันสกุล

๖๒. นางสาวศศิธร คำาบุญเรือง

๖๓. นางสาวสุปรียา ชินะบุญนิจ

๑. MISS BOWANLI YU

๑. นายคมชาญ นามธง

๒. นางสาวจุติกานต์ ทิมประดับ

๓. นางสาวฉัตรชนก ชโลธรพิเศษ

๔. นางสาวชนากานต์ สาตราคม

๕. นางสาวณัฐธินีย์ นันตาสืบ

๖. นายตนุภัทรภโคม บรูโน

๓. MISS CHAEEUN JANG

๔. MR.HAO GUO

๕. MISS HAORAN CAI

๖. MISS HUANXIANG YU

๗. MISS HYESUNG CHOI

๘. MISS JINGYU FAN

๙. MR.JOUNGMIN NOH

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๒. MISS JIAQI ZHAO

  ๗. นายธนกฤต แสนรัตน์

  ๘. นางสาวธนัชชา ไชยสิทธิ์

  ๙. นางสาวโมรียา ตระการสาธิต

๑๐. นายวิศรุต บำาเพ็ญพงษ์

๑๑. นางสาวสุพรรษา ทนันชัย

๑๒. นางสาวอรทัย นางาม

๑๐. MISS LIN FENG

๑๑. MISS SHIYU WANG

๑๒. MR.SIQI MA

๑๓. MISS YANAN WU

๑๔. MISS YIFEI HUANG

๑๕. MISS ZHENRONG XU
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๑๓. นางสาวกรนันท์ สุขะอาคม

๑๔. นายกิตติพงศ์ แท่นประมูล

๑๕. นางสาวกุลปรียา ไชยมงคล

๑๖. นางสาวเกวลี จินดาทจักร์

๑๗. นางสาวคัทลียา เมลานี แช็งเคอร์

๑๘. นายชัยมาศ แสงไชย

๑๙. นางสาวชาลิสา บัวพาคำาผง

๒๐. นางสาวชุติกาญจน์ เหล่าประเสริฐศิริ

๒๑. นายณัฏฐนันท์ คำาแก่น

๒๒. นางสาวณัฐณิชา วังบุญคง

๒๓. นายทวิชากร ม่วงสี

๒๔. นางสาวธัญญาลักษณ์ แสนอุ้ม

๒๕. นางสาวนัทธ์ชนัน เที่ยงแท้

๒๖. นางสาวนัยรัตน์ ฮวบเจริญ

๒๗. นางสาวนิจวรีย์ เขียวแก้ว

๒๘. นายบัณฑิต วิเศษศรี

๒๙. นางสาวบัณฑิตา เครือบุญ

๓๐. นางสาวปณาลี แก้วเอก

๔๙. นายกษิดิ์เดช โพธิวัฒน์สกุล

๕๐. นายก้องภพ วงศ์ประทานชัย

๕๑. นางสาวกาญมณี ซากาโมโต้

๕๒. นางสาวกานติมา ศรีวังไพร

๕๓. นางสาวกุลธิดา สิงหาราม

๕๔. นางสาวกุลภัสสร์ ศรเพชร

๕๕. นางสาวกุลยา สุวรรณรัตน์

๕๖. นางสาวเกศรินทร์ ภู่ละออ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

๓๑. นางสาวปณิธิดา แซ่ลี

๓๒. นางสาวปภาวรินท์ คชมิตร

๓๓. นางสาวประภาวรินทร์ หนูพันธ์

๓๔. นางสาวปริชญา เมืองมินทร์

๓๕. นางสาวเปมิกา พิภพชัย

๓๖. นางสาวไปรยา บัวหลวง

๓๗. นายพงศ์ปภาพ กองแก้ว

๓๘. นางสาวพิชญาพร วัฒนเรืองโกวิท

๓๙. นางสาวพิชาพัชร ด้วงทรง

๔๐. นายพิทวัส พรมแปง

๔๑. นางสาวภัสณิชา สุพนธนา

๔๒. นางสาววณิชชา ทัดสวน

๔๓. นายสิรภพ จินดาเพชร

๔๔. นางสาวสุณิชา ชาวแพะ

๔๕. นายอนุสิทธิ์ บัณฑิตเนตร์

๔๖. นางสาวออมทอง ไหล่แท้

๔๗. นางสาวอักษิพร อุมานนท์

๔๘. นางสาวอาทิตยา เสียงประเสริฐ

๕๗. นายเกียรติศักดิ์ ฉาวบุตร

๕๘. นายเขมทัต แก้วแกมทอง

๕๙. นายคริสคชา ดวงสุวรรณ

๖๐. นางสาวคัทลียา สุโกศล

๖๑. นางสาวจ.ธิดา จิตต์ปรีชาญ

๖๒. นางสาวจันทรภรณ์ เพชราเวช

๖๓. นางสาวจารุมล พรหมเพ็ง

๖๔. นายจิรภัทร สุขเกษม
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๖๕. นายจิรวัฒน์ หนูพิสินธุ์

๖๖. นายเจตนันท์ สันอุดร

๖๗. นายเจตนิพัทธ์ เที่ยงแท้

๖๘. นางสาวชณิดา ภิรมณ์ยินดี

๖๙. นางสาวชนัญญา เวชวงศ์

๗๐. นางสาวชนินาถ ธรรมโชติ

๗๑. นางสาวชมพูนุท สุนทรศารทูล

๗๒. นายชลธาร อุ่นเต่า

๗๓. นายชินกฤต วัฒนา

๗๔. นายชิษณุพงศ์ อุ่นกันทา

๗๕. นางสาวชุติกาญจน์ รักษากิจ

๗๖. นางสาวฐิติวัลย์ สะคำาวัง

๗๗. นางสาวณัชปภา จิตคุ้ม

๗๘. นางสาวณัฐชยา ทัยพิษจิตร

๗๙. นางสาวณัฐณิชา อินทร์กลั่น

๘๐. นางสาวณัฐธารินี ใส่ละม้าย

๘๑. นางสาวทยิดา บุญอินทร์

๘๒. นายทินภัทร วงศ์ธรรมา

๘๓. นางสาวทิพปภา รื่นรมย์

๘๔. นางสาวธนภรณ์ สงเคราะห์

๘๕. นางสาวธนัชชา คงชุ่ม

๘๖. นางสาวธรรมศิริ สิทธิฤทธิ์

๘๗. นางสาวธัญญารัตน์ พลภักดี

๘๘. นางสาวธัญวรัตน์ ฤทธิชัย

๘๙. นางสาวธิดารัตน์ ชัยกันทะ

๙๐. นางสาวธิดารัตน์ ยะจินดา

๙๑. นางสาวนกีบะห์ อาเเวโด

๙๒. นางสาวนภัสมน สุวรรณเนตร

๙๓. นางสาวนฤณัฐ คำาเป็ง

  ๙๔. นางสาวนฤมล เพ็งโสภา

  ๙๕. นางสาวนฤมล ศรีสุข

  ๙๖. นางสาวนวินดา ซาวยา

  ๙๗. นางสาวนันทวดี อุยโต

  ๙๘. นางสาวนาซูรา ลีดาฮามิ

  ๙๙. นางสาวนาฬิกา ทามาคิ

๑๐๐. นางสาวนิติยากร ภิรมย์วงศ์

๑๐๑. นายนิธิพัทธ์ คงสุวรรณ

๑๐๒. นางสาวนิสากานต์ ฤทธิเดช

๑๐๓. นางสาวบุญญาณี อุ่นเรือนเบี้ย

๑๐๔. นางสาวบุษยมาศ วงศ์เรียน

๑๐๕. นางสาวเบญจมาศ ดวงโกศล

๑๐๖. นางสาวเบญญาภา บุญเลื่อน

๑๐๗. นายปรวีร์ ปรมาธิกุล

๑๐๘. นายประภัทรพล หงษ์คำา

๑๐๙. นายปรัชญ์พงศ์ วิชาเจริญ

๑๑๐. นางสาวปรัชญา เจริญรัมย์

๑๑๑. นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์ธีระวงศ์

๑๑๒. นางสาวปัทมา อาภาวัง

๑๑๓. นางสาวปารัช เถาว์ชาลี

๑๑๔. นางสาวปาริฉัตร สีแสง

๑๑๕. นางสาวปาริตา สลุงอยู่

๑๑๖. นางสาวปิญชาน์ สงวนนภาพร

๑๑๗. นางสาวปิยะรัตน์ ดวงมาลา

๑๑๘. นายพชร มหาวงศนันท์

๑๑๙. นางสาวพนิดา เรืองกิจพิริยกุล

๑๒๐. นางสาวพรพิสุทธิ์ ฉัตรฉายประภาพร

๑๒๑. นางสาวพรรณภัทร พรรณาภพ

๑๒๒. นางสาวพรรษา แก้วรากมุข
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๑๒๓. นางสาวพรศรี เขนย

๑๒๔. นางสาวพัทธมน ลี้สกุล

๑๒๕. นางสาวพิชชาภา บุญญะบุญญา

๑๒๖. นางสาวพิชญ์สินี สกุลสุธีบุตร

๑๒๗. นางสาวพิชญา พลีบัตร

๑๒๘. นายพิเชษฐ์ชัย ตั้นเนียม

๑๒๙. นางสาวพิมพิกา ธีร์ธัญพัฒน์

๑๓๐. นายพิมุข แดงวิไล

๑๓๑. นางสาวพิสินี เสถียรภากร

๑๓๒. นางสาวเพ็ญพิชญา ภูมี

๑๓๓. นายภควัต พรมดวงดี

๑๓๔. นายภัคพล พลห่วง

๑๓๕. นางสาวภัณฑิรา คงสุวรรณ

๑๓๖. นางสาวภัทรานิษฐ์ เมืองเล็น

๑๓๗. นางสาวภัทราวรรณ  นิ่มเนียม

๑๓๘. นายภาณุพงษ์ ภาคีรักษ์

๑๓๙. นางสาวมัทวัน วิบูลบัณฑิตยกิจ

๑๔๐. นายมารุต ทับทิมเทศ

๑๔๑. นางสาวเมตธยา ดอนเหนือ

๑๔๒. นางสาวเมทินี คำาแก้ว

๑๔๓. นายยศสมบูรณ์ แสนดี

๑๔๔. นางสาวยอดกมล สุขสรรญ

๑๔๕. นางสาวรนิชา กลิ่นทอง

๑๔๖. นางสาวรพิชชา เศรษฐสุข

๑๔๗. นางสาวรวิพร เสมอมาศ

๑๔๘. นางสาวรัตนา บูซาฬ

๑๔๙. นางสาววชิราภรณ์ จวงงู

๑๕๐. นายวรพล วชิรสกุลโชค

๑๕๑. นางสาววรางคณา ขีระจิตต์

๑๕๒. นางสาววริศรา วงศ์สุบรรณ

๑๕๓. นางสาววริศรา องคะเมลืองเมทนี

๑๕๔. นางสาววิริยาพร เกียรติธนากร

๑๕๕. นางสาววีรยา จตุราบัณฑิต

๑๕๖. นางสาวศรรำาไพ ธไนศวรรยางกูร

๑๕๗. นางสาวศรีนวล ลุงส่วย

๑๕๘. นางสาวศศิภัทรา ละอองแก้ว

๑๕๙. นางสาวศศิมาภรณ์ นาคะวงศ์

๑๖๐. นายศักดิ์ฐิศิษฐ์ นิจเนตร

๑๖๑. นายศิภัทร เหมทานนท์

๑๖๒. นางสาวศิรินภา รุ่งมโน

๑๖๓. นางสาวศิริภาภรณ์ แสนตา

๑๖๔. นางสาวศิริวรรณ ก๋องคำา

๑๖๕. นางสาวศุภัคพิมล สละตัน

๑๖๖. นางสาวศุภัชญา จิณะไชย

๑๖๗. นางสาวสมิตา รุ่งอรุณ

๑๖๘. นางสาวสโรชา จิ๋วแก้ว

๑๖๙. นายสิทธิชน ไชยอุปละ

๑๗๐. นายสิทธิพัฒน์ พุกนิลฉาย

๑๗๑. นางสาวสุชาดา จันทราภรณ์

๑๗๒. นางสาวสุชาดา พิลาบุตร

๑๗๓. นางสาวสุชานันท์ ทนันชัย

๑๗๔. นายสุทธิธรรม ลำาสกุล

๑๗๕. นายสุธี แก่นราช

๑๗๖. นางสาวสุปรียา ป๊อกถา

๑๗๗. นางสาวสุพิชญา จีนอยู่

๑๗๘. นางสาวสุริยมณ ทองคำา

๑๗๙. นางสาวสุวนันท์ ทองปน

๑๘๐. นางสาวแสงเพ็ญ แสงจ่า
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๑๘๑. นางสาวหทัยกาญจน์ ใจสว่าง

๑๘๒. นางสาวหรรษมน เนตรทิพย์

๑๘๓. นางสาวอนงนุช ฉิมวารี

๑๘๔. นางสาวอภัสรา โตชา

๑๘๕. นางสาวอภิชญา เครือใหม่

๑๘๖. นางสาวอมลณัฐ จันทร์สม

๑๘๗. นางสาวอรรัมภา อินยาศรี

๑๘๘. นางสาวอริศรา วรวัฒน์

๑๘๙. นายอัครพล อำานาจกิติกร

๑๙๐. นางสาวอันนานา นนท์เดชกูล

๑๙๑. นางสาวอาทิมา เมืองถำ้า

๑๙๒. นางสาวอารียา วงศ์อารัญ

๑๙๓. นางสาวอารีรัตน์ ทิพย์สุภา

๑๙๔. นางสาวอารีรัตน์ มีข้าว

๑๙๕. นางสาวอินทิรา วรรณวัต

๑๙๖. นางสาวอินนัส อับดุลฮากิม

๑๙๗. นายเอกนรินทร์ อินประชา

๑๙๘. นางสาวเอื้อมดาว สายวงค์เทือก

๑๙๙. MISS EAIN DRA LINN 

๒๐๐. MISS TENZIN PELDEN

๒๐๑. MISS YINDA LIU

๒๐๒. MISS YINGZHUO WANG

๑. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณ์

๓. นางสาวกัญญาณัฐ เหล่าจันทร์

๔. นางสาวนรินทร เดือนเพ็ญ

๕. นางสาววาสนา เตชะเลิศพนา

  ๘. นายกัญจน์ ชาววิวัฒน์

  ๙. นางสาวชนกภัทท์ เส่งตระกูล

๑๐. นางสาวชนาภา วรรณขำา

๑๑. นางสาวชวณัฏฐ์ ไชยอ่อน

๑๒. นางสาวณัฏฐริณีย์ สุดเพาะ

๑๓. นางสาวณัฐกานต์ จินจารักษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

๒. นางสาวณัชชา เดชสุข

๖. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์มนตรี

๗. MISS ANOUSHA SOHAIL

๑๔. นางสาวทัตพิชา เเก้วน้อย

๑๕. นายธนธรณ์ ธัญญะพานิช

๑๖. นางสาวธราธร หนูอินทร์

๑๗. นายธีรวัฒน์ แสงศรีจันทร์

๑๘. นายธีระพงษ์ ศรีปะโค

๑๙. นางสาวเบศก์นรี แสนเฉลียว
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๑. นางสาวณัฐสิทธาภรณ์  ไชยอินต๊ะไพร

๒. นางสาวนภสร ชื่นประเสริฐ

๕. นางสาวกมลชนก เจริญสุข

๖. นางสาวชวาลา บุตรดีขันธ์

๗. นางสาวเบญจรัตน์ สุวรรณวงศ์

๘. นางสาวปภาวรินท์ นพรัตน์พงศ์ธร

๑๒. นางสาวกนกวรรณ ใจดี

๑๓. นางสาวกนกวรรณ สงวนพงษ์

๑๔. นายกฤตตินกานต์ ทองมา

๑๕. นางสาวกาญจนา กิริยาดี

๑๖. นางสาวกาญจนา สุดภักดี

๑๗. นางสาวกิตติกาญจน์ เพ่ิมพูนธัญญะ

๑๘. นางสาวชรีรัตน์ ภูมิถาวร

๑๙. นางสาวชาคริยา นามวงษ์

๒๐. นางสาวณัฏฐญา แมนผดุง

๒๑. นายณัฐกร เซ็นแก้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

๓. นางสาวพรนัชชา ทิศชอบ

๔. นางสาวพิชามญชุ์ ศรีสวัสดิ์

  ๙. นางสาวพุดจีบ เตยสระน้อย

๑๐. นางสาวอนัญญา ขัติยะ

๑๑. นางสาวอังคนาวี เกิดเกตุ

๒๒. นางสาวณัฐกานต์ กำาจรเมนุกูล

๒๓. นางสาวณัฐนันท์ อยู่บุญ

๒๔. นางสาวณัฐวรรณ เทพละ

๒๕. นายธนัชพนธ์ ชวีวัฒน์

๒๖. นายธฤต แขวงเมืองณรงค์

๒๗. นางสาวธัญญารัตน์ กูกขุนทด

๒๘. นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนละมูล

๒๙. นางสาวธันยมนย์ มหาวงศ์นันท์

๓๐. นายนรภัท ต้ังคงภัทร์

๓๑. นางสาวนฤชล เพชรานนท์

๒๐. นางสาวปรายรุ้ง ศรีกำาปัง

๒๑. นางสาวปาริชาติ สอนไว

๒๒. นางสาวพิชญา แสงสว่าง

๒๓. นางสาวเพชรรินทร์ สาแก้ว

๒๔. นางสาวมณีรัตน์ แก้วเกิด

๒๕. นางสาวเมธาวี วิทยโกมล

๒๖. นางสาวรติกานต์ ปัจจุสานนท์

๒๗. นางสาววิรัญญา ทับทิมหิน

๒๘. นางสาวสมฤทัย บุตรเจริญ

๒๙. นางสาวอนุชธิดา มาพล

๓๐. นางสาวอินทิรา คงประยูร

๓๑. นายอูมา แสแลแม
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๓๒. นางสาวนัทธมน ชาวเหนือ

๓๓. นางสาวบงกชพร มณีรัตน์

๓๔. นายปณทัต แก้วนาค

๓๕. นางสาวปณิตา นาคเรือง

๓๖. นางสาวปุญชรัสม์ิ พรหมสุวงษ์

๓๗. นางสาวพิทยา จันทร์ส่องเเสง

๓๘. นายภาณุพงศ์ สว่างวารี

๓๙. นางสาววิสา ไตรพรม

๔๐. นายศุภเกียรต์ิ มานะกิจ

๔๑. นางสาวสุทธิดา ยะภักดี

๔๒. นางสาวสุนันทา หอละเอียด

๔๓. นายอรรศธร ศุกระชาต

๔๔. นางสาวอาเฟียต สอเฮาะ

๑. นางสาวชฎาทิพย์ ฉัฐมะวงค์

๓. นายชมชน คล่องการเขียน

  ๕. นายจิณพรต ไทยเจริญ

  ๖. นางสาวณัฐวิกา สารคำา

  ๗. นายธนกฤต คำาวัง

  ๘. นายธนภัทร บุญเพ็ชร์

  ๙. นางสาวบุษยพัชร์ พันธุ์ยศ

๑๐. นางสาวปณาลี เกิดทอง

๑๑. นางสาวปวีณ์นุช เสือส่าน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

๒. นายพงศธร ปัตถา

๔. นางสาวภัทรสุดา เวียนศิริ

๑๒. นางสาวมนัชญา วงศ์แก้วมูล

๑๓. นายรัชชานนท์ สายบุญตั้ง

๑๔. นายวัชรา ดวงงา

๑๕. นางสาววัชรีญาณ์ วงค์ทะจักร

๑๖. นางสาวสุทธิตา รัตนวงค์

๑๗. นางสาวอัญชลี จับใจนาย
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๑. นางสาวกนกอร เลี้ยงเอม

๒. นายกฤษฏ์ ธีระกุลพิศุทธิ์

๓. นางสาวชุติมณฑน์ ประทุมวาปี

๔. นางสาวชุติสรา น้องการ

  ๙. นางสาวกวินนา ศรีวิชัย

๑๐. นางสาวฐิตารีย์ ศรีสุนาครัว

๑๑. นายณภัทร ปรรณพันธ์

๑๒. นางสาวธมลวรรณ กุลวิจิตร

๑๓. นางสาวบราลีวรรณ ยงธนวัฒนากุล

๑๔. นางสาวปิยวดี พิพัฒน์สมบัติ

๒๑. นางสาวกัญธญาภรณ์ ฟูคำา

๒๒. นางสาวกัญลิญา บุญขาว

๒๓. นางสาวกันตนา แซ่เลียง

๒๔. นางสาวกันตา อินทร์พวงศ์

๒๕. นางสาวกัลยรัตน์ วิชัยกุล

๒๖. นางสาวกานต์ธิดา น้อยนรินทร์

๒๗. นางสาวกุลนิษฐ์ ปรางสุรางค์

๒๘. นางสาวกุลสตรี เสนาภักดิ์

๒๙. นางสาวเกวริณ ธรรมเนียมอินทร์

๓๐. นางสาวจิรัชยา พนาดร

๓๑. นางสาวจิรัชยา วิชาสิทธิ์

๓๒. นางสาวจุฑารัตน์ รักสนิท

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

บัญชีบัณฑิต 

สำานักวิชาการจัดการ

๕. นางสาวนำ้าฝน ปฎิเสน

๖. นายปิยะ แก้วดี

๗. นายภูดิศ ทีฆวิวรรธน์

๘. นางสาวสุทธิดา พงค์ทองเมือง

๑๕. นางสาวพิมศิริ มณีกาศ

๑๖. นางสาวภิรดา ภิรมย์วงษ์

๑๗. นางสาววรรณพร พิมพ์เวิน

๑๘. นางสาวศุภนิดา บวบมี

๑๙. นางสาวสุนารี นามย่วก

๒๐. นายอนิก โตอดิเทพย์

๓๓. นางสาวชนม์นิภา ไชยเมือง

๓๔. นางสาวชนากานต์ ศรีชัยยันต์

๓๕. นางสาวชมพูนุช กิจพูนวงศ์

๓๖. นางสาวชลมารค อินทวงษ์

๓๗. นางสาวชัชรีย์ หวังศักราทิตย์

๓๘. นายชัพวิชญ์ อิงประสาร

๓๙. นายชัยชิต ชูเชื้อ

๔๐. นางสาวญาณิกา ปิ่นประยูร

๔๑. นางสาวณัชชา แจ่มใส

๔๒. นางสาวณัฐณิชา เหมืองอุ่น

๔๓. นางสาวณัฐธิดา นามแสง

๔๔. นางสาวณัฐมล รุ่งเป้า
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๔๕. นางสาวณิชารีย์ เชียงเจริญ

๔๖. นางสาวณิชารีย์ สวนานนท์

๔๗. นางสาวดารินทร์ แซ่จัง

๔๘. นางสาวเต็มสิริ เพ็ชรแก้ว

๔๙. นางสาวทักษพร ขันธ์ทอง

๕๐. นางสาวทัศนีย์ หีตเสมียน

๕๑. นายธนกร อินหลงเหลา

๕๒. นางสาวธนภรณ์ มหาธรรม

๕๓. นายธรรมนันท์ ยิ้มดี

๕๔. นางสาวธัญญรัตน์ บุญรัก

๕๕. นางสาวธัญลักษณ์ คำามาบุตร

๕๖. นางสาวธัญลักษณ์ เที่ยงธรรม

๕๗. นางสาวธัญวัลย์ เจี้ยมกลิ่น

๕๘. นายธันวา เที่ยงโยธา

๕๙. นางสาวธีรัญญา วรภมร

๖๐. นายธุวานนท์ ไชยพฤนท์

๖๑. นางสาวนงนภัส พูลพัฒน์

๖๒. นางสาวนทาห์ สิงห์ประเสริฐ

๖๓. นายนภนต์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์

๖๔. นางสาวนัทธมน ฟางคำา

๖๕. นางสาวนันท์นภัส สมคำา

๖๖. นางสาวนำ้าฝน ศรีสงคราม

๖๗. นางสาวบุญปรารถนา นครสวรรค์

๖๘. นางสาวเบญญา ประกอบดี

๖๙. นางสาวปณิศรา กาตาสาย

๗๐. นางสาวปนัดดา เข็มทอง

๗๑. นายปพน ตันเกษม

๗๒. นางสาวปาณิศา ดิษบรรจง

๗๓. นางสาวปิยะธิดา เทียมหงษ์

  ๗๔. นางสาวปูชิกา โกศลโพธิสกุล

  ๗๕. นางสาวพรพิมล รุ่งเรือง

  ๗๖. นางสาวพลอยไพลิน จันทรประภาพร

  ๗๗. นางสาวพัทธนันท์ อิ่นสุวรรณ

  ๗๘. นางสาวพิชชาพร พรหมประเทศ

  ๗๙. นางสาวพิชญาภา เอี้ยวถึ้ง

  ๘๐. นางสาวพิมพ์นภา นิติวิริยะสกุล

  ๘๑. นางสาวพิมพ์สุภา เพิ่มญาติ

  ๘๒. นางสาวฟิตรียะห์ ดอเลาะ

  ๘๓. นางสาวภริดา โชคลา

  ๘๔. นางสาวภัทรจิรา มีกาศ

  ๘๕. นางสาวภัทราวดี วงศ์สวัสดิ์

  ๘๖. นางสาวภัทริตา สีเหลือง

  ๘๗. นางสาวภานุมาศ ทองเพิ่มทรัพย์

  ๘๘. นายภานุวัฒน์ คำาหมื่น

  ๘๙. นางสาวมณฑกานต์ สุมาลา

  ๙๐. นายมณฑล ประมวญธัญทัศน์

  ๙๑. นางสาวมาลัยพร พสิษฐ์วัฒนา

  ๙๒. นางสาวเมศิญาภา ศักดิ์ศินานนท์

  ๙๓. นางสาวรัญชิดา จิตตพุฒวงศ์

  ๙๔. นางสาววนิดา ภักดี

  ๙๕. นางสาววรัญชนา สิงห์เผ่น

  ๙๖. นางสาววัชรมน เป็งเรือน

  ๙๗. นางสาววาสนา ชัยประสิทธิกุล

  ๙๘. นายวิธวินท์ วิรุฬธนวัฒน์

  ๙๙. นางสาววิภาดา มีประเสริฐ

๑๐๐. นางสาวศกลวรรณ สิวะโมกข์

๑๐๑. นางสาวศศิธร ฮี้เกษม

๑๐๒. นางสาวศิรดา บรรจงช่วย
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๑๐๓. นายสถิตคุณ เกษรสุคนธ์

๑๐๔. นายสิทธิวิชญ์ พิสิฐภูวโภคิน

๑๐๕. นางสาวสิริกัลยา เต็มสิริมงคล

๑๐๖. นางสาวสิริทรรศนา พัฒนเจริญ

๑๐๗. นางสาวสิรีธร เล็กเจริญ

๑๐๘. นางสาวสุทธิดา เสนาภักดิ์

๑๐๙. นางสาวสุพิชชา ลิหงวน

๑๑๐. นางสาวสุพิชญา กฤษสุวรรณ์

๑๑๑. นางสาวเสาวลักษณ์ สุนนท์ชัย

๑๑๒. นางสาวหทัยภัทร หลุ่งเป้า

๑๑๓. นางสาวหัสยา วันดี

๑๑๔. นายอติวัณณ์ โอภาโส

๑๑๕. นางสาวอภิวรรณ สันติพงษ์ไพบูลย์

๑๑๖. นางสาวอวิกา อบอาย

๑๑๗. นางสาวอัชฌา คำาวรรณะ

๑๑๘. นางสาวอาทิตยา กิติยะ

๑๑๙. นางสาวอิสริยาภรณ์ กุลสวัสด์ิ

๑๒๐. MISS RUI SUN

๑๒๑. MR.THAN TUN 

๑๒๒. MISS YUNRUN HE

๑. นายนรวิชญ์ สุวารักษ์

๒. นายพัฒนมน พรหมสมบัติ

๕. นางสาวกนกพร คุ้มวันดี

๖. นางสาวชนาภา วันแว่น

๗. นายณัฏฐพัชร์ ปวินท์ธนาธร

๘. นายไตรวัฒน์ ไตรสาคร

๑๒. นางสาวกชกร ทิศสุขใส

๑๓. นางสาวกรกนก ส่องเนตร

๑๔. นางสาวกรรณิการ์ กุลมงคล

๑๕. นางสาวกัณฐิชาร์ ปัทมพงศา

๑๖. นางสาวกานต์พิชชา คงสกุล

๑๗. นายจตุณมงคล รัตนพันธ์

๑๘. นางสาวจันทราวรรณ ร่วมทอง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

๓. นายพัฒนะ โหเทพา

๔. นางสาวศศิชา อาจยุทธ์

  ๙. นายทศพร อนันต์รัตนวิมล

๑๐. นางสาวนันทริกา จันทราภรณ์

๑๑. นางสาวพรสวรรค์ ทวีพันธ์

๑๙. นางสาวชญาดา ตันมูลสุข

๒๐. นางสาวชฎาพิมพ์ ณรงค์รัตน์

๒๑. นางสาวชุติกาญจน์ ภูตาโก

๒๒. นายณรงศ์กรณ์ เหลือทายะนะ

๒๓. นายณัฐวุฒิ มาลีแก้ว

๒๔. นายธนพงษ์ พึ่งยนต์

๒๕. นายธนาศักดิ์ อวนทอง
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๒๖. นายธฤต คำาทา

๒๗. นางสาวธัญพร ศักดิ์เพชร

๒๘. นายธีรวัต กรุณา

๒๙. นางสาวนพรัตน์ ดวงแก้ว

๓๐. นางสาวนภัทสร อกนิษฐ์กุล

๓๑. นางสาวนภัสสร ทาต่อย

๓๒. นายนัฎ ตระกูลภูชัย

๓๓. นายปณิธาน สมเพชร

๓๔. นางสาวปรัชญาพร มุกดาภิรมย์

๓๕. นายปิยะวัฒน์ วัฒนศิริบุตร

๓๖. นางสาวพัชณิดา เดชาวิวรรธน์

๓๗. นางสาวเพชรดา บุญสร้าง

๓๘. นายภาวุฒิ เกียรติจรูญ

๓๙. นายภูริเดช บำารุงยศ

๔๐. นางสาวรัชฎาภรณ์ เหล่าต้น

๔๑. นายวีระวัฒน์ นิ่วบุตร

๔๒. นายสหนิธิ ไมตระรัตน์

๔๓. นางสาวสะมันตา ธรรมไทย

๔๔. นายสิทธิโชค พลายภูมิ

๔๕. นายสิทธิเทพ นรสิงห์ธาดา

๔๖. นายสุทธิพงศ์ เศวตศิลา

๔๗. นายสุรพศ ใบยา

๔๘. นางสาวหยกขวัญ สวาสดิพันธ์

๔๙. นางสาวอภิญญา นันทยา

๕๐. นายอรรคพล เต็งสุวรรณ์

๕๑. นางสาวอริสรา อินปา

๕๒. นางสาวอาทิตยา สุนทร

๑. นางสาวกฤตยานี ใจเพ็ชร

๒. นายกิตติพงษ์ ปลื้มสำาราญ

๓. นางสาวชุติกาญจน์ เพชรมุณี

๔. นางสาวนันทนา ทาอินต๊ะ

  ๙. นางสาวกัญญารัตน์ เกียรติคุณ

๑๐. นางสาวนฤมล มูลโรจน์

๑๑. นางสาวรติมา มะโนรพ

๑๒. นายเรืองนาม คูประเสริฐ

๑๓. นายวายุ ไชยธนนันท์

๑๔. นายศักย์ศรณ์ จันทรส

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๕. นายศิรวิชญ์ โภชนา

๖. นางสาวสุภาภรณ์ หมื่นสมบัติ

๗. นางสาวอาวีณา สุขเหลือง

๘. MISS JIAZENG LU

๑๕. นางสาวศุภัสสรา วงศ์ตระกูลพิพัฒ

๑๖. นายสันติศักดิ์ นิมิตรถาวร

๑๗. นางสาวอัจฉราภรณ์ เมืองสองกุลธน

๑๘. MISS JIRAN WANG

๑๙. MISS WENLEI WANG
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๒๐. นางสาวกชพร แซ่ยะ

๒๑. นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด

๒๒. นางสาวกรรณิกา มาไกล

๒๓. นายกฤตนัย เชิดชูพันธ์เสรี

๒๔. นายกฤตยชญ์ พิมพ์เรือง

๒๕. นายกฤติน ธนานุประดิษฐ์

๒๖. นางสาวกฤษติชาธร เอ่งฉ้วน

๒๗. นางสาวกัญญานุช ใจกลม

๒๘. นายกิตติ วงษ์นายะ

๒๙. นางสาวกิตติวรรณ พันธ์โชติ

๓๐. นายกิตติศักดิ์ ติยานันท์

๓๑. นายเกริกเกียรติ สมศรี

๓๒. นางสาวขนิษฐ เครือวัง

๓๓. นายจักรวัฒน์ ฟ้ากระจ่าง

๓๔. นายฉัตรชัย เกล็ดจีน

๓๕. นางสาวชนนิกานต์ ตาก๋องแก้ว

๓๖. นางสาวชนันท์ธิดา สวัสดิ์นิลคง

๓๗. นางสาวชนากานต์ บุญชู

๓๘. นางสาวชนานันท์ จิรัฏฐากรกุล

๓๙. นางสาวโชติญา อัฑฒะฐิติ

๔๐. นายไชยภพ การดี

๔๑. นางสาวฑิตฐิตา พรหมปัญญา

๔๒. นางสาวณัชชา แสงนาค

๔๓. นายณัชพล บุษบารัตน์

๔๔. นางสาวณัฎฐณิชา ศรีคำาภา

๔๕. นางสาวณัฏฐพิชา มาตรบุตร

๔๖. นางสาวณัฐกมล มุ่งมาตร

๔๗. นางสาวณัฐกานต์ แสงพิทักษ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

๔๘. นางสาวณัฐมาศ สายเลิศ

๔๙. นางสาวณัฐรฌา ดังควัฒนา

๕๐. นางสาวณัฐริกา กรรเชียง

๕๑. นายณัฐิวุฒิ ทองอรพินท์

๕๒. นายดุสิบดี โชติรัตน์

๕๓. นางสาวแต๋ม ทองอิน

๕๔. นางสาวทิพวรรณ อภัย

๕๕. นายธนพนธ์ เรืองศรี

๕๖. นายธนภูมิ กองศิลป์

๕๗. นายธนวัฒน์ แสนอ้วน

๕๘. นายธนากร จิตนันทกุล

๕๙. นางสาวธราธาร คงทอง

๖๐. นายธัญพจน์ ธาราทิพยกุล

๖๑. นางสาวธัญพิชชา ชัยชนะ

๖๒. นางสาวธันย์ชนก เมษาบุญมา

๖๓. นายธีรพัฒน์ เสธา

๖๔. นายนนทวัฒน์ ศรีสมัย

๖๕. นายนพเก้า ไชยยา

๖๖. นางสาวนัฐมณ สุวรรณดี

๖๗. นางสาวนัทธมน เตียวสิทธิโชค

๖๘. นางสาวนันท์นภัส สำาเภาเงิน

๖๙. นางสาวนิตยา นันทะสิงห์

๗๐. นางสาวบุชรอ มะทา

๗๑. นางสาวเบญญาภา เจียมวิจักษณ์

๗๒. นายปฏิพัทธ์ นุ่มพิจิตร

๗๓. นางสาวประภาสิริ สุวรรณพรหม

๗๔. นางสาวปวีณา จันทาพูน

๗๕. นางสาวปานิสรา คุณาบัณฑิตย์
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  ๗๖. นางสาวปาริชาต จินะราช

  ๗๗. นางสาวปิยธิดา มาโสด

  ๗๘. นางสาวเปมิกา ฤทธิสิทธิ์

  ๗๙. นางสาวผไทมาส อินจุ้ย

  ๘๐. นายพบพล อินทขันตี

  ๘๑. นางสาวพลอยพรรณ เรือนศรี

  ๘๒. นางสาวพัชรินทร์  เด่นวิไลตระกูลเลิศ

  ๘๓. นายพัฒนากร คำาปัญญา

  ๘๔. นางสาวพิชชาภัทร์ คะณา

  ๘๕. นางสาวพิชญ์สินี ศโรภาส

  ๘๖. นางสาวพิชญานิน คงสืบ

  ๘๗. นางสาวพิชญาภา เชื้อเมืองพาน

  ๘๘. นางสาวพิชญาภา บุญเชิด

  ๘๙. นางสาวพิชญารินทร์ อธิพัฒน์โสภณ

  ๙๐. นายพิชัยยุทธ จะมะณี

  ๙๑. นางสาวพิมพ์ขวัญ บุญช้างเผือก

  ๙๒. นางสาวพิมมารีน ฉัตรชัยเรืองศรี

  ๙๓. นางสาวยลรดี ศรีโลต๋วน

  ๙๔. นายรัชชาณล เพชรศิริพันธุ์

  ๙๕. นางสาวรินรดา เลาะเหลางาม

  ๙๖. นางสาวรุ่งลาวัลย์ จันทร์ธิมา

  ๙๗. นางสาวลลิตา ปุรินทราภิบาล

  ๙๘. นายวงศธร เกื้อชยังกูร

  ๙๙. นายวงศธร ภักดียนต์เจริญ

๑๐๐. นางสาววรรณวดี บุญพวง

๑๐๑. นายวรสิทธิ์ เทอดเกียรติศักดิ์

๑๐๒. นางสาววรีรัตน์ คูณทะเล

๑๐๓. นางสาววลัยลักษณ์ ออนตะไคร้

๑๐๔. นางสาววลีพร ริ้วทองชุ่ม

๑๐๕. นางสาววัลย์วดี เจริญสุข

๑๐๖. นางสาววิชญา คงเจริญ

๑๐๗. นางสาววิรากานต์ คำาอ้ายด้วง

๑๐๘. นายวุฒิพร อังศุภัทร์

๑๐๙. นายศิระ ขอบทอง

๑๑๐. นางสาวศิริลักษณ์ สามฉิมโฉม

๑๑๑. นางสาวสไบทิพย์ วันยา

๑๑๒. นายสรวิศ เฉิน

๑๑๓. นางสาวสโรชา วิศิษฏานนท์

๑๑๔. นายสัณหณัฐ สายเขียว

๑๑๕. นางสาวสาลินี จงจอหอ

๑๑๖. นางสาวสุฑาพร โสภณ

๑๑๗. นางสาวสุทธนุช เรืองรองกูล

๑๑๘. นางสาวสุนิษา ถาดกระโทก

๑๑๙. นายสุพิชชา ร้องหาญแก้ว

๑๒๐. นางสาวสุพิชญา กาวิน

๑๒๑. นางสาวสุพิชญา แก้วประเสริฐ

๑๒๒. นางสาวสุรัญญา ดาหะมะ

๑๒๓. นางสาวสุวพิชชา อยู่ยอด

๑๒๔. นายเสรี เดชไธสงค์

๑๒๕. นายอธิชิต แซ่ก๊ก

๑๒๖. นางสาวอนัญญา ศรีวิชัยลำาพรรณ

๑๒๗. นายอภิชัย ใจเทศ

๑๒๘. นายอภิสิทธิ์ อายุเจริญ

๑๒๙. นางสาวอมรรัตน์ สอนง่าย

๑๓๐. นางสาวอรยา จันทาพูน

๑๓๑. นางสาวอัมมาติยา สกุลสา

๑๓๒. นางสาวอุบลวรรณ กระจง

๑๓๓. นายเอกวิชญ์ ไชยลังกา
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๑๓๔. MR.DA SHI

๑๓๕. MISS HTOI RA 

๑๓๖. MISS MAY THAZIN 

๑๓๗. MISS MYO THINZAR SOE 

๑๓๘. MISS NANG HOM NOON 

๑๓๙. MISS NANG HOM NOON AYE 

๑๔๐. MISS NANG KHEN KHAM 

๑๔๑. MISS NANG KYAN TIP 

๑๔๒. MISS NANG LAUNG NWAE 

๑๔๓. MR.NANZHOU ZHU

๑๔๔. MISS QI WANG

๑๔๕. MISS QIHAN LI

๑๔๖. MR.QIWEI GAO

๑๔๗. MR.RUI HU

๑๔๘. MISS RUOYUAN TANG

๑๔๙. MR.SEUNGWON SEO

๑๕๐. MISS SHWE YEE WIN 

๑๕๑. MISS SIYI LONG

๑๕๒. MISS YADANAR 

๑๕๓. MISS YADANAR AYE 

๑๕๔. MISS YIJIN ZHAO

๑๕๕. MISS YOON THI HAN 

๑๕๖. MISS ZIN MAR PHYOE 

๑๕๗. MISS ZIRONG KUANG

๑. นางสาวชุติกาญจน์ เหมรังคะ

๒. นางสาวณัฐฎาพร สาโรจน์

๓. นางสาวเตชิตา ลาพินีกร

๔. นางสาวภัทราภรณ์ จันทาทอน

  ๙. นายกรธวัช ผ่องใส

๑๐. นางสาวกัญญาพร เจริญมาก

๑๑. นางสาวจรัสพร ตั้งสุขสันต์

๑๒. นางสาวจิราภรณ์ ชุ่มมงคล

๑๓. นางสาวชฎาพร เทียนสว่าง

๑๔. นางสาวชนิกานต์ โชคดีศรีสวัสดิ์

๑๕. นางสาวชลณิชา คงเพชร

๑๖. นางสาวณัฎฐนิช แอมพิมาย

๑๗. นางสาวณัฐธิดา ศรีธรรมา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๕. นางสาวรัตนาวดี ศิริพร

๖. นางสาววิรวีร์ เสนะเปรม

๗. นางสาวอนรรฆวี โภชนกุล

๘. นางสาวอารีวรรณ คำาพอก

๑๘. นายณัฐภัทร เมืองมา

๑๙. นางสาวธนาภรณ์ ยืนบุญ

๒๐. นางสาวธรรมวดี สุทธิธนกูล

๒๑. นายนาทรัพย์ เต็มเมธาวิทยาเลิศ

๒๒. นางสาวปฏิมา พงษ์พิสุทธิ์บุบผา

๒๓. นางสาวปรัชญาภรณ์ ช่วยประสิทธ์ิ

๒๔. นางสาวปริญดา ปฏิเสน

๒๕. นางสาวปวันรัตน์ สุทธิพันธ์

๒๖. นายพงศกร ตัณฑโกไศย
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๒๗. นางสาวแพร อินทรารักษ์

๒๘. นางสาวเมทินี บุญสุข

๒๙. นางสาวยุพารัตน์ บุญรัตน์

๓๐. นางสาววชิราภรณ์ พลรักษา

๓๑. นายศุภชัย แซ่ว่า

๓๒. นางสาวสุกัญญา ต๊ะเสนา

๓๓. นางสาวโสภาพรรณ โนนสูง

๓๔. นางสาวอุทุมพร โพศิริ

๓๕. MISS JING RAO

๓๖. MISS MIN FAN

๓๗. MISS TIANTIAN AN

๓๘. MISS YANGCHEN CHHOYING

๓๙. นางสาวกนกวรรณ ใจเสมอ

๔๐. นางสาวกนกวรรณ ทาญาติ

๔๑. นางสาวกนต์รพี นนทสิงห์

๔๒. นางสาวกมลชนก กอสิริพนา

๔๓. นางสาวกมลชนก ดวงจันทร์

๔๔. นายกฤษฎา วงค์สิงห์แก้ว

๔๕. นางสาวกวินทิพย์ หร่องบุตศรี

๔๖. นางสาวกวินวรรณ แสงตันชัย

๔๗. นางสาวกัญญาณัฐ พินทอง

๔๘. นางสาวกัญญารัตน์ ใจจา

๔๙. นายกิจการ ศรียศ

๕๐. นางสาวกิตติพร แหวนเพชร

๕๑. นางสาวกุลรัตน์ กิจบำารุงกุลถาวร

๕๒. นางสาวกุลสิรินทร์ รวิทัศน์

๕๓. นายเกรียงไกร วิศวางกูร

๕๔. นางสาวเกศสุดา อินทร์รอย

๕๕. นางสาวเกศิริน ผินใหม่

๕๖. นางสาวขนิษฐา เกื้อทาน

๕๗. นางสาวคริสติน่า วิตเท่

๕๘. นายจตุรภุช สวัสดี

๕๙. นางสาวจริยา จ่าภา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

๖๐. นางสาวจารุพรรธน์ แพงศรี

๖๑. นางสาวจิดาภา อุทธศรี

๖๒. นางสาวจินณ์จุฑา ตาโร

๖๓. นางสาวจิรปภา ปัญญาดี

๖๔. นางสาวจิรประภา คูบริรักษ์

๖๕. นางสาวจุฑามณี ปานจันทร์

๖๖. นางสาวจุฑามาศ ทองก้อน

๖๗. นางสาวจุฑามาศ รวมเขียน

๖๘. นางสาวจุฑารัตน์ อัมโร

๖๙. นางสาวเจนจิรา งามวงศ์

๗๐. นางสาวเจนจิรา ลำาพน

๗๑. นางสาวชญาภรณ์ ปินตา

๗๒. นางสาวชฎาพร ถามูล

๗๓. นางสาวชนรรถพร ไสไทย

๗๔. นางสาวชนากานต์ แซ่ตั๋น

๗๕. นางสาวชนิกานต์ คันธาวัฒน์

๗๖. นางสาวชนิกานต์ พร้อมมูล

๗๗. นางสาวชนิตา ทองทิพย์

๗๘. นางสาวชลญา ชูวิลัย

๗๙. นางสาวชลิตตา ปรีชาพืช

๘๐. นายชาญณรงค์ เสือคล้าย
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  ๘๑. นางสาวชาริสา บานเปียง

  ๘๒. นางสาวชินาณาฏฐ์ จินตมาศ

  ๘๓. นางสาวชุติกาญจน์ คล้อยภยันต์

  ๘๔. นางสาวซายูริ นิชิยามา

  ๘๕. นางสาวซุ้มสุวรรณ ห่ามกระโทก

  ๘๖. นางสาวโซเฟีย วาเลาะแต

  ๘๗. นางสาวญาณิศา ศรีธรรมธร

  ๘๘. นางสาวญาดา วันทอง

  ๘๙. นางสาวญาติมา แก้วศรีงาม

  ๙๐. นางสาวญาสุมินทร์ เล้าทวีทรัพย์

  ๙๑. นางสาวณธษา รักเมือง

  ๙๒. นางสาวณัฎฐณิชา จันทร์สุวรรณ์

  ๙๓. นางสาวณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสุข

  ๙๔. นางสาวณัฏฐา ช่วยบำารุง

  ๙๕. นางสาวณัฐกมล จงธนกิจ

  ๙๖. นางสาวณัฐกานต์ แพทย์สุวรรณ

  ๙๗. นางสาวณัฐปภัสร์ อุทัยวัตร

  ๙๘. นายณัฐพล วงเวียน

  ๙๙. นางสาวณิชากร หมดมลทิล

๑๐๐. นางสาวดวงมณี นามศรี

๑๐๑. นายตุลธร สุภศร

๑๐๒. นายถิรวิทย์ บัวชุม

๑๐๓. นางสาวทักษพร คูณศิริรัตน์

๑๐๔. นางสาวทัศนีย์ พนมธารา

๑๐๕. นายธนกฤต เขียวสอาด

๑๐๖. นายธนบัตร เเก้วเงิน

๑๐๗. นางสาวธนพรพรรณ ภู่วิจิตรถาวรชัย

๑๐๘. นางสาวธนภรณ์ ปายสาร

๑๐๙. นางสาวธนัญญา มณีสว่าง

๑๑๐. นายธนัตถ์ ทองนพเก้า

๑๑๑. นางสาวธนาพร ไชยหาญ

๑๑๒. นางสาวธนิษฐา เสมอภาค

๑๑๓. นางสาวธัญรัต ชินพงศ์พันธ์

๑๑๔. นางสาวธิดารัตน์ แจ่มดอน

๑๑๕. นายธีรภัทร เต็งประเสริฐ

๑๑๖. นางสาวนปพรรณพ ยองใจ

๑๑๗. นางสาวนพิษฐา มากเจริญ

๑๑๘. นางสาวนภาพร ปะสีละเตสัง

๑๑๙. นางสาวนภาสิริ ชาวบ้านใหม่

๑๒๐. นายนฤเบศร์ เอี่ยมเทียม

๑๒๑. นายนฤสรณ์ สุริยะ

๑๒๒. นางสาวนวพรรณ โยธิคา

๑๒๓. นางสาวนัทธมน หงษ์ทอง

๑๒๔. นางสาวนัทธฤดี สงวนศักดิ์

๑๒๕. นางสาวนันทกร จันทรัตน์

๑๒๖. นางสาวนันทนา ม่วงศรี

๑๒๗. นายนันทวัฒน์ เต็มโชคทวีทรัพย์

๑๒๘. นางสาวนิชาภา พิรุณอมรพันธุ์

๑๒๙. นางสาวนิรมล ทนคง

๑๓๐. นางสาวบุณยธร บุญรัตน์

๑๓๑. นางสาวบุษย์นำา้เพชร จุลรัศม์ิ

๑๓๒. นางสาวเบญญาภา จินดาวงศ์

๑๓๓. นางสาวปณิตา เปรมปรีดี

๑๓๔. นายปริตร นาคพันธ์

๑๓๕. นางสาวปรียาภรณ์ ศรีทหาร

๑๓๖. นางสาวปรียาภา เกษมโกมล

๑๓๗. นางสาวปฤษฐาพร หอมเกตุ

๑๓๘. นางสาวปวิตรา แสงสากล
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๑๓๙. นางสาวปวีณ์ภัทร วงศ์ฟู

๑๔๐. นางสาวปาณิศา เจริญสุข

๑๔๑. นางสาวปานเลขา โอนอ่อน

๑๔๒. นางสาวปาริชาติ ยอดทิพย์

๑๔๓. นางสาวปิยะดา คล้ายทอง

๑๔๔. นายปิยังกูร โภคะสุนทรางกูล

๑๔๕. นางสาวปุญญิศา วินสา

๑๔๖. นางสาวเปมิกา เยี่ยมอุดม

๑๔๗. นางสาวพรชนก คำาปล้อง

๑๔๘. นางสาวพวงผกา สิงห์คำา

๑๔๙. นางสาวพัณณิตา สังข์ด่านจาก

๑๕๐. นางสาวพิชามญชุ์ คนดี

๑๕๑. นางสาวพิมพ์นิภา มณีมาศ

๑๕๒. นายพิสุทธิ เป็งใจ

๑๕๓. นายพุฒินาท พรหมทัต

๑๕๔. นางสาวเพ็ญนภา สุขจันทร์

๑๕๕. นางสาวเพ็ญพิชชา เชียงแสน

๑๕๖. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ เเสนตรง

๑๕๗. นางสาวเพทาย แสงบุญ

๑๕๘. นางสาวไพรดา ผินประดับ

๑๕๙. นางสาวฟ้าใส ป้อมศิลา

๑๖๐. นางสาวภภัสสร พรหมโชติ

๑๖๑. นางสาวภัคจิรา ลิมปวิทยากุล

๑๖๒. นางสาวภัฏฌาณ์ เดชาวาศน์

๑๖๓. นางสาวภัทราภรณ์ อุดมสุข

๑๖๔. นางสาวภัสรชนก สกลกิตติ

๑๖๕. นายภาณุพงศ์ สุมังเกษตร

๑๖๖. นางสาวภารดี เตี้ยนวล

๑๖๗. นายภูผา ชาวกระเดียน

๑๖๘. นายภูรีพัชร์ สวัสดิ์อุดมพร

๑๖๙. นางสาวมทินา บ่อทรัพย์

๑๗๐. นางสาวมนัชญา พรหมะวัน

๑๗๑. นางสาวมนัสดา เรืองดี

๑๗๒. นางสาวมาริษา เพชรสุทธิ์

๑๗๓. นางสาวมินตรา พิมพ์เหมือน

๑๗๔. นางสาวเมทิกา มงคลเกษตร

๑๗๕. นางสาวยุวนารถ พรพานิช

๑๗๖. นางสาวโยษิตา สกุลเวช

๑๗๗. นางสาวรชนีรมณ์ สีนนเคน

๑๗๘. นางสาวรมณ วงค์กาไชย

๑๗๙. นางสาวร่มธรรม ตั้นเส้ง

๑๘๐. นางสาวรัตนา ศักดิกุล

๑๘๑. นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนมณี

๑๘๒. นางสาวรุ่งกานต์ ชุณหรัชพันธุ์

๑๘๓. นางสาวรุ่งรวีกานต์ อิ่นคำา

๑๘๔. นางสาวรุ่งฤดี สุขสวัสดิ์

๑๘๕. นางสาวลลิตา เดชบุรัมย์

๑๘๖. นางสาวลักษิกา ไชยสาร

๑๘๗. นางสาวลาวัณย์ เครือบุญมา

๑๘๘. นายลิขิต แสงสีแก้ว

๑๘๙. นายวงศธร ชูแก้ว

๑๙๐. นางสาววรรณการต์ หนิดภักดี

๑๙๑. นางสาววรรณณิภา ลิ้มเจริญ

๑๙๒. นางสาววรรณนิษา เทพมนถี

๑๙๓. นางสาววรรณพร ยาละ

๑๙๔. นางสาววรรณรดา ติลาจันทร์

๑๙๕. นางสาววรันธร สุริฉาย

๑๙๖. นายวราเทพ หนูน้อย
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๑๙๗. นายวริทธิ์ธร โชติช่วงชาญกิจ

๑๙๘. นางสาววริยา เผือกเอม

๑๙๙. นางสาววริศรา เฮิร์น

๒๐๐. นางสาววศินี อินกอง

๒๐๑. นายวัชรินันท์ อุปพงษ์

๒๐๒. นางสาววาสนา นาเจริญ

๒๐๓. นางสาววิชญาพร เอี่ยมจันทร์พวง

๒๐๔. นายวิชิตพล รอบุญ

๒๐๕. นางสาววิชิตา อิ่นคำา

๒๐๖. นางสาววิภาดา งามวงศ์

๒๐๗. นางสาววิภาวี นามอาษา

๒๐๘. นางสาววิศากุล ลี้ยุทธานนท์

๒๐๙. นางสาวเวธกา นาวินสวัสด์ิเกษม

๒๑๐. นางสาวศมภา ศรีธรรมศักดิ์

๒๑๑. นางสาวศศินา โกศัลวิตร์

๒๑๒. นางสาวศศิวิมล แก้วเรือน

๒๑๓. นางสาวศิรภัสสร ดงเกิด

๒๑๔. นางสาวศิริฉัตร พราหมณ์เกษม

๒๑๕. นางสาวศิริรัตน์ ตรงจิตพิทักษ์

๒๑๖. นางสาวศุภกร มะลาคุ้ม

๒๑๗. นางสาวศุภรดา ทิพกรณ์

๒๑๘. นายศุภวิชญ์ แก้วรากมุข

๒๑๙. นางสาวศุภีรดา กะนีทะ

๒๒๐. นายเศรษฐบุตร กำาพล

๒๒๑. นางสาวษิญาดา เอมะสุวรรณ

๒๒๒. นางสาวสายทิพย์ เคียงศรี

๒๒๓. นางสาวสาวิตรี ปานแก้ว

๒๒๔. นางสาวสิตานัน สวยงาม

๒๒๕. นายสิทธิชล เทพมงคล

๒๒๖. นางสาวสิรินภา สิริพรไพโรจน์

๒๒๗. นายสิริพล ช่างศรี

๒๒๘. นางสาวสุดารัตน์ สุนันต๊ะ

๒๒๙. นางสาวสุธิตา ทองป้อม

๒๓๐. นางสาวสุพรรษา ท้าวราช

๒๓๑. นางสาวสุพรรษา เนื้อจันทรา

๒๓๒. นางสาวสุพัตรา ดอนสี

๒๓๓. นางสาวสุภัคฉรี คณะภักดิ์

๒๓๔. นางสาวสุภัสสรา ธรรมวงค์

๒๓๕. นางสาวสุภัสสรา ปัญโญ

๒๓๖. นางสาวสุภาพร ศรีนวล

๒๓๗. นางสาวสุภิสรา นงค์ยา

๒๓๘. นางสาวสุวัสจนี แสงสว่าง

๒๓๙. นางสาวสุวาธิณี สุดาเนตร

๒๔๐. นางสาวหทัยชนก สุขสวย

๒๔๑. นางสาวอนันตญา ช่วยบ้าน

๒๔๒. นายอมฤต ศาศวัตตระกูล

๒๔๓. นางสาวอรญา พรมมา

๒๔๔. นางสาวอรทัย ชัยวุฒิ

๒๔๕. นางสาวอรพินทร์ ไทยประดิษฐ์

๒๔๖. นางสาวอรพิมล วิชิต

๒๔๗. นางสาวอรวรรณ จันเสาร์

๒๔๘. นางสาวอรวรรณ ทองคำา

๒๔๙. นางสาวอรัญญา ปิยอนันต์ธรรม

๒๕๐. นางสาวอริสา เซ็งแซ่

๒๕๑. นางสาวอาทิตยา เกาสังข์

๒๕๒. นางสาวอาทิตยา เดชะปทุมวรรณ

๒๕๓. นางสาวอาภัสรา ชะนะ

๒๕๔. นางสาวอารียา สวนแก้ว
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๒๕๕. นายอิทธิพงค์ เพ็งพงศา

๒๕๖. นางสาวไอวรินทร์ ปาต๊ะ

๒๕๗. MISS JIE LIN

๒๕๘. MISS JOSANA 

๒๕๙. MR.KYAW ZIN HTIKE 

๒๖๐. MR.LIANZI WANG

๒๖๑. MISS LING BAI

๒๖๒. MISS MAY YUPAR THAUNG 

๒๖๓. MISS NANG EINGYIN HOM 

๒๖๔. MISS SHUKE AN

๒๖๕. MISS TINGTING CHEN

๒๖๖. MISS XINYUE WU

๒๖๗. MISS YIN YIN SAN 

๒๖๘. MISS YUANXI HE

๒๖๙. MISS YUEWEN YANG

๑. นางสาวทัตพร รุธิรางกูร

๒. นายไทยรักษ์ วรรณารักษ์

๓. นางสาวปนัชดา อินเทียม

๑๙. นางสาวกรรณภรณ์ เกียรติ์ขจรชัย

๒๐. นางสาวกรวรรณ ตันใจดี

๒๑. นางสาวกัญญาพัชร มะโน

๒๒. นายกัมปนาท ใจยาว

๒๓. นางสาวกาญจนา สมสร้าง

  ๖. นางสาวณิชกานต์ มากจุ้ย

  ๗. นางสาวดีนา หย่าหลง

  ๘. นางสาวธัญญาภรณ์ พรมเสน

  ๙. นางสาวธารกมล แผ้วตัน

๑๐. นางสาวบุษกร บูรณะ

๑๑. นางสาวพรนภา บรมสุข

๑๒. นางสาวพลอย อินทรารักษ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๔. นางสาวปวันรัตน์ พาพรมราช

๕. นางสาวภัทรานิษฐ์ ตันติภิวัฒน์

๒๔. นางสาวกานต์ธีรา รอบโลก

๒๕. นางสาวกุลธิดา ลาวิชัย

๒๖. นางสาวแคร์คลาย นาภีร์

๒๗. นางสาวจิรภัทร์ ชาลี

๒๘. นางสาวจุฑามาศ ครอบบัวบาน

๑๓. นางสาวภรณ์ชนก โลหะศาสตร์

๑๔. นางสาวมณัสนันท์ โอ้อารีย์

๑๕. นางสาวลักษมณ โชติธนเกษม

๑๖. นางสาววรวีร์ คุ้มปลี

๑๗. นางสาวศิวมล ตั้งเขตการ

๑๘. MISS HNIN NAY CHI HLAING 
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๒๙. นายจุลทรัพย์ สิทธิแก้ว

๓๐. นางสาวโจอันนา เม รี้ด

๓๑. นางสาวชนันทญาณ์ แซ่หลี่

๓๒. นางสาวชนากานต์ ศรีกระภา

๓๓. นางสาวชนาภา เรือนประภัสสร์

๓๔. นางสาวชลิศา ก๋าพรหม

๓๕. นางสาวชัญญา อนุกูลประเสริฐ

๓๖. นายชาคริสร์ มานะนาวี

๓๗. นางสาวชาลิสา จันทร์อินทร์

๓๘. นายชินกฤช รวยสูงเนิน

๓๙. นายชินาธิป คุ้มวัง

๔๐. นางสาวโชติกา ทวีโชคอนันต์

๔๑. นางสาวฐิติพร เดชะวรรณ์

๔๒. นางสาวฐิติวรดา ขอร่ม

๔๓. นายณภัทร ทรัพย์ธนโชติ

๔๔. นางสาวณัฏฐรัศมี วสุภิรมย์

๔๕. นางสาวณัฐกานต์ ชาญวิชา

๔๖. นางสาวณัฐกานต์ บุญมา

๔๗. นางสาวณัฐธิดา สหยงสวัสดิ์

๔๘. นายณัฐนนท์ ภู่สุนทร

๔๙. นางสาวณัฐปณิดา ภักดีวนิชพงค์

๕๐. นายณัฐพล ท้ายเมือง

๕๑. นางสาวณัฐวดี พงศ์สิริจินดา

๕๒. นางสาวณัฐวดี ส่งเสริมสุขสันต์

๕๓. นายดนุเดช วงศ์ราษฎร์

๕๔. นางสาวตรีรัตน์ โสฬส

๕๕. นางสาวตรีสุคนธ์ บุตรพลอย

๕๖. นายธนกฤต ขนอม

๕๗. นายธนโชติ กลโคกกรวด

๕๘. นายธนาธิป เตชะสาย

๕๙. นายธเนศพล เทพกรรณ์

๖๐. นางสาวธัญกมล แซ่ตั้ง

๖๑. นางสาวธัญชนก ใจหล้า

๖๒. นางสาวธัญมน เถามณี

๖๓. นางสาวธัญสิริ ลิ้มประเสริฐ

๖๔. นายธิติวุฒิ เกียรติไตรรัตน์

๖๕. นายธีรวัฒน์ หมาดปูเต๊ะ

๖๖. นางสาวนริศรา พ่วงประจง

๖๗. นางสาวนันทนาพร มานะจรรยาพงษ์

๖๘. นางสาวนิภาวรรณ ขาวสังข์

๖๙. นางสาวนุชจรินทร์ เปลี่ยนจันทร์

๗๐. นายบริหาร จิตติละอองวงศ์

๗๑. นายบัณฑิต เถียรถาวร

๗๒. นางสาวปฏิมากร ปฏิเก

๗๓. นางสาวปทิตตา ศรีโกศะบาล

๗๔. นายปรรพ์ปลื้ม นวรัตนากร

๗๕. นายปริยากร บุษบารัตน์

๗๖. นางสาวปวรรัตน์ รัตนจันทร์

๗๗. นางสาวปัญฑรีย์ อัครศรีประไพ

๗๘. นางสาวผริตา ยะเกียง

๗๙. นางสาวพรพิมล ทปละ

๘๐. นางสาวพรไพลิน ชาญประเสริฐ

๘๑. นายพิชญานิน ไชยลังการ

๘๒. นางสาวพิมพ์พิศา พิศาลศุภกุล

๘๓. นางสาวพิราวรรณ์ กฤษศิริชวนันต์

๘๔. นายภคิน ทักษิณาพิทักษ์

๘๕. นายภวิล แดงใหญ่ กลิ่นบุบผา

๘๖. นางสาวภัณฑิรา เกตุแก้ว
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  ๘๗. นายภูบดี ทองหยด
  ๘๘. นายภูเบศ ธนากฤติธรรม
  ๘๙. นางสาวภูษณิศา กุลศักดิ์วิมล
  ๙๐. นางสาวมนัญพัชธ์ สังข์น้อย
  ๙๑. นางสาวเมรัญญา ทวีสิน
  ๙๒. นางสาวรักษณาลี ไกรสิงห์
  ๙๓. นางสาวรัญชิตา วงศ์เทพเตียน
  ๙๔. นายราชศักดิ์ เล็กยินดี
  ๙๕. นางสาวลัดดาวัลย์ มวลชู
  ๙๖. นายวชิรวิชญ์ วงษ์ฟองนวล
  ๙๗. นางสาววรรณพร จำาปา
  ๙๘. นางสาววราลักษณ์ จันทะวงค์
  ๙๙. นายวศิน ตัณฑเวส
๑๐๐. นางสาววัชรียา จุมปาแฝด
๑๐๑. นายวิศวะบุตร วุฒิ
๑๐๒. นายวีรภัทร นวรัตน์
๑๐๓. นางสาวศรสวรรค์ อสิยงศิลป์
๑๐๔. นายศรัณย์ ศรีโสมะสัจจะกุล
๑๐๕. นางสาวศริตา เจนอ่าน
๑๐๖. นางสาวศรีสุดา เกตุแก้ว
๑๐๗. นายศักรินทร์ อิ่นแก้วสืบ
๑๐๘. นายศิรธันย์ ธนันเจริญวงษ์
๑๐๙. นางสาวศิรประภา คำาโส
๑๑๐. นางสาวศิริมล อินตะละ
๑๑๑. นายศิวกร ปานประเสริฐ
๑๑๒. นางสาวศุทธินี บุญฤทธิ์
๑๑๓. นางสาวศุภัสรา หาญทะเล
๑๑๔. นางสาวศุภิสรา เอี่ยมสม
๑๑๕. นางสาวสโรชา ศิริตัน
๑๑๖. นางสาวสายธาร ประดงรัตน์
๑๑๗. นางสาวสิราวรรณ ผลศักดิ์

๑๑๘. นางสาวสิริกันยา ขามไชยดี
๑๑๙. นางสาวสุธาสินี อ่อนอำาไพ
๑๒๐. นางสาวสุปวีณ์ ทับทิมคุณา
๑๒๑. นางสาวสุพิชญา แก้วทันคำา
๑๒๒. นางสาวสุภัชชา จารุนครินทร์
๑๒๓. นางสาวสุภัชญา ตาพ่วง
๑๒๔. นายสุมิตร แก้วแปง
๑๒๕. นางสาวโสภาพิศ พิทักษ์วงษ์
๑๒๖. นางสาวอภิชญา เกษมพงษ์
๑๒๗. นางสาวอภิชญา เย็นจิตร์
๑๒๘. นางสาวอริสรา อุตตมากร
๑๒๙. นางสาวอังควิภา  ทองงาม
๑๓๐. นายอัมรินทร์ สำาราญ
๑๓๑. นายอัสนี ศรีวิชัยมูล
๑๓๒. นางสาวอาทิติยา สมบัติพิบูลย์
๑๓๓. นางสาวอาภารัตน์ แจ่มดวง
๑๓๔. นายอารีฟีน เล๊ะนุ๊
๑๓๕. นางสาวอุทุมพร วัฒนศิริโสภากุล
๑๓๖. MR.HUI LIU

๑๓๗. MR.JIACHEN WANG

๑๓๘. MISS MENGBI LUO

๑๓๙. MISS NANG KHONG KHAM 
๑๔๐. MISS NANG KYAN HOM 
๑๔๑. MISS NANG SHANG TIP 

๑๔๒. MISS NAW DIANA DOO 

๑๔๓. MISS RUIMIN XIONG

๑๔๔. MR.SAI AUNG KHAM 
๑๔๕. MISS XIAOLING ZENG

๑๔๖. MISS YATING ZHAO

๑๔๗. MISS YUEYING YU
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๑. นางสาวขนิษฐา ไชยสิทธิ์

๒. นางสาวชฎาพร แพงโนนทอง

๓. นางสาวดวงกมล ปลัดกอง

๔. นางสาวดวงดาว บุญชุ่ม

๕. นางสาวธันย์ชนก ศรีสุวรรณ

๖. นางสาวนัฏกานต์ เผือกพูลผล

๗. นางสาวนาฏศิลป์ ลีลา

๔๓. นางสาวกชพร แพลูกอินทร์

๔๔. นางสาวกนกวรรณ บัวโฮม

๑๕. นางสาวกชกานต์ กาวิละ

๑๖. นางสาวกมลพรรณ พูลพุฒ

๑๗. นางสาวกัลยาณี ศรีนา

๑๘. นางสาวจุฑารัตน์ เน่าถนอม

๑๙. นางสาวฐาปนี เขียนสุวรรณ

๒๐. นางสาวณัฏฐาพร สุพรรณวิรัตน์

๒๑. นางสาวณัฐวรินทร์ วงษว์ไิลวารนิทร์

๒๒. นายตระกูลชัย จันทร์อนุกูล

๒๓. นางสาวธันยพร ธีระสันต์

๒๔. นางสาวธิดารัตน์ แซะจอหอ

๒๕. นางสาวนัทชา วโรกร

๒๖. นางสาวนันท์นลิน สินอนันต์วณิช

๒๗. นายนันทภพ ลี

๒๘. นางสาวนำ้าทิพย์ ผกาพันธ์

๒๙. นางสาวเบญญาภา แก้วสุพัฒน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๘. นางสาวมีนามล คงรื่น

  ๙. นางสาวมุทิตา สวนานนท์

๑๐. นายวรายุทธ์ สิงห์วิรัตน์

๑๑. นางสาววิกรานต์ภัค คงชนะ

๑๒. นางสาวสุพิชชา แซ่ว่อง

๑๓. นางสาวอัมราพร แซ่ลิ้ม

๑๔. MR.PHONE LIN

๔๕. นางสาวกนกวรรณ อยู่สุข

๔๖. นางสาวกนกวรรณ อินทวงศ์

๓๐. นางสาวปนัดดา มั่นคง

๓๑. นางสาวปภาวรินท์ รัตนมณีสกุล

๓๒. นางสาวปัณฑารีย์ โพธิ์เนียม

๓๓. นางสาวพรปวีณ์ มีแก้ว

๓๔. นางสาวแพรพลอย ทองอังกฤษ

๓๕. นางสาวฟ้าฝน อมูลราช

๓๖. นางสาวภัทรานิษฐ์ สมปาน

๓๗. นายภาวัต ภูฆัง

๓๘. นางสาวมาลินี สุทธิวารี

๓๙. นางสาวรามิล ภพลือชัย

๔๐. นางสาววราพร หน่อคำา

๔๑. นางสาวศิริกัญญา ตันประเสริฐ

๔๒. นางสาวสิริธร สุขยฤกษ์
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๔๗. นางสาวกมลชนก ใจห้าว

๔๘. นางสาวกมลวรรณ โพธิ์ชัยทอง

๔๙. นายกฤตพงศ์ จงจิตต์ธาดา

๕๐. นายกษิดิศ เบญจโชติช่วง

๕๑. นายก่อเกียรติ แก้วจรูญ

๕๒. นายก้องภพ ต.เจริญสุขดี

๕๓. นางสาวก้านพลอย วุฑฒิโกวิทย์

๕๔. นายกิตติพัฒน์ จันทร์ทป

๕๕. นางสาวกุลธิดา จุลบุตร

๕๖. นางสาวเกวลี พรหมสิงห์

๕๗. นายเขมพล ชันแสง

๕๘. นายคณิศร บุญกรุงทอง

๕๙. นายครวัฐ หาดทราย

๖๐. นายคัมภีร์ คุ้มมิตร

๖๑. นายคุณากร ใจวงษ์

๖๒. นายจตุรวิทย์ โพธิ์แก้ว

๖๓. นางสาวจริญเรวัลย์ กาบเกษร์

๖๔. นายจักรกฤษณ์ บูชาบุญ

๖๕. นายจาริก แซ่เฮ่ย

๖๖. นางสาวจารุวรรณ เผ่าเสือ

๖๗. นายจิรทีปต์ จำาเริญสม

๖๘. นายจิรสิน ลิ่มบริบูรณ์

๖๙. นางสาวเจนจิรา รัตนชัย

๗๐. นางสาวชนนิกานต์ สุริยะเสาร์

๗๑. นางสาวชนิสรา  บินหะยีอับดุลรามัน

๗๒. นางสาวชลธิชา ฮับซัน

๗๓. นางสาวชลาลัย ฮับซัน

๗๔. นายชานนท์ ปัญญา

๗๕. นางสาวฐิตาภา ศุภจิตรานนท์

  ๗๖. นางสาวฐิติพร มโนหาญ

  ๗๗. นางสาวณฐอร ขุนศรีรักษา

  ๗๘. นางสาวณัฏฐาณิชมน พิพัฒน์ชวลิต

  ๗๙. นางสาวณัฐณิชา โพธิ

  ๘๐. นางสาวณัฐณิชา ศรีชัยยา

  ๘๑. นางสาวณัฐพร ปุละเปา

  ๘๒. นายณัฐพล มนตรีวงษ์

  ๘๓. นายณัฐวัตร พิบูลธรรมศักดิ์

  ๘๔. นางสาวณิชา ขึมจันทร์

  ๘๕. นางสาวณิชาภัทร จินตนานฤมิตร

  ๘๖. นายทัตเทพ สิงหนาท

  ๘๗. นางสาวทับทิมไทย ใจยา

  ๘๘. นางสาวทิพย์พาไล จับใจนาย

  ๘๙. นายธนกร รอดแสง

  ๙๐. นายธนกฤต จตุราบัณฑิต

  ๙๑. นางสาวธนภรณ์ แก้วนำ้าดี

  ๙๒. นายธนวินท์ ปินตา

  ๙๓. นางสาวธันยพร คุ้มมาลัย

  ๙๔. นางสาวธาราทร ใหมทอง

  ๙๕. นายธิติภัทร นิทธยุ

  ๙๖. นายธีรทัศน์ ศรีสุนทรวัฒน์

  ๙๗. นางสาวนงนัชชา แก้วลี

  ๙๘. นายนนทฤทธิ์ เหมือนดี

  ๙๙. นายนพพล มังคราช

๑๐๐. นางสาวนภัสวรรณ ธีรกีรยุต

๑๐๑. นางสาวนันทกาญ เล็กกระจ่าง

๑๐๒. นางสาวบริชานัน ดีอ่อน

๑๐๓. นางสาวบัณฑิตา ศรีทวี

๑๐๔. นางสาวปณิตา มณีวงศ์
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๑๐๕. นางสาวปนัดดา น้อยประเทศ

๑๐๖. นางสาวปภาพร บุญเฮง

๑๐๗. นางสาวประภาสิริ ชำานาญ

๑๐๘. นายปรัตถกร ศรีจำานงค์

๑๐๙. นางสาวปลายฟ้า รักสุข

๑๑๐. นางสาวปัญจณัฏฐ์ พูลผล

๑๑๑. นายปัณวราธรณ์ ศรีเวชชานนท์

๑๑๒. นางสาวปัทมพรรณ เปลี่ยนศรี

๑๑๓. นางสาวปาลิดา สายชมภู

๑๑๔. นายปิยวัช รัตนา

๑๑๕. นางสาวปิยะธิดา จันทร์แจ่ม

๑๑๖. นางสาวปิยาภรณ์ พรหมพราย

๑๑๗. นางสาวปุณณาสา ตันติวิริยะกุล

๑๑๘. นางสาวเปมิกา ธรรมใจ

๑๑๙. นางสาวเปมิกา เปรมปรีดิ์

๑๒๐. นางสาวเปี่ยมพร ช่วยศิริ

๑๒๑. นางสาวพรนภา ทองยวน

๑๒๒. นายพฤฒชน อัมฤทธิ์

๑๒๓. นางสาวพลอยนภัส คณากูล

๑๒๔. นางสาวพัชรมัย การะเกตุ

๑๒๕. นางสาวพัชราภรณ์ ถีระวงษ์

๑๒๖. นางสาวพัณณิตา ลิ่มนา

๑๒๗. นางสาวพิมพ์ผกา จ้านซุ่นหลี

๑๒๘. นางสาวพิศมร จันทร

๑๒๙. นายพีรพล ละมั่งทอง

๑๓๐. นายเพ็ชรเรือง ทูลทองเพ็ชร

๑๓๑. นางสาวภัคธีมา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

๑๓๒. นางสาวภัชรินทร์ คำามะวงค์

๑๓๓. นายภัทรพงศ์ บุญลอย

๑๓๔ นายโมไนย์ ไชยวรณ์

๑๓๕. นางสาวรสินทรา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง

๑๓๖. นางสาวรักษณาลี อำาขำา

๑๓๗. นางสาวรับพร ลาดพาลัง

๑๓๘. นางสาวรีน่า มงคลดี

๑๓๙. นายรุ่งตะวัน บุญมา

๑๔๐. นางสาวลำาดวน สุขศรี

๑๔๑. นายวรพล เมธาวรนันท์ชัย

๑๔๒. นายวรรธนัย วิเชียรเกื้อ

๑๔๓. นางสาววริสรา ไคขุนทด

๑๔๔. นายวิชชากร พันกลั่น

๑๔๕. นายวีรฉัตร ลิ่มทอง

๑๔๖. นายวีรพล ไชยสิทธิ์

๑๔๗. นายวีระยุทธ บุญพยา

๑๔๘. นางสาวศศินา ศรีสุวรรณ

๑๔๙. นางสาวศศินุช ใจแก้ว

๑๕๐. นางสาวศศิวิมล สมแก้ว

๑๕๑. นายศิวสรร กันหริ

๑๕๒. นางสาวศิวาพร แก่นแก้ว

๑๕๓. นางสาวศุภิสรา บุญรัศมี

๑๕๔. นางสาวสราสินี ก่อผล

๑๕๕. นางสาวสโรชา ดวงจันทร์

๑๕๖. นายสัณหณัฐ คุณาคำา

๑๕๗. นายสัมพันธ์ รักมนุษย์

๑๕๘. นางสาวสิริรัตน์ บุญก้อน

๑๕๙. นางสาวสุจิตรา ศรีหาวงษ์

๑๖๐. นางสาวสุชาวดี พิงคะสัน

๑๖๑. นางสาวสุดาพร แซ่ฉั่ว

๑๖๒. นางสาวสุดารัตน์ ศุภรรัตน์
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๑๖๓. นางสาวสุทธิกานต์ วรวิสุทธิกูล

๑๖๔. นางสาวสุพิชญา อภิรักษ์วงศ์

๑๖๕. นางสาวสุมินตรา แก้ววิเชียร

๑๖๖. นายสุรพัศ ใบยา

๑๖๗. นางสาวสุรางคณา เที่ยงสุข

๑๖๘. นายเสมอต้น จันธิมา

๑๖๙. นางสาวเสาวลักษณ์ โพนทานินทร์

๑๗๐. นางสาวโสภิดา วงศ์ภาคำา

๑๗๑. นายอธิ คงเมือง

๑๗๒. นางสาวอนงค์นิษฐ์ สมรูป

๑๗๓. นางสาวอภิญญา อุบลฉาย

๑๗๔. นางสาวอรจิรา ทองกิ่งแก้ว

๑๗๕. นางสาวอรช วิชัยดิษฐ์

๑๗๖. นางสาวอัญชริดา ชุมไพร

๑๗๗. นางสาวอัมพร ชอเอะเจ๊ะ

๑๗๘. นางสาวอัมพิกา คำาปวง

๑๗๙. นางสาวอำาพิกา แก้วผาคำา

๑๘๐. MR.RAYMOND OSEI BEDIAKO

  ๑. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ทะคะลักษณ์
  ๒. นางสาวกนกวรรณ แซ่ลิ่ม
  ๓. นายกมลภพ พรหมโชติ
  ๔. นางสาวกัญญารัตน์ หอมยศ
  ๕. นายจิรายุ แย้มน้อยศุภวัชร
  ๖. นางสาวชนาพร แก้วมณี
  ๗. นายฐานทัพ พงษ์ภุมมา
  ๘. นางสาวณภัทร รินรักษา
  ๙. นางสาวณัฐณิชา พัฒนาสันติชัย
๑๐. นางสาวดารินทร์ นาคประเวศน์
๑๑. นายธนากิตต์ ศรีคงแก้ว
๑๒. นางสาวธนิชา ศรีพุทธพร
๑๓. นายธัชยา พลศรี
๑๔. นายนพวิชญ์ มะลิแก้ว
๑๕. นายนิธิพล จงภู่
๑๖. นางสาวบุริมนาถ บุบผะโพธิ์
๑๗. นางสาวปริณดา สายแสง
๑๘. นางสาวปาลิกา สุวรรณกูฏ
๑๙. นางสาวพิมพ์ เต็งพิพัฒน์
๒๐. นางสาวพิมลรัตน์ สายแสงทอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๒๑. นางสาวพิรดา มนุญญวงศ์
๒๒. นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญยอด
๒๓. นางสาวมนัสชนก ซอเซวี
๒๔. นางสาวรัตวรรณ เกตุแก้ว
๒๕. นายรามิล ลำาพล
๒๖. นางสาวรุจิรา บุญพามา
๒๗. นางสาวลักษิกา ศรีสง่า
๒๘. นางสาวลำาพูน รอดยิ้ม
๒๙. นายวัชระพงษ์ กาญจนะ
๓๐. นางสาวสมิตา ทองคง
๓๑. นางสาวสมิตา วงศ์มหทรัพย์
๓๒. นางสาวสิรินทร์ พรหมโคตร
๓๓. นางสาวสุชาดา วิชัยขัทคะ
๓๔. นางสาวหทัยทิพย์ หงษาชาติ
๓๕. นางสาวหนึ่งหนึ่ง ศรีวรชาติ
๓๖. นายอดิเรก บุญเที่ยง
๓๗. นางสาวอติกานต์ วิบูลย์จันทร์
๓๘. นายอริยะกร รังสฤษฎากร
๓๙. นางสาวอริสรา วิชชุไตรภพ

๔๐. นายอรุณ บุญปีติกุล
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๔๑. นางสาวกชกร กล้าหาญ

๔๒. นายกันตพงศ์ นิยมผล

๔๓. นายโกมินทร์ ทับทิม

๔๔. นางสาวเขมจิรา กันทะลา

๔๕. นายจักรกฤษ จิตจง

๔๖. นางสาวโจหยี แซ่ชอง

๔๗. นางสาวฉัตรอรุณ ธนูสร

๔๘. นางสาวชนิสรา คำาโทน

๔๙. นางสาวชิตาภา อัศวถาวรวานิช

๕๐. นางสาวชุตินันท์ นำา้สมบูรณ์

๕๑. นางสาวญาณิกา ไตรภูมิ

๕๒. นางสาวณัชชา ล้ิมสมุทรชัยพร

๕๓. นางสาวณัฏฐณิชา สังฆบุรี

๕๔. นายณัฐภัทร สมานราษฎร์

๕๕. นายดนุนัย กิจเวช

๕๖. นางสาวธนชนก เทพวรรณ

๕๗. นายธนวัฒน์ พูลศรี

๕๘. นางสาวธัญรดา ฮ้อเถ้ียน

๕๙. นางสาวธันยพร ชาตยาทร

๖๐. นางสาวธิติยา ชินวะโร

๖๑. นางสาวนพมาส จุฑากาญจน์

๖๒. นายนโม สุทธิปรีชา

๖๓. นายนันทวัฒน์ อินทะชัย

๖๔. นางสาวนิวาริน เคลือบมาศ

๖๕. นายปพน พรประดิษฐ์

๖๖. นางสาวปภาวรินท์ วิจิต

๖๗. นางสาวปริญาภรณ์ แสนเจริญ

๖๘. นายปิยะณัฐ สวัสด์ิกุล

๖๙. นางสาวปุณยวีร์ วงศ์ชะอุ่ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๗๐. นายพงศ์ธวัช จัดดี

๗๑. นางสาวพลอยนิศา เลิศธนมงคลชัย

๗๒. นางสาวพัชราภา บุญเจือ

๗๓. นางสาวพิมพ์นิภา อินแสง

๗๔. นางสาวพิริยา วรรณาลัย

๗๕. นางสาวภคพร มุ่งการ

๗๖. นางสาวภัทราภรณ์ กลับกระโทก

๗๗. นางสาวมนสิชา แซ่หยิง

๗๘. นางสาวรัตนากร พวงชมภู

๗๙. นางสาววชิราภรณ์ มุ้งกระโทก

๘๐. นางสาววทันยา บุญวิจิตร

๘๑. นางสาววรัทยา สีตลานุชิต

๘๒. นายวศิน ชุตินพ

๘๓. นายวิชธวินท์ ศรีสังวาลย์

๘๔. นางสาวศรีพัชร แพรสกุลทิพย์

๘๕. นางสาวศศิประภา นวลปลอด

๘๖. นางสาวโศรยา ขันขวา

๘๗. นายสรวิศ สีสม

๘๘. นางสาวสัณห์สิรี ปิติ

๘๙. นายสาวิต บุญพรหม

๙๐. นางสาวสุดารัตน์ จิตรม่ัน

๙๑. นางสาวสุนิตย์ ชัยจำารัส

๙๒. นางสาวโสณภา แซ่จุง

๙๓. นางสาวอรนิภา บำารุงราษฎร์

๙๔. นางสาวอรศศิร์ ต้ังคำากุลเศรษฐ์

๙๕. นางสาวอรัชพร หมวดสง

๙๖. นางสาวอรุณรัตน์ สุแก่นจันทร์

๙๗. MISS CHIMME LHAZEEN   DORJI
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  ๙๘. นางสาวกนกพร พวงคำา

  ๙๙. นายกมลภพ เกตกะโกมล

๑๐๐. นายกฤชดารัตน์ เภตรา

๑๐๑. นายกฤตเมธ จิตสันติกุล

๑๐๒. นายกษิดิศ สมทรัพย์

๑๐๓. นางสาวกัญญ์วรา ศิริโสภณวิชญ์

๑๐๔. นางสาวกัญญาณัฐ ใจกว้าง

๑๐๕. นางสาวกัญธิกาญ สุรกิจบวร

๑๐๖. นางสาวกัณฐิกา นามลเสน

๑๐๗. นางสาวกัลยกร อิทธิญาณเวช

๑๐๘. นายการิน ถาวรสุวรรณ

๑๐๙. นายกาลัญญู บุญส่ง

๑๑๐. นายกิจพิพัฒน์ เครือวัลย์

๑๑๑. นายกิตติพัทธ์ ประสันตแพงศรี

๑๑๒. นางสาวกุลนันทน์ พ่ึงไชย

๑๑๓. นางสาวคณิตา แสวงชัย

๑๑๔. นางสาวจารุวรรณ วังอาษา

๑๑๕. นางสาวจิดาภา โนจา

๑๑๖. นางสาวจินณณพันธ์ุ สมบัติ

๑๑๗. นายจิรสิน ปัญญาวงค์

๑๑๘. นายจิรัฏฐ์ อำานาจเจริญสุข

๑๑๙. นางสาวจีรวรรณ จำารัสศรี

๑๒๐. นางสาวจุติมาศ บุญโยรัตน์

๑๒๑. นายจุลกัลป์ เชิดชูชวลิต

๑๒๒. นายเจียระไน ภูพิชฎาณัฏฐ์

๑๒๓. นางสาวชญาดา วุฒิรัญญกูล

๑๒๔. นายชญาวัต ปริยชาติตระกูล

๑๒๕. นางสาวชนกานต์ นิวัธน์มรรคา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

๑๒๖. นายชนน สิริปูชกะ

๑๒๗. นางสาวชนนิกานต์ เพชรต่ิง

๑๒๘. นางสาวชนัญชิดา ชาญเจริญกุล

๑๒๙. นางสาวชนัณญา เรืองพงษ์ศิริ

๑๓๐. นางสาวชนิกานต์ แก้วเกิด

๑๓๑. นางสาวชนิกานต์ จรูญชัย

๑๓๒. นางสาวชนิตา โตติยะ

๑๓๓. นางสาวชรินทร์ทิพย์ โชคอิทธิภูวดล

๑๓๔. นายชัชพงศ์ เพ็ชรนาโคโกสีย์

๑๓๕. นางสาวชัญญา อรัญศักด์ิ

๑๓๖. นางสาวชิโอริ มาซากิ

๑๓๗. นางสาวชุติกาญจน์ แซ่โก

๑๓๘. นางสาวชุติกาญจน์ ทัศน์เอ่ียม

๑๓๙. นางสาวชุติกาญจน์ รอดแป้น

๑๔๐. นางสาวฏิปาสวีต์ ธานีรัตน์

๑๔๑. นายฐนฎล ประเสริฐดี

๑๔๒. นายฐปนรรฆ์ สีม่วง

๑๔๓. นางสาวฐปานีย์ พลอยวิรัช

๑๔๔. นางสาวฐิตินันท์ พาจันทึก

๑๔๕. นางสาวฐิติวรรณ รัตนทรายทอง

๑๔๖. นางสาวณภัทร ล้ิมวาทะรส

๑๔๗. นายณรงค์ชัย ใจหอม

๑๔๘. นายณรงค์ฤทธ์ิ แคนตะ

๑๔๙. นางสาวณัชชา แก้วนวล

๑๕๐. นายณัฏฐ์ นุตเสน

๑๕๑. นางสาวณัฏฐธิดา เสาร์ธรรม

๑๕๒. นางสาวณัฐกาญจน์ สุกิจจาคามิน

๑๕๓. นางสาวณัฐญาภรณ์ วิโรจน์ปัญญาภรณ์
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๑๕๔. นางสาวณัฐณิชา รอดเจริญ

๑๕๕. นางสาวณัฐณิชา ศรีธิใจ

๑๕๖. นางสาวณัฐณิชา สุวรรณสังข์

๑๕๗. นายณัฐดนัย ทองเชาว์ไทย

๑๕๘. นายณัฐภัทร ธนันชัย

๑๕๙. นายณัฐวรรธน์ สันตินิภานนท์

๑๖๐. นางสาวณิชารีย์ สุรภี

๑๖๑. นายเดชรัตน์ เสริมสุข

๑๖๒. นายแดเนียล โอเวน

๑๖๓. นางสาวทักษพร ตุ้ยหล้า

๑๖๔. นายทิวริภู หล้าคำาลือ

๑๖๕. นายธนดล สุยะธิ

๑๖๖. นายธนนคร จันดาแก้ว

๑๖๗. นางสาวธนพร สุทธิวงศ์พันธ์

๑๖๘. นายธนพัฒน์ สิทธิประเสริฐ

๑๖๙. นายธนภัทร วิชาวุฒิพงษ์

๑๗๐. นายธนรัชต์ บัวเทียน

๑๗๑. นางสาวธนวรรณ ชนชนะชัย

๑๗๒. นางสาวธนัชชา ขุมทรัพย์

๑๗๓. นางสาวธนัชชา บุญวิเศษ

๑๗๔. นายธนานนต์ พลตรี

๑๗๕. นางสาวธมนพัชร์ จิรกุลถาวรพัฒน์

๑๗๖. นางสาวธฤษภัทร์ เรือนคำา

๑๗๗. นางสาวธัญชนก ศิริสม

๑๗๘. นายธัญพจน์ กนกอุรุโรจน์

๑๗๙. นางสาวธันย์ชนก หมัดสะและ

๑๘๐. นางสาวธันย์ณภรณ์ เชียงโกมลคีต

๑๘๑. นางสาวธันยพร รัชชประยูร

๑๘๒. นายธาม จินดาพล

๑๘๓. นายธาราพันธ์ พันธ์ุแตง

๑๘๔. นางสาวธิดารัตน์ ไกรรักษ์

๑๘๕. นางสาวธิดารัตน์ ดวงศรี

๑๘๖. นางสาวธิดารัตน์ หวังสุขเกษม

๑๘๗. นายธีธัธ ศักด์ิเศรณี

๑๘๘. นางสาวธีระพรรณ จันทรินทร์

๑๘๙. นายธีรัช มุขธรรม

๑๙๐. นายนครินทร์ กำาลังศิลป์

๑๙๑. นายนนทพัทธ์ ปริวันตัง

๑๙๒. นายนพรัตน์ เสารี

๑๙๓. นายนพรุจ วิริยะสุพพัต

๑๙๔. นายนภสินธ์ุ สีดาคุณ

๑๙๕. นางสาวนภัสวรรณ ภู่ภัทรวรอนันต์

๑๙๖. นายนราธิป การภักดี

๑๙๗. นางสาวนริศรา อยู่คง

๑๙๘. นายนฤปนาถ อ้วนมาโฮง

๑๙๙. นางสาวนวกฏชมนฑ์ พัฒนเจริญสกุล

๒๐๐. นายนัตต์ิติกร พรมชาติ

๒๐๑. นางสาวนาริศรา หวังมาน

๒๐๒. นางสาวนำา้ฝน โยธา

๒๐๓. นางสาวนิชาภา ลีอารีย์กุล

๒๐๔. นายเนติภัทร อุ่นแก้ว

๒๐๕. นางสาวบวรรัตน์ ขันคำา

๒๐๖. นายบวรสิทธ์ิ อินวรณ์

๒๐๗. นายบุญญฤทธ์ิ แก้วทิมบุตร

๒๐๘. นายบุริศร์ รัตนแก้ว

๒๐๙. นางสาวบุษบา รัตนภมรสุข

๒๑๐. นางสาวบุษบาบัณ จันทะวงค์

๒๑๑. นางสาวเบญญาภา จิรวรรณเอมอร
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๒๑๒. นายปฏิภาณ วิชาธรรม

๒๑๓. นายปฏิภาณ หล่อกุลแสง

๒๑๔. นางสาวปฐมา ปัญจทรัพย์ดำารง

๒๑๕. นางสาวปพิชญานันท์ ต้ังพูนสิน

๒๑๖. นายปริญญา ไชยชมภู

๒๑๗. นางสาวปริษา ทรงศุภเจริญ

๒๑๘. นางสาวปานตะวัน รัตนะศรี

๒๑๙. นางสาวปาริชาติ กามพร

๒๒๐. นางสาวปิยกุล จุลลางกูร

๒๒๑. นางสาวปิยธิดา ว่องไวภาคิน

๒๒๒. นางสาวปิยนันท์ พงษ์ประเสริฐ

๒๒๓. นางสาวปิยะธิดา บุตดา

๒๒๔. นางสาวปุณณดา ทวีวงษ์

๒๒๕. นางสาวพรกมล นิลพัฒน์

๒๒๖. นางสาวพรชิตา ช่ืนตา

๒๒๗. นางสาวพรลภัส เทศนิยม

๒๒๘. นางสาวพริมา แสงขำา

๒๒๙. นายพศธร เหล่ากิจไพศาล

๒๓๐. นายพศวัต ถิรสุทธ์ิ

๒๓๑. นางสาวพัชรี ภาดา

๒๓๒. นางสาวพาขวัญ นาคชม

๒๓๓. นางสาวพิชญา จันทะวงษ์

๒๓๔. นางสาวพิชญา วีระชาลี

๒๓๕. นายพีรภัทร วิวรรธน์ธีระกุล

๒๓๖. นายพีรวิชญ์ ราษฎร์ดุษดี

๒๓๗. นายพีรวิชญ์ หงษ์ศิริ

๒๓๘. นายพุฒิสรรค์ ทองวิเศษ

๒๓๙. นางสาวเพ็ญพิชชา จิรกิจเศรษฐ์

๒๔๐. นางสาวแพรพลอย อรทัยเกรียงไกร

๒๔๑. นายภคพงษ์ สีขาว

๒๔๒. นางสาวภาณุมาศ แสงโคตร

๒๔๓. นางสาวมนต์สิกานต์ สมเด็ด

๒๔๔. นางสาวเมริสา จินดาพล

๒๔๕. นายยศสรัล ทานตะวิรยะ

๒๔๖. นายรฐนนท์ อิริยะโพธ์ิงาม

๒๔๗. นายรวินท์ ทองรักษ์

๒๔๘. นายระวิภาส ยอแสงรัตน์

๒๔๙. นายรัฐภูมิ เดชะคุณาพงษ์

๒๕๐. นางสาวรัตนมณี สมศรี

๒๕๑. นายราชัย ลาศา

๒๕๒. นางสาวโรสนานี หลังเกตุ

๒๕๓. นางสาวลักษมี ทิมขำา

๒๕๔. นางสาวลักษิกา ภูมิถาวร

๒๕๕. นางสาววชิรา รองวงศ์

๒๕๖. นางสาววรกานต์ สุขสันติอำานวย

๒๕๗. นายวรพงษ์ เหลืองอุดม

๒๕๘. นางสาววรรณชล แสนพรหม

๒๕๙. นางสาววรรณธนา กีระนันทน์

๒๖๐. นางสาววรรณวริฐ วรรณบวร

๒๖๑. นายวรัชญ์ ช่วยแก้ว

๒๖๒. นายวรานนท์ บุญปถัมภ์

๒๖๓. นายวริทธ์ิธร ปิงจอม

๒๖๔. นายวริทธ์ิธร พรหมเทศ

๒๖๕. นางสาววรินธร ชัยสาร

๒๖๖. นางสาววริยา เกตุไทย

๒๖๗. นางสาววลิตา จำาปาโชค

๒๖๘. นางสาววลีพร แตงมณี

๒๖๙. นายวศิน สิมะโรจน์
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๒๗๐. นางสาววันทณี สิงห์ทองราช

๒๗๑. นางสาววันวิสา แก้วบางพระ

๒๗๒. นางสาววันวิสาข์ วงศ์มหทรัพย์

๒๗๓. นายวิธวินท์ ชาญชาตรีรัตน์

๒๗๔. นางสาววิภาวรรณ ขุนสวัสด์ิ

๒๗๕. นางสาววิลาสินี พันทอง

๒๗๖. นางสาววุฒิพร เนตรสุรา

๒๗๗. นางสาวศจีรัตน์ หลักอินทร์

๒๗๘. นายศตวรรษ เวียงโอสถ

๒๗๙. นายศักดินนท์ หอมทวนลม

๒๘๐. นายศิรชัช วงศ์มณีนิล

๒๘๑. นายศิรวิชญ์ รศนากาญญ์

๒๘๒. นายศุภกร ยงประยูร

๒๘๓. นายศุภวิชญ์ ไชยชนะ

๒๘๔. นายเศรฐสิฏ สิทธิเดชะ

๒๘๕. นางสาวโศจิรัตน์ นาเครือ

๒๘๖. นางสาวสกุลรัตน์ จันทร์อ่วม

๒๘๗. นางสาวสไบทิพย์ แก้วสุวรรณ

๒๘๘. นางสาวสาริศา ตรีถัน

๒๘๙. นางสาวสุชัญญา เรืองเจริญ

๒๙๐. นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศรีวอ

๒๙๑. นางสาวสุทธิณี ศรีประสิทธ์ิ

๒๙๒. นางสาวสุธิตา แน่นหนา

๒๙๓. นางสาวสุพิชฌาย์ เช้ือทอง

๒๙๔. นางสาวสุภัตรา เถ่ือนทนนท์

๒๙๕. นายเสกสันต์ ไชยชาติ

๒๙๖. นางสาวแสงดารา ยศไกร

๒๙๗. นางสาวโสรวีย์ ลีทหาร

๒๙๘. นางสาวหทัยชนก น้อยทา

๒๙๙. นางสาวอรจิราภัสร์ ศรีคำาเมือง

๓๐๐. นางสาวอริสา ทิพยศร

๓๐๑. นางสาวอรุณรัฐ โพธ์ิศรีทอง

๓๐๒. นางสาวอัจฉรียา แตงใจ

๓๐๓. นางสาวอาทิตยา สุขพงษ์

๓๐๔. นางสาวอารียา ธรรมนาม

๓๐๕. นายอำานาจ เต็งศรีประเสริฐ

๓๐๖. นายอิทธิวัฒน์ ไตรทิพย์พานิชย์

๓๐๗. MISS NANG HONE HAI KHAM 

๓๐๘. MR.SAI MIN THIHA 

๑. MR.CHUANHUI HE

๒. นางสาวมัชฌิมา ทับชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. MISS NANG KAINE NA YEE 
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  ๔. นางสาวกนกกร ทำาบุษศรี

  ๕. นางสาวกัลยาณี คล่องการ

  ๖. นายกิตติ์ดนัย แสงแพ

  ๗. นายคุณากร อินทอง

  ๘. นายจิรภัทร รมณียกุล

  ๙. นางสาวจิรัชญา เชื้อทับทอง

๑๐. นายเจษฎา ใจเอื้อ

๑๑. นายณัฐกมล แก้วเกตุ

๑๒. นางสาวณิชกานต์ ชินสถาพรโชค

๑๓. นายธนภาคย์ การเร็ว

๑๔. นางสาวธรรมพร ซื่อผาสุข

๑๕. นายธรรมรักษ์ ประหลาดเนตร

๑๖. นายธัชพล ปานยิ้ม

๑๗. นายธีรวัฒน์ ตรงเที่ยง

๑๘. นางสาวธีระกานต์ พันธ์แก้ว

๑๙. นายนฤชัย ยอดบุญเรือง

๒๐. นายนิติ กุลทิพย์

๒๑. นายนิติ เนตรภักดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๒๒. นางสาวเบ็ญฤทัย เบ็ญลาเตะ

๒๓. นายปฏิภาณ ทับห่วง

๒๔. นางสาวปรัญรัชต์ หิรัญยันวงษ์

๒๕. นายปรีดาพงศ์ ดอนเลย

๒๖. นายปองพล เสพรัมย์

๒๗. นายปัณณธร พิพัฒนาคม

๒๘. นางสาวปัทมาพร สอนศิษย์

๒๙. นายปาฏิหาริย์ เจริญกุล

๓๐. นางสาวพรลภัส คงทรัตน์

๓๑. นายภูมินทร์ เกราดส์

๓๒. นายภูสน เฉลิมสุข

๓๓. นางสาววิภารัตน หงษ์ดวง

๓๔. นายศรัณญ์ เนื่องเกตุ

๓๕. นายศักย์ศรณ์ อินทร์ใจเอื้อ

๓๖. นางสาวสุภัสสรา พลซา

๓๗. นายอริญชย์ แสงทอง

๓๘. นายอัฏฐพล อุดมสินเจริญชัย

๓๙. นางสาวอาภัสสร แสนสามารถ

๑. นายภานุวัฒน์ ภาแก้ว

๓. นายจิรายุ สุทธหลวง

๔. นายธนรรณพ ปะธิปะ

๕. นายพิฆเนศ แก้ววิจิตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

๒. นางสาวอมรรัตน์ คำาบาง

๖. นายไพสิฐ จินายะ

๗. นายอภิชาติ จันทร์เพ็ญศรี
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๑. นางสาวจารวี นุ้ยสาย

๒. นางสาวเพ็ญนภา ขันธนันท์

๔. นายดุษฎี ลี้แสน

๕. นายธนภัทร สนองญาติ

  ๘. นายกนกชัย อะมะพุธ

  ๙. นางสาวกนกวรรณ เรือนไทย

๑๐. นางสาวกฤตพร ไชยเจริญ

๑๑. นางสาวกัญญาณัฐ ใจห้าว

๑๒. นายกีรติ แก่นจันทร์

๑๓. นางสาวเกตุชนก วิศวนาวิน

๑๔. นายจิรายุส เหล่าพานิช

๑๕. นายชลธี ศรีวิชัย

๑๖. นางสาวญาณิศา ยาวิชัย

๑๗. นางสาวฐิตาภรณ์ ศิริรัตนพันธุ์

๑๘. นายฐิรวัชร์ ประเสริฐ

๑๙. นายณัฐพล ดีบัง

๒๐. นายธนทัต ต้นทอง

๒๑. นายธนเสฎฐ์ แสนน้อย

๒๒. นายธีรวัชร ธิชาญ

๒๓. นายธีระนัย แสงจันทร์

๒๔. นางสาวนปภัส ภัทรายุตวรรตน์

๒๕. นายนพรัตน์ อยู่เย็น

๒๖. นายนันทกรณ์ นุชิต

๒๗. นายปิยะพงษ์ อุโคตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

๓. นางสาวอชิตะ อุทโท

๖. นายนรวิชญ์ นะระ

๗. นางสาวปพิชญา มุกดาภิรมย์

๒๘. นางสาวพรจรัส เคหะทุ่ม

๒๙. นางสาวพรรณพนัช หีบทอง

๓๐. นายพิสิษฐ์ อินต๊ะโม

๓๑. นางสาวภัทรวรรณ บุญเป็ง

๓๒. นายมูอัส ฮาแวร์

๓๓. นายยศพล เชื้อเมืองพาน

๓๔. นายรัชชานนท์ ยองชนะ

๓๕. นางสาววริศรา กสิวัฒนาวุฒิ

๓๖. นางสาววศินี ดอกไม้

๓๗. นายวิระพงษ์ ดวงหทัยพรสุข

๓๘. นายศรัณย์ ศรีสาธร

๓๙. นางสาวศศินา ใจโปร่ง

๔๐. นายศักดา พรหมปาลิตร

๔๑. นายศิรสิทธิ์ อึงพินิจพงศ์

๔๒. นางสาวศิลป์ศุภา ศรีท้าว

๔๓. นายศิวดล บุญประดับ

๔๔. นางสาวสภาภรณ์ เกรียงกีรติกุล

๔๕. นายสมชาย ขาวกระจ่าง

๔๖. นายสมโชค วชิรวัฒนกุล

๔๗. นายสาริศ วชิระสุข
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๔๘. นางสาวสิรินดา ฮาวคำาฟู

๔๙. นางสาวสุกฤตา กายสิทธิ์

๕๐. นางสาวสุทัสสา สานนท์

๕๑. นายสุวิชชาญ คำาตื้อ

๕๒. นายเสรีภาพ อินต๊ะใจ

๕๓. นางสาวอัญธิกา จิรัตนานนท์

๑. นายนิธิศ เซ็นน้อย

๒. นางสาวพัชรกมล บัวทอง

  ๔. นายกรวิชญ์ อักษรดิษฐ์

  ๕. นายกฤตกร สารกิจอาภา

  ๖. นางสาวกาญจนาวลี คณิสาร

  ๗. นางสาวจุฬาลักษณ์ เอี่ยมชำานาญ

  ๘. นางสาวฉัตรภรณ์ อยู่สำาราญ

  ๙. นางสาวชลนรี อินทิราวรนนท์

๑๐. นายชัชธิพงศ์ อ่อนเจริญวิชญ์

๑๑. นางสาวชามาวีร์ อารีรอบ

๑๒. นางสาวชาริณ พุฒเทศ

๑๓. นายชารินทร์ มัฆวิมาลย์

๑๔. นายซอบิร เปาะเตะ

๑๕. นายฐิติกร ขำาจิตร

๑๖. นางสาวฑิฆัมพร สัจจา

๑๗. นางสาวณัฐมน คงเพชรศักดิ์

๑๘. นายทศพร ทองสุขมาก

๑๙. นางสาวทัศนีย์ ดวงชมภู

๒๐. นายธนทรัพย์ โสภาลดาวัลย์

๒๑. นายธนวัฒน์ ปัญโญนันท์

๒๒. นายธิติวุฒิ สว่างไพศาลกุล

๒๓. นายธีระสิทธิ์ เกสะวัฒนะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)

๓. นายวีรทัศน์ ภัครนิธินันต์

๒๔. นางสาวนันทกาญจน์ บุตรธนู

๒๕. นางสาวนันทัชพร สุดวิลัย

๒๖. นางสาวนิรมล จารย์โพธิ์

๒๗. นางสาวบุปผาพันธุ์ อรรถไกวัลวที

๒๘. นางสาวปนัดดา ออมแสง

๒๙. นายปรมะ ชัยศรี

๓๐. นายปราบ ปัญญาลัย

๓๑. นายพงศ์พิสุทธิ์ เศรษฐะทัตต์

๓๒. นางสาวพลอย เชื้อเมืองพาน

๓๓. นายภัทรพล วิทยาคุณ

๓๔. นายภาคิน แก้วดุลดุก

๓๕. นายภาณุวัฒน์ ชมจินดา

๓๖. นายภาสกร กันธิพันธุ์

๓๗. นายภูวเดช จาจุมปา

๓๘. นางสาวมนชนก เกษตรสมบูรณ์

๓๙. นางสาวมัฌชิมา กองชิต

๔๐. นายโมเสศ จันทร์อินทร์

๔๑. นางสาวลภาภัทร สุพจนานุรักษ์

๔๒. นายลาภวัต แพทย์รักษา

๔๓. นายวรพันธ์ สนธิ
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๔๔. นายวรมัน วันทยะกุล

๔๕. นายวาณิช เลาห์เจริญบัณฑิต

๔๖. นายสิรวิชญ์ เชื้อเจ็ดตน

๔๗. นางสาวสุนิฐา คำาเสียง

๔๘. นายสุภัค สุขสวัสดิ์

๔๙. นางสาวสุรีพร มูลการณ์

๕๐. นางสาวอนัญญา เหลาโชติ

๕๑. นายอนาวิน นุ่มเอี่ยม

๕๒. นางสาวอมรลักษณ์ สันติสกุลไชย

๕๓. นายอัมรู มะยายอ

๕๔. นายอัศฎายุทธ นาจอมทอง

๕๕. MISS YANSHU WANG

๑. นางสาวกุลชา ขันธ์วรวงศ์

๒. นางสาวชนิกานต์ พรหมมา

๓. นางสาวดลพร จันทรรัตน์

๔. นายพงค์ธรม์ ชุมภู

  ๘. นายกษิดิศ เย็นสำาราญ

  ๙. นายดนุวศิน สิทธิวรชาติ

๑๐. นางสาวนภัสวรรณ สรรสวาสดิ์

๑๔. นายกฤษณะ เกษาหอม

๑๕. นางสาวจริณญา อินญาพงษ์

๑๖. นางสาวจิตรานุช ลือตาล

๑๗. นางสาวจินตรา แซ่จาง

๑๘. นางสาวจิราพร กัณหสินวัฒนา

๑๙. นายจุติกุล คุรุภากรณ์

๒๐. นายชนาธิป สีสด

๒๑. นายณฐพล ปัญญานิธิวัฒน์

๒๒. นายณภัทร เทพณะ

๒๓. นางสาวณัฐธินันทร์ แซ่ซือ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

๕. นางสาวแพรวพรรณ โตเจริญกุล

๖. MISS AYSHA SOHAIL

๗. MR.SAI AUNG MONG 

๑๑. นายพศุตม์ รัศมีจันทร์

๑๒. นายภานุเดช คำาปวน

๑๓. นายรุ่งตระกูล รุ้งฟ้าวรกุล

๒๔. นายณัฐวุฒิ ถามา

๒๕. นายถิรวัตร สินเกา

๒๖. นายธนธรณ์ ประสมสุข

๒๗. นางสาวธนาวดี ติธาดา

๒๘. นางสาวธนาวัญฎี เทโพ

๒๙. นายธีรนันท์ คำาไชย

๓๐. นายธีรภพ ภักดีโต

๓๑. นางสาวนฐพร ไชยเลิศ

๓๒. นางสาวนริศา ยาวิละ

๓๓. นางสาวนวพรรษ จิตต์ชื้น
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๓๔. นางสาวนววรรณ คงคากุล

๓๕. นายนันทพงศ์ แซ่ลิม

๓๖. นายปภพ ศรแก้ว

๓๗. นายปวริศ ประสานทรัพย์

๓๘. นางสาวปิยาภรณ์ เถื่อนถำ้า

๓๙. นางสาวพรรษพร รัตนภูมิ

๔๐. นางสาวพลอย ศรีมูล

๔๑. นางสาวพัชรินทร์ มะโนวรรณ

๔๒. นายพันธวัช วิศิษฎ์สิน

๔๓. นางสาวพันสิรา กั่วพานิช

๔๔. นางสาวพิมพ์ชนก ศรีหริ่ง

๔๕. นายเมฆวัน ชูรัตน์

๔๖. นายรังศรุต บำารุงศิลป์

๔๗. นายรัชนาท มาลากุล

๔๘. นายลัทธพล สุวรรณกนิษฐ์

๔๙. นายวงศกร จันทรเปารยะ

๕๐. นายวรการ ปรางค์มณี

๕๑. นายวรพรต วัฒนบุรินทร์กุล

๕๒. นายวสุพล   นันทิพัฒน์ปัญญา

๕๓. นายวานุเทพ ทาวัน

๕๔. นายวิศรุต แก้วมณี

๕๕. นายวีรวัฒน์ รัตนชัย

๕๖. นางสาวศรัญย์พร มินทขัติ

๕๗. นายศิรวัฒน์ เกิดศิริ

๕๘. นางสาวสมฤทัย วงศ์ประสาทเพชร

๕๙. นายสิทธิศักดิ์ พิทักษ์พิเศษ

๖๐. นายสิรภพ ผามั่ง

๖๑. นายสุริยภพ ปวีณเสถียร

๖๒. นายอดิศักดิ์ นัยติ๊บ

๖๓. นางสาวอนงค์นาถ มีพิมพ์

๖๔. นายอนาวิล ว่องพิกุล

๖๕. นายอรรถพล นามเมือง

๖๖. นายอิทธิกร ฮาวคำาฟู

๖๗. MR.AUNG MYAT THU 

๑. นายจักรกฤษณ์ สุขเสริม

๓. นางสาวกันต์ฤทัย พิพัฒน์ผล

๔. นายคณิติน สิงห์งาม

๕. นางสาวเบญจวรรณ ธิเขียว

๖. นายพรศักดิ์ ศรีแก้ว

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒. นายปริญ สันติสุข

  ๗. นายศุภวิชญ์ รัตนานพ

  ๘. นายสัชฌกรณ์ รอบรู้

  ๙. นางสาวสุชานันท์ ขวัญเมือง

๑๐. นางสาวอินทิรา วงศ์ฐิติกร
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๑๑. นางสาวเกษราภรณ์ ฟูวัน

๑๒. นายไกรวิชญ์ ทองกุล

๑๓. นางสาวชฎาธาร ยาวิชัย

๑๔. นางสาวตฤตียา แจ่มศรี

๑๕. นายเทพทัศน์ โพธิ์ดำา

๑๖. นายธนกฤษฎิ์ พรมมีภากร

๑๗. นายธนเดช ศรีดานุช

๑๘. นางสาวนริศรา ศรีแสน

๑๙. นางสาวปภาวรินทร์ ศรีสังข์

๒๐. นางสาวปรมาภรณ์ ยักกะพันธ์

๒๑. นางสาวพรประภา รณรงค์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)

๒๒. นางสาวพัชรพร ตาอินทร์

๒๓. นายพิทยุตม์ กบคำา

๒๔. นางสาวพิมพ์ลานนา ใสมรรคา

๒๕. นายเมธัส เอี่ยมพิทยารัตน์

๒๖. นายระพีพัฒน์ ศรีบริบูรณ์

๒๗. นายวันเฉลิม ไชยทิพย์

๒๘. นางสาวศิริกัลยา พร้อมรุ่งเรือง

๒๙. นายศุภสิน หงวนตัด

๓๐. นายสรัล โอฬารกนก

๓๑. MR.SHUNDONG LI

๑. นางสาวศรัณย์ชนก วงษ์เล็ก

๒. MISS MINDU ZAM

๔. นายณัฐกิตติ์ ทรัพย์น้อย

๕. นายธีรพงษ์ อุมาสะ

  ๗. นางสาวกมลชนก ขันเงิน

  ๘. นางสาวกรรณิกา นวลสะอาด

  ๙. นางสาวกันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์

๑๐. นางสาวเกษณี ทองมี

๑๑. นางสาวขวัญจิรา ตาทอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

๓. MISS TSHERING LHAMO

๖. นางสาวปิยะพร กล้าจริง

๑๒. นายจารุพงศ์ กำาภู

๑๓. นางสาวจิดาภา มีแก้ว

๑๔. นางสาวจิราภรณ์ พานทอง

๑๕. นางสาวเจตปรียา รีฮาเซ็น

๑๖. นางสาวชนิสรา ยิ้มใย
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๑๗. นางสาวชมษร แซ่เตียว

๑๘. นายชัยวัฒน์ หึกขุนทด

๑๙. นางสาวฐิตากร ชื่นแสงจันทร์

๒๐. นางสาวณัฐฐากาญจน์ ทองแก้ว

๒๑. นางสาวธนพร หมุดดี

๒๒. นายธนพล ปักษาศร

๒๓. นางสาวธิดารัตน์ หยดย้อย

๒๔. นายนที ชาลีนิวัฒน์

๒๕. นางสาวบุญญิสา มุสีสุทธิ์

๒๖. นางสาวเบญจมาศ พลทะณู

๒๗. นางสาวปวันรัตน์ เหล่าจันทร์

๒๘. นายพงศ์พสิน ชัยเขมรัชต์

๒๙. นางสาวพีมประภา เนาชมภู

๓๐. นางสาวแพรพลอย มัศโอดี

๓๑. นางสาวภัคจิรา ยะวงษ์

๓๒. นางสาวภัณฑิรา เป็งวารี

๓๓. นางสาวภาสินี แสงสุข

๓๔. นายยศวันต์ วาสนศิริวรรณ

๓๕. นางสาววิชญาพร พวงมณี

๓๖. นางสาวศรัณญณี แก่นโท

๓๗. นางสาวศิโรรัตน์ เจริญดง

๓๘. นางสาวศุภิสรา พลชัย

๓๙. นางสาวสปัญญา สุวรรณพงษ์

๔๐. นางสาวสุทธิดา สนิทจันทร์

๔๑. นางสาวสุพิชามนต์ ใจดี

๔๒. นางสาวอธิติญา คุณากร

๔๓. นางสาวอนุสรา อันตาละโรค

๔๔. นางสาวอรวรรณ เพ็ชรประสมกูล

๔๕. นางสาวอริสา เผ่าจินดา

๔๖. นางสาวอัษนา เซ็นสม

๔๗. นายอารีฟ ตอแลมา

๔๘. นางสาวอิงอักษร รัตนสรรค์

๔๙. MISS SHUYU XIAO

๑. นางสาววิสสุตา เฉยบรรดิษฐ

๒. นางสาวจุฑามาศ เขื่อนเพชร

๓. นางสาวทัตพิชา อาวพิทยา

๔. นางสาวธนพร มาราช

๕. นางสาวนริศรา ยะติน

๖. นางสาวพิมพ์ชนก บุตรพุฒ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)

  ๗. นางสาวพิมพ์นารา วงศาโรจน์

  ๘. นางสาวสุพัตตรา กองสีชา

  ๙. นางสาวสุพัตรา ลีลาพจน์สกุล

๑๐. นางสาวหทัยชนก งาสันเทียะ

๑๑. นางสาวอารยา ไชยธนเรือง
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๑. นางสาวฉัตรชนก เหมหงษ์

๒. นายฉัตรชัย วรรณกูล

๓. นายฐิติ จิราทิวัฒนากุล

  ๖. นางสาวกชกร ศรีสุริยประทีป

  ๗. นางสาวกมลชนก หิรัญพิรุฬห์

  ๘. นางสาวขวัญทิชา ผ่องศรี

  ๙. นายเจษฎา อินคำาปา

๑๐. นางสาวชฎิลทร อินทรทูต

๑๑. นางสาวชัญญาทิพย์ ธีรโรจน์ชาลี

๑๒. นายชาครีย์ หาญเหี้ยม

๑๓. นางสาวซอฟียะ เจ๊ะเต๊ะ

๑๔. นางสาวฐานิต ลิ้มสวัสดิ์

๑๕. นางสาวณัชฌา แสงนาค

๑๖. นางสาวณัฐริกา คล้ายฤทธิ์

๑๗. นางสาวณิชกมล ยอดบุรุษ

๑๘. นางสาวณิชารีย์ อาจจำานงค์

๑๙. นายตุลยวัต มินทนนท์

๒๐. นางสาวทิพย์ไพลิน จุลถาวร

๒๑. นายธนกร พราหมณ์ชื่น

๒๒. นางสาวธัญวรัตม์ ละเอียด

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

สำานักวิชานิติศาสตร์

๔. นางสาวสุตาภัทร แสงวิสุทธิ์

๕. นายอภินันทร์ สูตถิพันธุ์

๒๓. นางสาวนงรัตน์ สงเคราะห์สุข

๒๔. นางสาวนวพร คันเต็ง

๒๕. นางสาวเนติพร มะลิวัลย์

๒๖. นางสาวปภาดา ศรีสมภาร

๒๗. นางสาวปาณิสรา ตั้งใจจริง

๒๘. นายพศิน จิรกรวรการ

๒๙. นายภูภ์ฏวัณณ์ ลาภมาก

๓๐. นางสาวลลิตา นานอน

๓๑. นางสาววรรณพร ขันจำานงค์

๓๒. นางสาววริศรา วาพันสุ

๓๓. นางสาววิรัลพัชร นานัปแสนอนันต์

๓๔. นางสาวศิวพร วิจารณ์

๓๕. นายสฤษดิ์พรหม ทองแสง

๓๖. นางสาวสวนีย์ ซาลานเดอร์

๓๗. นางสาวอริสรา อุปถัมภ์

๓๘. นายอัครวัฒน์ วิญญายอง

๓๙. นางสาวอารดา เลิกการบาป

๔๐. นางสาวกชกร ศิระดิษฐกุล

๔๑. นางสาวกชพรรณ สุวรรณเนตร

นิติศาสตรบัณฑิต

๔๒. นางสาวกนกพร อามาตย์เสนา

๔๓. นางสาวกนกแพร สอนบุญทอง
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๔๔. นางสาวกนกวรรณ ฟักจินดา

๔๕. นางสาวกมลชนก แซ่เฉิน

๔๖. นางสาวกรแก้ว ช่วยสงคราม

๔๗. นางสาวกรรณิกานต์ เกษร

๔๘. นางสาวกฤษฎิ์ฌัชชา นันตา

๔๙. นายกฤษณพงศ์ สมประสงค์

๕๐. นายกฤษดา รื่นสุข

๕๑. นางสาวกังสดาล เอี่ยมสะอาด

๕๒. นางสาวกัญจนพร โชตินิกร

๕๓. นางสาวกัญญาพัชร สิทธิเวช

๕๔. นางสาวกัณฐาภรณ์ เพชรรัตน์

๕๕. นายกันตชาติ ประจำาค่าย

๕๖. นายกานต์ พิมพ์พา

๕๗. นางสาวกานต์ธิดา แก้วประภา

๕๘. นายกิตติกันตพงศ์ ด่านอนุพันธ์

๕๙. นางสาวกิรดา ปัทมะสูต

๖๐. นายเกริกพล ศรีรัตนประพันธ์

๖๑. นางสาวขวัญฤทัย ไชยขวัญ

๖๒. นางสาวขวัญวรา รัตนเรียงราย

๖๓. นายเขตพิพัฒน์ อินทร์นอก

๖๔. นางสาวคคนัมพร คามคีรีวงศ์

๖๕. นางสาวคชาภรณ์ ผิวผ่อง

๖๖. นายคเชนทร์ ไชยชูลี

๖๗. นายคมกริช ม่วงน้อยเจริญ

๖๘. นายคมชาญ ใหญ่อินทร์

๖๙. นางสาวคริสทีน จอมคำา

๗๐. นางสาวจริยา เอฟวา

๗๑. นายจักรกฤษณ์ ปฐพีภัทร

๗๒. นายจักรภัทร เสาะแสวง

  ๗๓. นางสาวจันฑมาศ สวยงาม

  ๗๔. นางสาวจิดาภา ภูเวียงจันทร์

  ๗๕. นางสาวจิตติกานต์ กล่อมอิ่ม

  ๗๖. นางสาวจิรวดี ส่งศรี

  ๗๗. นายจิรวัฒน์ เทียนมนต์

  ๗๘. นางสาวจิรสุดา พรมมินทร์

  ๗๙. นางสาวจิรัฐติกาล กันทะเขียว

  ๘๐. นางสาวจุฑากานต์ เฟื่องชูนุช

  ๘๑. นายจุลดิศ รังษา

  ๘๒. นางสาวเจนตา ธรรมสระ

  ๘๓. นายเจษฎา นิยมพงค์

  ๘๔. นายชนะพันธ์ ขวัญอ่อน

  ๘๕. นางสาวชนัฐดา อภิญญาวิศาล

  ๘๖. นางสาวชนากานต์ ถนอมกิจ

  ๘๗. นางสาวชนากานต์ ปานดวง

  ๘๘. นายชนุตร์ สีลเตโชธาม

  ๘๙. นายชยุต สุภิรัตน์

  ๙๐. นางสาวชลธิชา กุลพิมาย

  ๙๑. นายชวัลวิทย์ ใจกาศ

  ๙๒. นายชัชชัย ไชยาคม

  ๙๓. นางสาวชัญญพัชร์ ฐากุลอธิวัฒน์

  ๙๔. นางสาวฐิติมา สุขสำาราญ

  ๙๕. นางสาวณทัสนันท์ ชินอริยวงษ์

  ๙๖. นางสาวณพัชรา สินไชย

  ๙๗. นางสาวณัชชา แก้วมณี

  ๙๘. นางสาวณัฏฐชา คงเพ็ชร์

  ๙๙. นางสาวณัฐกานต์ ประดิษฐ์อัสดร

๑๐๐. นายณัฐดนัย ขามใหญ่

๑๐๑. นางสาวณัฐธิดา สุทธนู
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๑๐๒. นางสาวณัฐพร ไชยลังกา

๑๐๓. นางสาวณัฐพัทร คาภูน้อย

๑๐๔. นายณัฐภัทร พิทักษ์ธรรม

๑๐๕. นายณัฐวัฒน์ พรรณโรจน์

๑๐๖. นายณัฐวัตร กุณฑะโร

๑๐๗. นางสาวณัฐสุดา ยังน้อย

๑๐๘. นางสาวณิชกานต์ สังกฤษ

๑๐๙. นางสาวณิชากร ผุดเพชรแก้ว

๑๑๐. นายดนุพัฒน์ นันจันที

๑๑๑. นายดำารงค์เดช ทัพพุ่ม

๑๑๒. นายโดม คล่องสำารวจ

๑๑๓. นายทนงศักดิ์ ศักดิ์หงษ์

๑๑๔. นางสาวทัศมน บัวทอง

๑๑๕. นายแทน วรรณศรี

๑๑๖. นายธนกฤต อ่อนเนียม

๑๑๗. นายธนชิต เลิศเลื่อมใส

๑๑๘. นายธนธรณ์ วงศ์เนตร

๑๑๙. นางสาวธนภรณ์ แสงสว่าง

๑๒๐. นายธนภูมิ ณ นคร

๑๒๑. นางสาวธนวรรณ วงศรีเทพ

๑๒๒. นายธนาวุฒิ วงศ์ทองดี

๑๒๓. นายธรณ์เทพ ชาดี

๑๒๔. นายธัญพิสิษฐ์ อาจนาเสียว

๑๒๕. นางสาวธัญรัตน์ ศรีคง

๑๒๖. นางสาวธัญลักษณ์ จันทละมูล

๑๒๗. นางสาวธันยพร สะอาดเอี่ยม

๑๒๘. นางสาวธิตินันท์ จันทนานาค

๑๒๙. นายธีรณัฏฐ์ ขาวนวล

๑๓๐. นายนพดล อินทะแสน

๑๓๑. นายนฤดล พิมพ์นนท์

๑๓๒. นางสาวนลินกร เตชะตา

๑๓๓. นางสาวนววรรณ เรืองแก้ว

๑๓๔. นายนัฐพงษ์ ใจแล

๑๓๕. นางสาวนันทิชา หาญกุดตุ้ม

๑๓๖. นางสาวนายิกา ยศจนา

๑๓๗. นางสาวนำ้าใจ ดิษฐบุตร

๑๓๘. นางสาวนีรชา กะสิรักษ์

๑๓๙. นางสาวเนตรตี นฤนาทมโนรม

๑๔๐. นางสาวเนตรสกาว โสบกระโทก

๑๔๑. นางสาวบุญนิสา ขาวสำาอางค์

๑๔๒. นางสาวเบญญาภา ตะกรุดโฉม

๑๔๓. นางสาวปณัศดา มีศิลป์

๑๔๔. นางสาวปทิตตา พันธ์คงค์

๑๔๕. นายปพนสรรค์ มหาราชเสนา

๑๔๖. นางสาวประวีร์ ไชยทอง

๑๔๗. นายปรัตถกร ชัยช่วย

๑๔๘. นางสาวปรางค์ทิพย์ อัครินทร์

๑๔๙. นางสาวปริชญา นามเทพ

๑๕๐. นางสาวปรียานุช มีมาก

๑๕๑. นางสาวปรียาวัลย์ ไชยากุลสรากร

๑๕๒. นางสาวปวีณ์ธิดา คูนาเอก

๑๕๓. นางสาวปัญญ์ชนัฏ หาญศักดิ์สิริกุล

๑๕๔. นายปิติธรรม วรรณสิริวิไล

๑๕๕. นายปิตุรงค์ ใจดี

๑๕๖. นางสาวปิ่นสุดา ศรีวิบูลย์

๑๕๗. นางสาวปิยพร สุกันทา

๑๕๘. นายปิยวัฒน์ คงเดชศักดา

๑๕๙. นางสาวเปรมวดี มุขเทียบ
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๑๖๐. นางสาวผุสดี เดนิสคีธ  สมิธ

๑๖๑. นางสาวพรชนัญญ์ เจียมจันทร์

๑๖๒. นางสาวพรชนิตว์ ตั้งตระกูล

๑๖๓. นางสาวพรปวีณ์ ดำารงรติรัฐ

๑๖๔. นางสาวพรสวรรค์ อุนามูล

๑๖๕. นายพัชรพล สิทธิกัน

๑๖๖. นายพัฒน์พงษ์ ศรีบุญรอด

๑๖๗. นางสาวพัทธนันท์ เถื่อนรอด

๑๖๘. นายพิชชากร ยั่งยืน

๑๖๙. นางสาวพิชชาพร แฉล้ม

๑๗๐. นางสาวพิชยา กิจสมัย

๑๗๑. นายพิทักษ์สิทธิ์ เพชรจตุรภัทร

๑๗๒. นายพิรพัฒน์ ภูเหิน

๑๗๓. นายภคพงศ์ พลอยกลม

๑๗๔. นายภณโชติ ประเสริฐสุข

๑๗๕. นางสาวภัฏชนก รัตนคุณากร

๑๗๖. นางสาวภัทราริน วงค์คำาลือ

๑๗๗. นายภาคย์ดิศรณ์ เหลืองประเสริฐ

๑๗๘. นายภานุพงศ์ อินสม

๑๗๙. นางสาวภาวนา จันทาพูน

๑๘๐. นายภูรินทร์ โสภณมณี

๑๘๑. นายภูริภัทร เรืองทอง

๑๘๒. นางสาวมณฑชญา ศรีสำาราญ

๑๘๓. นางสาวมนัสยา ไชยโย

๑๘๔. นายมนัสวิน กั๊กหนู

๑๘๕. นางสาวมาริษา ศรีมลทณ

๑๘๖. นายมุขภูมิ ธรรมเจริญ

๑๘๗. นางสาวเมธิณี เกิดแย้ม

๑๘๘. นางสาวเมธิศา พุ่มพวง

๑๘๙. นางสาวยุพาพรรณ ทมโคตร

๑๙๐. นายโยธกา ปะทิ

๑๙๑. นางสาวรดามณี ธิบดี

๑๙๒. นางสาวรติกาล บุญเทศ

๑๙๓. นางสาวรัชนิกาญจณ์ แหยมบาง

๑๙๔. นางสาวรัตติกาล มณียศ

๑๙๕. นางสาวรัตนโกสินทร์ นาวินธรรม

๑๙๖. นางสาวรุจาภา ศรีสุวงศ์

๑๙๗. นางสาวรุจิรา บำารุงราษฎร์

๑๙๘. นายฤทธิเดช พิริยุตมสนธิ

๑๙๙. นายวงศธร นนทผล

๒๐๐. นายวงศ์วรัณ  เมืองน้อย

๒๐๑. นางสาววรรณวิสา ปานบำารุง

๒๐๒. นางสาววรันธร ตันติกุล

๒๐๓. นางสาววริษา ทับทิมธงไชย

๒๐๔. นายวสันต์ ศรีปัญญา

๒๐๕. นายวัชรพงษ์ เกตุมณี

๒๐๖. นางสาววัชลาวลี ปุริธรรมเม

๒๐๗. นางสาววิภาดา รุ่งเรืองยั่งยืน

๒๐๘. นางสาววิสสุตา ฉวีวงศ์พงษ์เดช

๒๐๙. นายศรันย์ทัศน์ ม้วงไทยงาม

๒๑๐. นางสาวศิรภัสสร แสงแก้ว

๒๑๑. นางสาวศิริกัญญา กรอกกลาง

๒๑๒. นางสาวศิริพร คงอุตส่าห์

๒๑๓. นายศิวกร ทีนะกุล

๒๑๔. นายศิวกร สิงธิสาร

๒๑๕. นายศุภกร แก่นจันทร์

๒๑๖. นายศุภกร ศรีสุก

๒๑๗. นางสาวศุภวรรณ จุ้ยสุวรรณ
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๒๑๘. นางสาวศุภษวรรณ อาวัชนาการกูล

๒๑๙. นางสาวศุภิสรา สอาดเอี่ยม

๒๒๐. นางสาวโศรยา ยูโซะ

๒๒๑. นายสถาปัตย์ ภูมิชิน

๒๒๒. นางสาวสมิตา ประสานวุฒิ

๒๒๓. นางสาวสรินยา นะวงค์

๒๒๔. นางสาวสโรชา กระดังงา

๒๒๕. นายสหภาพ แปงใจ

๒๒๖. นายสิทธารัตน์ รัตนกาญจนากุล

๒๒๗. นายสิทธิ์ทัศน์ ศรีวะปะ

๒๒๘. นายสิรภพ ประนิธิ

๒๒๙. นางสาวสิริกาญจน์ ปริญญาวุฒิ

๒๓๐. นายสิริไตรภูมิ ปะระมา

๒๓๑. นางสาวสิรินยา แก่นโงน

๒๓๒. นางสาวสิรีนาฏ เสนนอก

๒๓๓. นายสิห์ วรรษาวุธ

๒๓๔. นางสาวสุดารัตน์ กำาลังหาญ

๒๓๕. นางสาวสุธิดา ตองอ่อน

๒๓๖. นางสาวสุธีรา เทพเสนา

๒๓๗. นางสาวสุพรรณี ทรัพย์ประเสริฐ

๒๓๘. นางสาวสุภามาศ เพ็งเจริญ

๒๓๙. นางสาวสุมิตรา สุรพันธ์

๒๔๐. นางสาวสุวรรณี ภักดี

๒๔๑. นายสุวิศิษฏ์ หลวงทิพย์

๒๔๒. นายเสฏฐวุฒิ วงค์ต่อม

๒๔๓. นายหฤษฎ์ จันทะคัด

๒๔๔. นายอติเทพ บุญยิ่ง

๒๔๕. นางสาวอทิตา กุลธารินท์

๒๔๖. นางสาวอภิชญา มากเกย

๒๔๗. นายอภิรักษ์ เขียวไสว

๒๔๘. นายอภิวัฒน์ อำาลอย

๒๔๙. นายอภิเษก เมฆวัน

๒๕๐. นางสาวอริยา ฉวีนิรมล

๒๕๑. นายอัคร เล็กเจริญ

๒๕๒. นายอัครวิชช์ ศรีวิชัย

๒๕๓. นางสาวอัญชิสา ราชเสนา

๒๕๔. นางสาวอารีพร สาริกานนท์

๒๕๕. นางสาวอารียา จันทร์เจริญ

๒๕๖. นางสาวอินทิรา เรื่อศรีจันทร์

๒๕๗. นางสาวอุรัสยา ไชยภาษี

๒๕๘. นางสาวเอมิกา อุทัง

๒๕๙. นางสาวเอื้อการย์ จันทร์คำา

๒๖๐. นางสาวไอริณ แววศักดิ์
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รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง    
   ๑.  นางสาวถนอมลักษณ์   พิณสุวรรณ
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 
   ๒.  นางสาวรญาณ์นันท์   นิรันตสุข

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                
   ๓. นางสาวธิวาสิตา   หะยีเจะปูเตะ
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
   ๔. นายคณิน   บำารุงกิจ
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ๕. นายวุฒิชาติ   ไศลบาท

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์  
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต    
   ๖. นายศิวกร   ศรีวิชา 

สำานักวิชาแพทยศาสตร ์  
 แพทยศาสตรบัณฑิต  
   ๗. นางสาวสมิตา   ผดุงวิทย์วัฒนา   

สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร ์  
 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
   ๘. นายธัญพงศ์   มาไพศาลสิน 

สำานักวิชานวัตกรรมสังคม  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ  
   ๙. นางสาวนภัสศัย   ทิมศรี
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สำานักวิชาจีนวิทยา  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาจีนศึกษา
   ๑๐. นางสาวณิรัชชา   ทัง  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
   ๑๑. นางสาวชัชฎาภรณ์   เลิศคณาวนิชกุล 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
   ๑๒. นางสาวอารฎา   แก้วขาว  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
   ๑๓. นางสาวทิพยวารี   วังคะวิง
   ๑๔. นางสาวผกายวรรณ   ชโลธร

สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ 
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์
   ๑๕. นางสาวปณัชยา   สมอารีย์
 กายภาพบำาบัดบัณฑิต 
   ๑๖. นางสาวบุษยพรรณ   ซอเรนเซ่น
 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
   ๑๗. นางสาวลภัสรดา   จีนาภักดิ์ 

สำานักวิชาศิลปศาสตร์  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
   ๑๘. นางสาวฉัตรชนก   ชโลธรพิเศษ 

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีประยุกต ์
   ๑๙. นายกิตติศักดิ์   สุวรรณ์ 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   ๒๐. นางสาวพิชามญชุ์   ศรีสวัสดิ์ 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
   ๒๑. นางสาวชฎาทิพย์   ฉัฐมะวงค์ 

สำานักวิชาการจัดการ  
 บัญชีบัณฑิต     
   ๒๒. นายภูดิศ   ทีฆวิวรรธน์
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 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
   ๒๓. นายนรวิชญ์   สุวารักษ์  
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
   ๒๔. นางสาวนันทนา   ทาอินต๊ะ 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
   ๒๕. นางสาวเตชิตา   ลาพินีกร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
   ๒๖. นายไทยรักษ์   วรรณารักษ์   
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   ๒๗. นางสาวมีนามล   คงรื่น 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
   ๒๘. นางสาวพิมลรัตน์   สายแสงทอง 
   ๒๙. นายอริยะกร   รังสฤษฎากร 

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ๓๐. MR.CHUANHUI   HE 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   ๓๑. นางสาวเพ็ญนภา   ขันธนันท์
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   ๓๒. นายพงค์ธรม์   ชุมภู
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
   ๓๓. นายจักรกฤษณ์   สุขเสริม  

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   ๓๔. MISS MINDU   ZAM

สำานักวิชานิติศาสตร์  
 นิติศาสตรบัณฑิต   
   ๓๕. นายอภินันทร์   สูตถิพันธุ์
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คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้นำากล่าว)..............ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำาผู้สำาเร็จ 

การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำาปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

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

ขอให้คำาสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี และต่อหน้าผู้ซึ ่งเฝ้าทูลละออง

พระบาทอยู่ ณ ที่นี ้ว่า

 ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ 

ตนต่อผู ้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา  จักใช้ศิลปวิทยาการที ่มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง 

ดำารงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำาเกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี 

ของปวงชน จักยอมพลีตนเพ่ือประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต 

อันทรงศักดิ ์และสิทธิ ์แห่งปริญญา เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ให้คงอยู่ตลอดไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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