พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำ�แถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำ�มหาวิทยาลัย
อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง
มาประดับไว้บนแถบสำ�รดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
ในแถบตุงประกอบด้วย
ลายปราสาท ซึ่งหมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปีชวด พุทธศักราช ๒๔๔๓
ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง
ตามตำ�นานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา
ลายเสือ หมายถึง ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พุทธศักราช ๒๕๔๑

สารบัญ
หน้า
สำ�เนาพระราโชวาทประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖					
กำ�หนดการ 									
คำ�กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พลเอก สำ�เภา ชูศรี
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง						
คำ�กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ของ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำ�ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
		
จำ�นวนผูไ้ ด้รบั พระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 			
รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญามหาบัณฑิต 								
ปริญญาบัณฑิต
รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์
คำ�ปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖							
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สำ�เนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ขา้ พเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวง ประจำ�ปีน.้ี ขอแสดงความชืน่ ชมกับบัณฑิตทุกคน ทีไ่ ด้รบั เกียรติและความสำ�เร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายในที่นี้ คงมีความปรารถนาอยู่ทั่วกัน ที่ได้รับความสำ�เร็จในการ
ทำ�งานเช่นเดียวกับความสำ�เร็จในการศึกษา. ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงคุณธรรมห้าประการ
ทีเ่ ป็นกำ�ลังเกือ้ หนุนให้บคุ คลบรรลุถงึ ความสำ�เร็จในการประกอบอาชีพการงาน. ประการแรก
คือมีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานที่ทำ� ว่าเป็นงานที่มีประโยชน์ มีคุณค่า ทั้งแก่ตัวผู้ที่ทำ�งานนั้น
และแก่สังคมส่วนร่วม. ประการที่สอง คือความอุตสาหะพากเพียรที่จะทำ�งานให้ตลอดต่อ
เนื่องจนสำ�เร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย. ประการที่สาม คือความมีสติรู้ตัว ระมัดระวังการ
กระทำ�ของตนเองอยูต่ ลอดเวลา ไม่ให้ประมาทพลาดพลัง้ จนงานเสียหายได้. ประการทีส่ ี่ คือความ
ตั้งใจอันมั่นคงแน่วแน่อยู่ในงาน ไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ทำ�. ประการ
ที่ห้า คือปัญญารูช้ ดั ในงานและวิธที จ่ี ะปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้องเทีย่ งตรง เพือ่ ให้งานทีท่ �ำ สำ�เร็จผล
อย่างมีประสิทธิภาพ. คุณธรรมทัง้ ห้าประการนี้ เป็นเหตุเป็นผลต่อเนือ่ งกัน และเกือ้ กูลส่งเสริม
ซึ่งกันและกันอยู่ เช่น ความศรัทธาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเพียรพยายาม ต้องอาศัยสติกับ
ปัญญา ที่จะพิจารณาวินิจฉัยจนบังเกิดเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง และสติกับปัญญานั้นจะเกิดมีขึ้น
ได้ ก็ต้องอาศัยความตั้งใจเพ่งพินิจอันแน่วแน่มั่นคง. จึงขอให้บัณฑิตศึกษาพิจารณาคุณธรรม
ทั้งห้าประการนี้ให้เข้าใจความหมาย ความสำ�คัญ และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่าง
ชัดแจ้ง แล้วตั้งใจพยายามสร้างเสริมให้มีครบถ้วนทุกประการ จะได้สามารถสร้างสรรค์
ความสำ�เร็จในการประกอบกิจการงานได้ดังที่ปรารภปรารถนา.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและ
ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.
๔

กำ�หนดการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำ�บลท่าสุด อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

เวลา ๑๐.๐๐ น. 		
		
-

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินโดยรถยนต์
พระทีน่ ง่ั ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (วงดุรยิ างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงวางพานพุ่มดอกไม้
ทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ
ทรงกราบ
เสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เสด็จเข้าภายในห้องประทับรับรอง
ประทับพักพระราชอิริยาบถ
ทรงฉลองพระองค์ครุย
ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
เสด็จฯ ออกจากห้องประทับรับรองเข้าภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงกราบ
เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์
อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
๕

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
-

นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุผู้สำ�เร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร(จำ�นวน ๔ รูป)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
แด่พระภิกษุผู้สำ�เร็จการศึกษา
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จำ�นวน ๔ ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำ�ดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และการจัดการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำ�นวน ๑,๐๑๘ ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ตามลำ�ดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องประทับรับรอง (๑๕ นาที)
เสด็จฯ ออกจากห้องประทับรับรองเข้าภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
คณบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมเกษตร นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และพยาบาลศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำ�นวน ๘๑๔ ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ตามลำ�ดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำ�ปฏิญาณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
(จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปยังห้องรับรอง
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย
๖

		
		
		
		

เสด็จ ฯ ออกจากห้องรับรองไปยังพลับพลาพิธีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทรงเปิดโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การแต่งกาย
ข้าราชการในพื้นที่
ข้าราชการในพระองค์
ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาชนทั่วไป

๗

:
:
:
:
:

เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ชุดครุยสวมทับเครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติขาว
ชุดสากล หรือชุดสุภาพ

คำ�กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พลเอก สำ�เภา ชูศรี
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้ าพระพุทธเจ้า พลเอก สำ�เภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปีตยิ นิ ดี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละออง
พระบาททรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำ�เนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก่คณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้
ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ
ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี
จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป
							

๘

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำ�กราบบังคมทูล
เบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ของ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วนั ชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำ�นวน ๔ รูป คือ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
		

พระสมุหป์ รีชา มหาปญฺโญ

		

พระมหาสิชฌากร ปสิทธฺ กิ โร

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
		

พระคณากร สิรเิ สฏฺโฐ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
		

พระวรัญญู พุทฺธิวีโร

และในลำ�ดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก
ผูท้ รงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จำ�นวน ๔ ราย คือ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
		

นายจรัญ ภักดีธนากุล

๙

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
		

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
		

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
		

นายแพทย์อาวุธ ศรีศกุ รี

						
							

๑๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
นายจรัญ ภักดีธนากุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ เนติ-บัณฑิตไทย (อันดับที่ ๑ ของสมัยที่ ๒๕)
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก University of Cambridge
ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ และสอบได้เนติบัณฑิต Barrister at
Law จาก The Honourable Society of Gray’s Inn กรุงลอนดอน ประเทศสหราช
อาณาจักร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
นายจรั ญ ภักดีธนากุล เริ ่ ม รั บ ราชการในตำ � แหน่ ง อาจารย์ ค ณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ต่อมาสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้
ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ และเริ่มรับราชการในตำ�แหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลาในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๓ และผู้พิพากษาประจำ�กระทรวงยุติธรรมในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ นาย
จรัญ ภักดีธนากุล มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาตามลำ�ดับ โดยในปีพุทธศักราช
๒๕๓๒ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�กระทรวง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขาธิการสำ�นักงานส่งเสริมตุลาการ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และ
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา ก่อนขอโอนย้ายจาก
ราชการตุลาการไปยังราชการพลเรือน โดยไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมในปีพุทธศักราช
๒๕๔๙ ต่อมานายจรัญ ภักดีธนากุล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นต้นมา จนกระทั่ง
ปัจจุบัน
นายจรัญ ภักดีธนากุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขานิติศาสตร์อย่างแท้จริง ได้อุทิศตนให้กับการศึกษามาโดยตลอด โดยเป็นอาจารย์
พิเศษบรรยายให้ความรูด้ า้ นกฎหมายในสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่งมาอย่างต่อเนือ่ ง และ
ได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูส้ อนกฎหมายทีม่ คี วามเป็นครูอย่างแท้จริง นายจรัญ ภักดีธนากุล
๑๑

ได้แต่งตำ�ราทางกฎหมายหลายเรื่อง เช่น กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งว่าด้วยอุทธรณ์-ฎีกา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับ
คดี และคำ�อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้ เป็นต้น
ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาด้านกฎหมายเป็นอย่างยิง่ นอกจากนี้ นายจรัญ ภักดีธนากุล
ยังได้ชอ่ื ว่าเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์ตอ่ วิชาชีพนักกฎหมาย ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถด้านกฎหมาย
เพื่อผดุงความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม โดยยึดหลักความถูกต้องและ
ความชอบธรรมเป็นแนวปฏิบัติเสมอมา นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความเมตตาและมีความเห็น
อกเห็นใจผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม โดยได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายช่วยเหลือให้บุคคลผู้เดือด
ร้อนเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมตลอดมา นอกจากนีย้ งั ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ อีกด้วย
ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายจรัญ ภักดีธนากุล อันเป็นที่
ประจักษ์ชัดถึงความเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และนักวิชาชีพกฎหมาย ได้อุทิศตนเพื่อ
พัฒนาวงวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับและมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด
รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ได้ใช้วิชาความรู้ทางกฎหมาย
เพื่อผดุงความยุติธรรมเสมอมา โดยยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่มีความ
กดดันสูงก็ตาม เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง
สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำ�ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำ�มา ล้วน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและ
แบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึง
มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ นายจรัญ ภักดีธนา
กุล ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป

๑๒

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘
ที่หมู่บ้านร่องขุ่น อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่จังหวัดเชียงราย
สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนเพาะช่าง เมื่อปีพุทธศักราช
๒๕๑๖ และระดับปริญญาตรี จากภาควิชาศิลปไทย (รุ่นแรก) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
หลังจากสำ�เร็จการศึกษา นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
ออกสู่สังคมเป็นจำ�นวนมาก ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับชาติมา
เป็นระยะ ภายหลังได้ประกาศตนเป็นศิลปินอิสระ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถาบันและสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ หลายแห่ง ทั้ง
ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผูม้ คี วามสามารถทางศิลปะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของตน
ได้สร้างผลงานทางศิลปะที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตนเองเป็น
จำ�นวนมาก เคยจัดนิทรรศการแสดงเดี่ยวและร่วมแสดงกว่า ๕๐ ครั้ง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีผลงานของตนรวมทั้งหมดกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น มีผู้สนใจที่เป็นนักสะสมทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศเก็บรวบรวมผลงานของนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ กว่า ๓๐๐ คน
นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ฝากผลงานชิ้นสำ�คัญไว้ในบ้านเมืองหลายชิ้น เช่น ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ถวายงานเขียน
ภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้างหอนาฬิกาให้เทศบาลเมืองเชียงราย และสร้างวัดร่องขุ่น จังหวัด
เชียงราย ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นพุทธศิลป์ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากการที่เป็นศิลปินที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
รวมทั้งเป็นผู้มีจิตสาธารณะและได้อุทิศตนให้กับสังคมอยู่เป็นนิจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
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สังคมโดยรวมอย่างเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่างๆ เป็นจำ�นวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ในระยะที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถผลิตงาน
จิตรกรรมที่ถ่ายทอดหลักธรรมคำ�สอนของพุทธศาสนาออกมาในรูปของพุทธศิลป์ที่มีความ
สวยงาม ประชาชนทั่วไปสามารถสัมผัสได้ จนได้รับความนิยมและกล่าวขวัญไปทั่ว ภาพงาน
ศิลปะของนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้แพร่หลายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะภาพที่เป็นงาน
พุทธศิลป์
นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีความสำ�นึกอยู่เสมอว่า จุดกำ�เนิดแห่งตนนั้นอยู่
ณ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างแน่นแฟ้น มี
ความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นล้นพ้น ดัง
นั้น ด้วยแรงบันดาลใจของความรักชาติ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความจงรัก
ภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จึงได้ทุ่มเทความรู้
ความสามารถ และแรงกายแรงใจที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ สร้างสรรค์งานชิ้นสำ�คัญใน
ชีวิต คือ วัดร่องขุ่น ณ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย อันเป็นบ้านเกิด โดยถอดแบบมาจาก
วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน โดยเริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๔๐ รูปแบบของวัดร่องขุน่
ที่สร้างขึ้นเป็นงานพุทธศิลป์และพุทธสถาปัตยกรรมที่นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้บรรจง
สร้างขึ้นในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งไม่เคยมีที่ใดมาก่อน ด้วย ความปรารถนา
อันแรงกล้าที่จะสร้างพุทธศิลป์และพุทธสถาปัตยกรรมแห่งวัดร่องขุ่นแห่งนี้ให้เป็นงานศิลปะ
ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความจงรักภักดี
นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแล้ว
นายเฉลิ ม ชั ย โฆษิตพิพัฒน์ ยังได้อุทิศตนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ได้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำ�เนินการขององค์กรทางศิลปะและองค์กรการกุศลต่างๆ
และได้อุทิศตนให้กับวงการศึกษาด้วยการบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
ศิลปะที่ตนเองมี แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่งเสมอมา
การสร้างสรรค์วัดร่องขุ่นที่เป็นพุทธศิลป์และพุทธสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่สังคมจังหวัดเชียงราย
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และประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านของการน้อมนำ�ให้คนเข้าถึงหลักธรรมคำ�สอน
ของพระพุทธศาสนาโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง และการทำ�ให้วัดร่องขุ่นแห่งนี้ได้เป็นสถาน
ที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของจังหวัดเชียงราย ผู้คนที่มาเยือนจึงได้ทั้งพุทธธรรมและความซาบซึ้ง
ในศิลปกรรมที่สวยงามและแปลกตาไปจากที่อื่น ชุมชนโดยรอบวัดร่องขุ่นมีการเติบโตและ
พัฒนาอย่างเห็นได้ชัด มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความกินดีอยู่ดี และความสุขสันติ
ให้เกิดขึ้นแก่สังคมโดยทั่วไป ในส่วนของจังหวัดเชียงรายนั้น ก็ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากการที่เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เช่นวัดร่องขุ่นขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เกิดผลดีแก่ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม จึงนับได้ว่า นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถทางศิลปะที่ตนเชี่ยวชาญก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ชุมชน และประเทศ
ชาติอย่างเป็นที่ประจักษ์
ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์อัน
เป็นที่ยอมรับ ประกอบกับผลงานทางศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และเป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและพี่น้องประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้บำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำ�ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผล
งานและการกระทำ�ที่ผ่านมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการ
ยกย่อง เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๕๗ ให้ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช
๒๔๗๖ สำ�เร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยมหิดล) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ และเริ่มรับราชการเป็นนายแพทย์ประจำ�
บ้าน หัวหน้าแพทย์ประจำ�บ้าน และอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รวมระยะเวลา ๕ ปี ก่อนลาออกจากราชการเพื่อประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เริม่ ต้นธุรกิจโดยได้รว่ มกับคณะเพือ่ นแพทย์
และเภสั ช กรจัด ตั้ง โรงพยาบาลเอกชนขึ้ นเป็นรายแรกของประเทศไทย
ใช้ชื่อว่า
“โรงพยาบาลกรุงเทพ” ซึ่งถือกำ�เนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
๒๕๑๕ และได้ข ยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ใ ห้บริการทุกภูมิภาคของประเทศไทย
นอกจากการประกอบธุร กิจด้านการแพทย์และโรงพยาบาลแล้ว นายแพทย์ปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ ยังเป็นแพทย์ที่ประสบความสำ�เร็จในการประกอบธุรกิจอื่นอย่างเป็น
ที่ประจักษ์อีกด้วย โดยเป็นเอกชนรายแรกที่บุกเบิกและดำ�เนินกิจการด้านการบินพาณิชย์
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ในนามของบริษัท สหกลแอร์ จำ�กัด ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท การ
บินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนามบางกอกแอร์เวย์ส ต่อมาในปีพุทธศักราช
๒๕๒๗ ได้รับอนุญาตให้สร้างสนามบินพาณิชย์ของเอกชนเป็นรายแรกของประเทศไทย
ที่อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้เปิดดำ�เนินการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างสนามบิน
สุโขทัยเป็นแห่งที่สอง ซึ่งเปิดดำ�เนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ นับเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการ
บินพาณิชย์ของเอกชนที่สำ�คัญของประเทศ
ต่อเนื่องกับธุรกิจการบินพาณิชย์ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ยังเป็น
เอกชนไทยรายแรกที่ริเริ่มให้บริการและสนับสนุนบริษัทผู้ดำ�เนินการขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซ
ในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ในนามของบริษัท
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ไทยปิโตรเลียม เซอร์วิส จำ�กัด และดำ�เนินการขอเช่าท่าเรือนํ้าลึกสัตหีบ จากกองทัพเรือ
เพื่อใช้เป็นฐานขุดเจาะนํ้ามันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทขุดเจาะนํ้ามันมาใช้
บริการ โดยไม่ต้องใช้บริการจากต่างประเทศเป็นฐานขุดเจาะนํ้ามัน
นายแพทย์ปราเสริฐ ประสาททองโอสถ ถึงแม้จะมีพื้นฐานการศึกษาทางการแพทย์
แต่ก็ได้แสดงความรู้ความสามารถทางการบริหารธุรกิจอย่างเป็นที่ประจักษ์ ได้สร้างความ
เติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับทุกธุรกิจที่ดำ�เนินการ ถึงแม้จะมิได้มีพื้นฐานการศึกษาทาง
ธุรกิจมาเลยก็ตาม โดยปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นธุรกิจแรกที่ได้ตั้งขึ้นก็ได้เติบโต
เป็นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน) ได้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็นโรง
พยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีโรงพยาบาลในเครืออีก ๔๔
แห่ง นับเป็นความสำ�เร็จในการบริหารภายใต้การนำ�ของนายแพทย์ปราเสริฐ ประสาททอง
โอสถ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มและกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ในด้านธุรกิจการบินนั้นหลังจาก
จัดตั้งขึ้นแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ
การบินและเติบโตมาเป็นลำ�ดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารธุรกิจของนาย
แพทย์ปราเสริฐ ประสาททองโอสถ อย่างแท้จริง
ในการบริหารนั้น นายแพทย์ประเสริฐ ประสาททองโอสถ มองว่าเรื่องเงินไม่ได้เป็น
ปัญหา แต่ปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าคือต้องเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องกับการขยายการลงทุน
ของกลุ่ม ส่วนในด้านความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน) ก็มีการเตรียมการที่จะรองรับด้วยมาตรฐานการบริการ
ทางการแพทย์ให้ทัดเทียมกับสากล ด้วยโรงพยาบาลตามเป้าหมายในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
จำ�นวน ๕๐ แห่ง มีเตียงผู้ป่วย ๗,๗๐๐ เตียง
ด้ า นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม นายแพทย์ปราเสริฐ ประสาททองโอสถ เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งสมาชิกวุฒิสภาหลายวาระ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สองวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการบริหารมูลนิธิโรง
พยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ นอกจากนี้ยังได้อุทิศ
ตนเพื่อสังคมและกิจการสาธารณประโยชน์อื่นๆ เสมอมา
ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง
โอสถ เป็นผลให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทาง
ธุรกิจเป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะมิได้เล่าเรียนทางธุรกิจเลยก็ตาม แต่ก็มีความรู้ ความสามารถ
๑๗

และความคิดริเริ่มทางธุรกิจของตนเอง จนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของ
ตนเองและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยสม่ำ�เสมอ อีกทั้งยังเพียบ
พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ถือเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามได้เป็น
อย่างดี ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รับพระราชทานปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๘

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นายแพทย์อาวุธ ศรีศกุ รี
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ สำ�เร็จ
การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ ต่อมา
ได้ศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชา
ประสาทวิทยา (Certificate in Neurology and Psychiatry) จาก University of Pennsylvania เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ และในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ ได้รับประกาศนียบัตรทาง
Electroencephalography จาก Hospital of the University of Pennsylvania and
Children’s Hospital of Philadelphia
นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เริ่มรับราชการโดยปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำ�บ้านกุมาร
เวชกรรม ศิริราชพยาบาล ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ และดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าแพทย์ประจำ�
บ้านกุมารเวชกรรม ศิริราชพยาบาล ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ ต่อมาได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็น
อาจารย์สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ก่อนโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
มาโดยลำ�ดับ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นนายแพทย์ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลนคร
เชียงใหม่ และรักษาการหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ เป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช
๒๕๑๙ ต่อมาดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี
พุทธศักราช ๒๕๒๐ - ๒๕๒๕ และเป็นผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ก่อนที่จะได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ปัจจุบัน นายแพทย์อาวุธ
ศรีศุกรี ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
๑๙

นายแพทย์อาวุธ ศรีศกุ รี เป็นผูร้ เิ ริม่ งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายด้าน อาทิ
เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และในขณะทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งนายแพทย์ผชู้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ได้ริเริ่มปรับปรุงโรงพยาบาลทั้งในด้านการป้องกันและรักษาโรค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญของการพัฒนา
ประเทศ
ภายหลังเกษียณอายุราชการ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ก็มิได้หยุดการทำ�งาน ยังใช้
ความรู้ความสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง มิย่อท้อต่อ
ความเหนื่อยยาก อาทิ เป็นกรรมการวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิ
ต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ได้ใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในวงการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมายาวนาน ผลักดันให้มีการพัฒนา
ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญของการผลิตแพทย์อย่างจริงจัง ได้ส่ง
เสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขของชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน สามารถ
เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำ�ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำ�มาล้วนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบ
อย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
ได้รับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป

๒๐

รายนามผู้กราบบังคมทูล
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

ผู้กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
		 พลเอก สำ�เภา ชูศรี					

นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ			
๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต
		 รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ			

อธิการบดี
รองอธิการบดี

๓. ปริญญาบัณฑิต
		 ๓.๑ สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
				 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา อัครนิธิ		
				 รองศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

คณบดี
รองคณบดี

		 ๓.๒ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
				 อาจารย์ รุ่งโรจน์ นิลทอง			

รักษาการแทนคณบดี

		 ๓.๓ สำ�นักวิชาการจัดการ
				 อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส			
				 อาจารย์ ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์		

คณบดี
รองคณบดี

		 ๓.๔ สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
				 รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ		

รักษาการแทนคณบดี

๒๑

		 ๓.๕ สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
				 อาจารย์ มัชฌิมา นราดิศร			

รักษาการแทนคณบดี

		 ๓.๖ สำ�นักวิชานิติศาสตร์
				 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง ศรีสมวงษ์		
				 อาจารย์ ณัฐกร วิทิตานนท์			

อาจารย์
ผู้ช่วยคณบดี

		 ๓.๗ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
				 อาจารย์ ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ			

คณบดี

		 ๓.๘ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
				 รองศาสตราจารย์ รัชนี สรรเสริญ		

คณบดี

		 ๓.๙ สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
				 รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี		

คณบดี

๒๒

จำ�นวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
จำ�นวน (คน)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์			
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รวม
										
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต			
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) 				
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
			
		 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
				

รวม
										
ปริญญามหาบัณฑิต			
สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)					
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

๑
๑
๑
๑

๔
๒
๔
๒

๘
๑๗
๑๑
๓๖

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
		 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
				
๒๑
		 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)				
๕
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) ๔
๒๓

จำ�นวน (คน)
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)				
๑
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)				
๑
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ)			
๑
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๒
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)				
๒
สำ�นักวิชาการจัดการ		
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)				
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

๒๒
๖
๑๔

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)

๒

สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
		 นิติศาสตรมหาบัณฑิต

					

๑๐

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) 		

๔๗

									
รวม
ปริญญาบัณฑิต		
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)			
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)					
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)					
		 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)				
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)					

๒๔

๒๑๐
๙
๑๘๑
๑๑๘
๓๗
๗

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)					
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)				
สำ�นักวิชาการจัดการ		
		 บัญชีบัณฑิต								
		 เศรษฐศาสตรบัณฑิต							
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
			
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)			
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)		
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)			

จำ�นวน (คน)
๑๘
๓๐
๕๙
๓๘
๑๐๖		
๖๒		
๕๒		
๙๑

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)				
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 			
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)				
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)
		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
		
		 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)

๑๐
๑
๒๐
๒๗
๒๗
๔๔
๑๗

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 			
๒๔
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ๔
สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
		 นิติศาสตรบัณฑิต							

๒๓๑

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง)			
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)				

๖๖
๒๔

๒๕

จำ�นวน (คน)
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
		 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
		 กายภาพบำ�บัดบัณฑิต						
		 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต						
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)				

๕๑
๕๔
๑๐๗
๕
๑๐

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
		 พยาบาลศาสตรบัณฑิต						

๙๒

									
		

๒๖

รวม ๑,๖๒๒

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) 		
๑. นาย กิตยุตม์

กิตติธรสกุล

๒. นาย อลันด์

คงไทย

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 		
๓. MR. PHENG
๑. นางสาว ศรัญยภัทร บุญมี
๔. MR. SAJEEWA
๒. MR. JIANKUI
LIU

PHENGSINTHAM
MAHARACHCHIKUMBURA

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 		
๑. นางสาว มาลินี
มีโพธิ์

ศรีสุวรรณ์

๒. นาย อนุวัฒน์

๒๗

ปริญญามหาบัณฑิต
สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) 		
๑. นาย กฤษณ์
อนันตกูล
๒. นาย ชเนษฎ์
ศรีสุโข
๓. นางสาว ณัฐฐา
อรุณเรืองศิริเลิศ
๔. นางสาว ณิชา
เจนมานะชัยกุล
๕. นางสาว ดุจเดือน
ศรีมุกดา
๖. นาย ทรงพล
มั่นวงค์วิโรจน์
๗. นาย นรจักร
คุ้มชำ�นาญ
๘. นางสาว นัฏฐา
มีสุนทร
๙. นาย นิกันต์
วรพันธุ์พงศ์

๑๐. นาย ปณัฐ
๑๑. นางสาว ปาริมา
๑๒. นางสาว แพรลดา
๑๓. นางสาว ภาวิตา
๑๔. นางสาว เมธารัตน์
๑๕. นางสาว ศิริพร
๑๖. นางสาว สุธิดา
๑๗. นางสาว อาภรณ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) 		
๗. นางสาว วชิราภรณ์
๑. นางสาว ขวัญชนก
บุญจักรศิลป์
๘. นางสาว วรรณศิริ
๒. นาย ธนิต
รัตนธรรมสกุล
๙. นางสาว วันวิสา
๓. นาย ธัชธรรม์
ฤทธิ์วิชัย
๑๐. นาย วิญญู
๔. นาง พรระวี
เพียรผดุงรัชต์
๑๑. นางสาว สุทธวดี
๕. นาย พิศิฐ
อิสรชีววัฒน์
๖. นางสาว ลลิดา
เพชรรัตน์

โอประเสริฐสวัสดิ์
ปรัชญาอาภรณ์
พิชญังกูร
ตั้งสำ�เริงวงศ์
ทัศนะเทพประเสริฐ
อริยานนท์
มั่นคงขันติวงศ์
คูสุวรรณ

ไทยประยูร
เจริญโชคทวี
เจริญวัฒน์
คู่วิมล
สุขเจริญสิน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) 		
๑. ร้อยโทหญิง กนต์ธีล์
๒. นางสาว กมลชนก
๓. นางสาว กานต์จนาภา
๔. นาย กิตติ
๕. นางสาว เกษรินทร์

วัฒนะวรนันทน์
ปานใจ
สถิรชวาล
จิตงามขำ�
ธนูศิลป์
๒๘

๖. นางสาว จันทร์จิรา
๗. นางสาว ฉันทนา
๘. นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร
๙. นางสาว ณัฐนรี
๑๐. นางสาว ธนาวดี

ปานเอี่ยม
สุภศร
วัฒนาเขมาภิรัต
สาธิตธาดา
ทองขาว

๑๑. นางสาว นทภัค
๑๒. นาย นรเศรษฐ์
๑๓. นางสาว นิชมน
๑๔. นางสาว ปัณฑ์ชนิคษ์
๑๕. นางสาว พรทรัพย์
๑๖. นางสาว พรประภา
๑๗. นางสาว พรรณีนุช
๑๘. นางสาว พฤกษา
๑๙. นาง พัชรมณี
๒๐. นางสาว ภัสสร
๒๑. นางสาว ภิญญา
๒๒. นาย วรกานต์
๒๓. นาง วาณี

เชี่ยวเวช
พรหมเทศ
แววบุตร
ฟุ้งไพศาลพงศ์
หวังอนุตตร
หรูประกายอักษร
ศิริวัฒนานุกุล
ไพศิลป์
ธนพัฒน์เจริญ
ศรีเทพ
นิ่มละออร์
วรรณวิจิตร
โรจน์วิโรจน์

๒๔. นางสาว วิชชุดา
๒๕. นาง ศิริพร
๒๖. นางสาว ศิวพร
๒๗. นางสาว สว่างจิต
๒๘. นางสาว สุขุมาล
๒๙. นางสาว สุขุมาล
๓๐. พลตำ�รวจตรี สุคุณ
๓๑. นางสาว สุจิตรา
๓๒. นาง สุมณี
๓๓. นาย สุเมธ
๓๔. นางสาว อารยา
๓๕. นาย อุดมรัตน์
๓๖. นาย เอกสิทธิ์

โชติคณาทิศ
โชติเธียรชัย
ศรีสุนทร
บุญกมลเดช
ทองดี
สานตะพงษ์
พรหมายน
ใบภักดี
ตันติยวรงค์
คันชิง
คงงาม
เชื้อสุวรรณชัย
ลลิตสุรเดช

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๑. นาง จีรวรรณ
อุดมครบ
๒. นางสาว จุมพิตรา
จักรแก้ว
๓. นาย ชาญณรงค์
สุวรรณคำ�
๔. นาง ณัชชา
กันทะดง
๕. นางสาว ดรุณี
แพงน้อย
๖. นาย ธมลชัย
ชัยสุวรรณ์
๗. นาย นพรุจ
ภูชิตภัทรชัย
๘. นาย บำ�รุงพงค์
ต่อศรี
๙. นาย ปกรณ์
ปัญโญนันท์
๑๐. พระสมุห์ ปรีชา
สังค์งาม
๑๑. นางสาว ปรียาภัทร อ้นมี

๑๒. นางสาว ปวีณ์นุช
๑๓. นาย ปิยะนัฐ
๑๔. นางสาว พิมพร
๑๕. นาย ระวี
๑๖. นางสาว วรรษมน
๑๗. นางสาว วรรัฏฐ์
๑๘. พระมหา สิชฌากร
๑๙. นาย เสกสรรค์
๒๐. นางสาว อนัญญา
๒๑. นาย อาเบ
๒๙

เศวตวิษุวัต
หัตถิยา
มัคลา
พูลสุวรรณ์
ไชยเวียงแก้ว
มูลแก้ว
พากเพียร
เชื้อเมืองพาน
จันทร์ป้อ
เปียะผะ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 		
๑. นาง กมลรัตน์
คำ�โมนะ
๔. นาง มัญชุภา
๒. นางสาว ชนัญชิดา กาสิชัย
๕. นาย สมเดช
๓. นาย ปรีชา
หยีดน้อย

แจ่มหม้อ
พิศาลไพโรจน์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 		
๑. นางสาว ชนิฎา
ทิพยวรรณากร
๓. MISS SHUAI
WANG
๒. นางสาว มณีพร
ศักดิ์สูง
๔. MISS YU
LIU

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 		
๑. นางสาว กุลสิริ
ยศเสถียร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 		
๑. นางสาว นํ้าผึ้ง
กลมกลึง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ) 		
๑. นาย ชาติ
วิคี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 		
๒. MISS NGUYEN PHUONG THAO
๑. MISS KHINE LWIN AYE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 		
๒. นางสาว พรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์
๑. นาย เกียรติพงษ์
ได้การ

๓๐

สำ�นักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 		
๑๒. นาย ภาสวร
๑. นางสาว ขวัญลดา
สุรินทร์
๑๓. นาย รัชชานนท์
๒. นางสาว เจษฎ์สุดา ปิ่นศักดิ์
๑๔. นาย เรวัตร์
๓. นางสาว ณัฐกาณ
จรจันทร์
๔. นางสาว ณิชชา
ธนาสารพูนผล ๑๕. นางสาว วิวรรณธณี
๑๖. นาย วีระยุทธ
๕. นางสาว นฤมล
ดวงเพ็ชร
๑๗. นางสาว สกุณา
๖. นางสาว เบญจมาส พุดห้อย
๑๘. นาย สาทูล
๗. นาย ปิยวัฒน์
อินทรเกษม
๑๙. นางสาว สิริกร
๘. นางสาว พิชญา
อินทะรังษี
๒๐. นางสาว สุพิชฌาย์
๙. นาย พิเชษฐ์
ชัยเจริญ
๑๐. นางสาว พิมพิกา
สายสงวนสัตย์ ๒๑. นางสาว อัญยาณี
๒๒. นางสาว อำ�พรรณ
๑๑. นาย ภัทรเทพ
ต่อบุญ

อภิพรชวกร
แย้มศรี
ชุ่มไชยา
เทพวงค์
เล้าตระกูล
กองชัย
เชี่ยวพานิช
พาป้อง
ปิงไร่ม่วง
ประภากุล
คิมหันต์สวัสดิ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 		
๔. นางสาว มนัสนันท์ โชคอภินันท์
๑. นาย จิรัฎฐ์
ต๊ะศรีเรือน
๕. นางสาว เสาวณีย์ มะโนเครือ่ ง
๒. นาย ณัฐพันธุ์
เตชะพันธุ์
๖. นาย อภิชาต
ครรชิตาวรกุล
๓. นาย ภัทร
ทางพัฒนกุล
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) 		
๘. นางสาว ภัทรนันท์ สอนแก้ว
๑. นางสาว ณัฐภร
เจริญชีวะกุล
๙. นางสาว ภัทรา
เจริญลาภ
๒. นางสาว ดวงใจ
ใจละออ
๑๐. นางสาว ศุภาพิชญ์ มุกดาห์
๓. นางสาว ธนาวดี
หมดใส
๑๑. นางสาว สุทธินี
แจ่มนิยม
๔. นางสาว นลินทิพย์
กองคำ�
๑๒. นางสาว อมาวสี
จำ�ปาแดง
๕. นางสาว นันท์ชญาน์ เกตุอุบล
๑๓. MR. CHONG HAN REN
๖. นางสาว ฝนทิพย์
แต้มศรี
๑๔. MR. THUANGMALY PHIMPHASAY
๗. นาย พงศ์วิทิต
ธัญญกิตติกุล

๓๑

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)		
๒. นางสาว วริญพัชร์ ฟูวงศ์
๑. นางสาว นาถธิชา
เกษรพันธ์

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 		
๑. นางสาว กรรณิการ์ ทองพันธ์
๒. ว่าที่ร้อยตำ�รวจตรี ทรงวุฒิ จันธิมา
๓. นางสาว ธีรดา
ปงปัญญายืน
๔. นาย พงษ์ศักดิ์
มิ่งขวัญ
๕. นางสาว วิกานดา
เทพสมเกตุ

๖. นางสาว สุภาวดี
๗. MISS KEOPHILA
๘. MR. PHONGPHINAY
๙. MR. SOUBINH
๑๐. MISS THIPPHASONE

เจริญไชย
ANOUVONG
XAYASITH
SENGSAVANG
SISOUVONG

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) 		
๑. นางสาว กรรณิการ์ อาจฤทธิ์
๑๐. นางสาว ชลลดา
๒. นางสาว กฤตญา
สายศิวานนท์ ๑๑. นาย ชาลี
๓. นางสาว กัลยรัชญ์ เชื้อชาติ
๑๒. นางสาว ญดาณัฏฐ์
๔. นาย กานต์
กาญจนวิจิตร ๑๓. นางสาว ฐิติตา
๕. นางสาว ขวัญฤทัย มงคลไพบูลย์ ๑๔. นางสาว ฐิติรัตน์
๖. นางสาว แคทรียา
สุวรรณประทีป ๑๕. นาย ณัฐชานันท์
๗. นาง งามศิลป์
กาบทอง
๑๖. นางสาว ณัฐนิช
๘. นาย เจด็จ
ฤทธิ์อุดม
๑๗. นางสาว ณัฐวดี
๙. นางสาว ฉัตรนภา
จิตไธสง
๑๘. นางสาว ณิฐากร
๓๒

โกมารกุล ณ นคร
โชคสุนทรพจน์
กุลจรรยานิธิยศ
อุณหโภคา
วงษ์พิทักษ์โรจน์
กิติเกรียงไกร
จริตรัมย์
กุลสุสิริไพบูลย์
ณัฏฐารุจดา

๑๙. นาง ตวงทิพย์
๒๐. นาง ทิชา
๒๑. นาย นรากร
๒๒. นาง นริศรา
๒๓. นางสาว นันทพร
๒๔. นาง นันทรัตน์
๒๕. นาย ปรัชญา
๒๖. นางสาว ปรารถนา
๒๗. นางสาว ปรีชญา
๒๘. นางสาว พรพิมล
๒๙. นางสาว พิมพ์นารา
๓๐. นาย พิษณุ
๓๑. นางสาว ภัทรานิษฐ์
๓๒. นางสาว เมสินี
๓๓. นางสาว ยุพิน

พงษ์ประยูร
นิธิประภา
สุรเมธางกูร
อินทรศัพท์
หอมสุวรรณ์
บูรณนัติ
เสถียรสัมฤทธิ์
เกตุนุต
ศิริอำ�นวยลาภ
ดิวรางกูร
เดชณรงค์
รักษ์ศรี
เพ็ญศศิธร
พุ่มเจริญ
พานแก้ว

๓๓

๓๔. นาง รพีพร
๓๕. นางสาว ระวีวรรณ
๓๖. นาย วชิรพล
๓๗. นางสาว วรมน
๓๘. นางสาว วันชิมา
๓๙. นาย วัลลภ
๔๐. นางสาว วิภาพร
๔๑. นางสาว ศศิวิมล
๔๒. นางสาว ศิภิญพร
๔๓. นาง สกาวรัตน์
๔๔. นางสาว สิริรัตน์
๔๕. นางสาว อังศณา
๔๖. นางสาว อันธิกา
๔๗. นางสาว ไอรินทร์

ตัณศิลา
อธิปัตยะวงศ์
สินธวถาวร
สุริยะจันทร์
เศรษฐ์กมลฉัตร
พันจบศิลป์
ชูงามเมืองปัก
ดีกัลลา
ภูริวัฒน์
นิลเอก
หมู่เกรียง
เกียรตินันทโกศล
อรุณวร
โชติอัครอนันต์

ปริญญาบัณฑิต
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๑. MISS JINGSHU

LUO

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)		
๖. MISS MANSHU
๒. นางสาว ศรสวรรค์ นะใจ
LI
๗. MISS SIJIE
๓. MR. GAN
๔. MISS JEONGWAN
SEOK
๘. MR. YU
๕. MR. LUN
HEI
๙. MR. YUXIAO

PU
LIU
XIAO
TANG

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นาย จิตรกัณฐ์
ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ๓. นางสาว บัวฉัฐ
วัดแย้ม
๒. นาย ชัชนันท์
ยาทิพย์
๔. นางสาว สุมลทิพย์ บัลลังโพธิ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๑๖. นางสาว เพชรรัตน์
๕. นาย ก๋ง
แซ่เฮ้อ
๖. นางสาว กุสุมา
กาญจนะแก้ว ๑๗. นางสาว ไพลิน
๑๘. นางสาว ภัทราภรณ์
๗. นางสาว เกศศิรินทร์ สินธรสวัสดิ์
๑๙. นางสาว ภัสสรา
๘. นาย คุณัชญ์
เกียรติพิมล
๙. นางสาว ชลธร
พงษ์ศิริรักษ์
๒๐. นางสาว ภัสสรา
๒๑. นาย ภานุวัฒน์
๑๐. นางสาว ธนัยรัตน์
ปัญญาคง
๑๑. นางสาว เบญจพร
เเสงมณี
๒๒. นางสาว ภาวินี
๒๓. นางสาว ภาสิรี
๑๒. นางสาว ประภาพร ดีสุขแสง
๑๓. นางสาว ปัทมา
ทาวงค์
๒๔. นางสาว รัตนาภรณ์
๒๕. นางสาว วิภาวรรณ
๑๔. นางสาว ฝน
สุภากร
๑๕. นางสาว พิยานิชญ์
แต้มแก้ว
๒๖. นางสาว สินีนาถ
๓๔

อินทพันธ์
จินตนาวงศ์
โชตินอก
ธีรสรเดช
เหรียญทอง
แข็งแรง
วิญญาภาพ
กัณหสุวรรณ
อดกลั้น
จีระสันติกุล
โชติสิรินันท์

๒๗. นางสาว สุขสิรี
๒๘. นางสาว สุดารัตน์

โพธิ์ศรี
สุขสนิท

๒๙. นางสาว อภิษฎา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)		
๓๐. นางสาว กมลชนก
รอนศึก
๓๑. นางสาว กมลมาศ
สุริยวรรณ
๓๒. นางสาว กมลวรรณ จันทร์แดง
๓๓. นาย กรวิชญ์
ศรีจันทร์
๓๔. นาย กฤตพจน์
ต๊ะต้องใจ
๓๕. นางสาว กฤติยาณี
ศรีชัยตัน
๓๖. นาย กฤษฎา
บุญอ่อน
๓๗. นาย กฤษฎิ์
ทองแดง
๓๘. นาย กฤษณ
วราวรฤทธิ์
๓๙. นาย กฤษณะ
ธิต๊ะ
๔๐. นางสาว กอบัว
ทานนท์
๔๑. นางสาว กัญญ์วรา
ฉายแก้ว
๔๒. นาย กานตเชตณ์
บุญเสริม
๔๓. นางสาว กิตติกา
อรัญวาศรี
๔๔. นางสาว กุลวดี
โคตรบัว
๔๕. นางสาว เกตุวรินทร์ โชคครัว
๔๖. นาย เกียรติขจร
ณ พิกุล
๔๗. นางสาว ขวัญรัตน์
สโรบล
๔๘. นาย คมกฤษ
แสงเพ็ง
๔๙. นางสาว จรรยารักษ์ เรืองอินทร์
๕๐. นางสาว จริยา
หล้าธิ
๕๑. นาย จักรพันธ์
ศรีสงคราม
๕๒. นาย จิรภัทร
ลํ้าลิขิตการ
๕๓. นางสาว จิราวรรณ ทองสุข
๕๔. นางสาว จุฬารัตน์
ศรีเจริญ

๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๓๕

วินิจชัยนันท์

นาย เจษฎางค์
สายนุ้ย
นางสาว ชนากานต์ อุดทา
นางสาว ชไมพร
ทุมเกษร
นางสาว ชลธิชา
สมศรี
นางสาว ช่อผกา
ทาหอ
นางสาว ชาริญา
ไชยโคตร
นางสาว เฌณิฌารินณท์ อัศวกุลวานิช
นางสาว ญานวีร์
เตียงเกตุ
นางสาว ฐนิตตา
วงศ์เมือง
นางสาว ณัชชา
เผือกแสง
นางสาว ณัฐชยา
เทพมนตรี
นางสาว ณัฐชยา
พุ่มวิวัฒนศิริกุล
นางสาว ณัฐธยาน์
ลิมปกาญจนารัตน์
นางสาว ณัฐธิดา
ประสิทธิ์วิเศษ
นางสาว ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
นางสาว ณัฐพร
ต๊ะเขตต์
นาย ณัฐพล
นางแล
นาย ณัฐภูมิ
มั่นวาที
นาย ณัฐวุฒิ
คำ�สุวรรณ
นางสาว ณิชาภัทร อํ่าจุ้ย
นางสาว ดวงกมล
สุริยงค์
นาย ดิชมากร
ศุภการ
นาย ต่วนยุสรีย์
แซแร
นาย ตุลย์
เอกศรีสมบูรณ์
นาย เทอดสกุล
สืบเทพ

๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.

นาย ธนวัฒน์
นาย ธนะรัชต์
นาย ธนากร
นางสาว ธันย์ชนก
นางสาว ธารีญา
นาย ธีรชัย
นางสาว นฤพร
นางสาว นวิยา
นางสาว นันทินี
นางสาว นันทิสา
นางสาว นาลินี
นาย นิทัสน์
นาย นิพัทธ์
นางสาว นิลาวัลย์
นางสาว เนตรชนก
นางสาว เบญญาพรรณ
นางสาว เบญญาภา
นางสาว ปฐมาวดี
นางสาว ปภารัตน์
นางสาว ปรางค์ปรา
นางสาว ปวิชญา
นางสาว ปาจรีย์
นางสาว ปิยนุช
นาย พงศ์ชัย
นาย พนัชกร
นางสาว พนิดา
นางสาว พัชรา
นางสาว พัชรินทร์
นางสาว พัชรินทร์

ชูวงค์
วินทะไชย
ศรีมงคล
ปิงเมือง
อินทรสุภา
โพธิ์ประสิทธิ์
ภมรสูตร
พงศ์พฤกษา
รัตนศิลา
สีบูพิมพา
ประมงค์
ยิ้มดี
ชนะศิลป์
คํ้าจุน
ชมภูธร
สมจาย
โพธิ์ขุน
นาคินทร์
อินหลี
รามอ้น
วิระขันคำ�
วิเศษสมบัติ
ดีสุข
สุรางค์โสภณ
จันทร
วงษ์อนันต์
สุนันทราภรณ์
คล้ายลี
พรมจันทร์

๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.

๓๖

นางสาว พัชรี
นางสาว พัสวีพิชท์
นางสาว พิชญา
นางสาว พิชามญชุ์
นางสาว พิมพ์วิภา
นางสาว พิรุณพรรณ
นาย พีรณัฐ
นางสาว แพรพรรณ
นางสาว ภควดี
นางสาว ภณิดา
นางสาว ภัชราพร
นางสาว ภานุช
นางสาว ภิญญดา
นาย ภูมิพัฒน์
นางสาว มณฑารัตน์
นางสาว มธุรดาร์
นางสาว มนัสนันท์
นางสาว ยูเลีย
นางสาว โยษิตา
นางสาว รพีพรรณ
นางสาว รังสิมา
นางสาว รัชชประภา
นางสาว รัชนีกร
นาย รัชพล
นางสาว ลลิดา
นางสาว ลลิตา
นางสาว ลัลลลิล
นางสาว วนิดา
นางสาว วรรณจันทร์

สอนนวล
เชื้อทองฮัว
กลาหงษ์
จันทร์จวง
โค้วฮวด
พละสุ
รุ่งเรือง
หมวกแก้ว
คำ�เรืองศรี
มูลจ้อย
บุญศักดิ์
สุวรรณธาดา
ไชยวัง
ศิริเงินยวง
มาเยอะ
อุตมาศักดิ์
ประทุมมณี
ซิมโฮนี่
ทับทิม
เขื่อนเพชร
แซ่ซิ้ม
วิจิตรโสภา
ชุมศรี
เชิดบารมี
จันทร์ฉ่อง
สิทธิดำ�รงค์
เอี่ยมบวรชัย
มณีวรรณ
นันตรัตน์

๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.

นางสาว วรัญญา
นางสาว วรัญญา
นาย วรัญญู
นางสาว วริศรา
นางสาว วริษา
นางสาว วัชรชล
นางสาว วันวิสา
นางสาว วิจิตรา
นางสาว วิชญ์ชยาภรณ์
นางสาว วิรชา
นางสาว วิไลพรรณ
นาย วุฒินันท์
นาย ไวทยะ
นาย ศรัณยู
นางสาว ศศิกาญจน์
นางสาว ศศิชา
นางสาว ศศิภาภรณ์
นางสาว ศิริพร
นาย ศิวัช
นางสาว ศุทธินี
นาย สยมภู
นางสาว สริตา

๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.

ภูวสิทธินันท์
โหงอ่อน
แก้วรัก
ทิพเจริญ
จันทร์ลี
โพธิสาขา
หวานดี
หนูนิล
จิรบวรวณิชย์
วรรณะ
สุรินทร์ธรรม
สรงพรมทิพย์
พัตภักดิ์
กลัดสวัสดิ์
ดวงอุปะ
หทัยทัศน์
พลีชีพ
ศิริคูณ
ตันติยวรงค์
ป้อมคำ�
เจียกขจร
เข็มทอง

นาย สันติสุข
นางสาว สิริพร
นางสาว สิริภัทร
นางสาว สุกัญญา
นางสาว สุดารัตน์
นางสาว สุทธิริญา
นางสาว สุพัตรา
นางสาว สุภาพร
นาย สุรเชษฐ์
นางสาว อติพร
นางสาว อธิชา
นางสาว อมรา
นางสาว อรพรรณ
นางสาว อรรถยา
นางสาว อรวรรณ
นางสาว อริสา
นางสาว อวิกา
นางสาว อัญชนาภา
นางสาว อิศรินทร์

แตงภู่
ทุ่งสง
ยุกิจภูติ
ป้อมพันธุ์
ปานมีศรี
ไชยโยธา
ใบเงิน
โสวะ
จิตรรุ่งเรือง
เลารัตน์
มีพลัง
แสวงวิทย์
ชัยทวี
ปะดุกา
ไอ่จาง
พรหมมิรัตน์
สังข์แก้ว
อ่อนละมูล
สุขลอย

MISS EUN HYE
MISS XIUJIN
MISS YANLI

HUR
GUO
CHEN

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นางสาว ณัฎฐนิช
อลงกรณ์ประดับ ๗. นางสาว พรพิมล
๒. นาย ณัฐพล
ยุทธศิลป์
๘. นางสาว มุกขรินทร์
๓. นางสาว นฤมล
แซ่ถัน
๙. นางสาว วริศรา
๔. นางสาว เบญจวรรณ วรรณคะนึง
๑๐. นางสาว สมิตา
๕. นางสาว ปฏิญญา
วาสนดิลก
๑๑. นางสาว อมรรัตน์
๖. นางสาว เปรมศิริ
แซ่โก
๓๗

ทัศนานุตริยกุล
กนกสุนทรรัตน์
อึงรัตนากร
อารีปภัสร์
ผลส่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๑๒. นางสาว กชพร
อารยชาติสกุล ๓๔. นางสาว พิชชา
๓๕. นางสาว พิมพ์ชนก
๑๓. นางสาว กัญชพร
คงปวน
๓๖. นางสาว พิมพ์ชนก
๑๔. นางสาว กัญญาภัค ร่มเกตุ
๓๗. นางสาว มุกรินทร์
๑๕. นางสาว กานต์ธิดา แซ่ย่าง
๓๘. นางสาว รวิพร
๑๖. นางสาว จันทิมา
อินทโชติ
๓๙. นางสาว รัชดา
๑๗. นางสาว จารุวรรณ บุญรอด
๔๐. นางสาว รัตนประภา
๑๘. นางสาว จุฬาลักษณ์ สังสุด
๔๑. นางสาว รุจิกาญจน์
๑๙. นางสาว จุฬาลักษณ์ สิทธิแก้ว
๒๐. นางสาว จูน
ผาณิตพิเชฐวงศ์ ๔๒. นางสาว วลัยพร
๔๓. นางสาว วัชราพรรณ
๒๑. นางสาว ฉัตติญา
วรรณขำ�
๒๒. นางสาว ฉัตรเพชร กุลจิตต์เจือวงศ์ ๔๔. นาย ศิริวัฒน์
๔๕. นางสาว สิริวรรณ
๒๓. นางสาว ชนิดา
ศรีผดุงพร
๔๖. นางสาว สุนิศา
๒๔. นางสาว ณัฐวรรณ อินอาน
๔๗. นางสาว สุปรียา
๒๕. นางสาว ณัฐวรา
ไชยวังราษฎร์
๔๘. นางสาว สุภลักษณ์
๒๖. นาย ธีรวัฒน์
วงศ์สาย
๔๙. นางสาว อติมาลย์
๒๗. นาย ธีระภพ
ศรีโพธิ์
๕๐. นางสาว อภิญญา
๒๘. นางสาว นันทนัช
นิ่มเงิน
๕๑. นางสาว อัจฉญา
๒๙. นางสาว นาถสุดา นอบน้อม
๕๒. นาย อิทธิพล
๓๐. นางสาว เบญจวรรณ ม่วงศิริ
๕๓. นางสาว เอกอนงค์
๓๑. นางสาว ปรีชญา
กันทะไชย
๕๔. MR. AUNG WIN LATT
๓๒. นางสาว ปลายขวัญ ปาตุนันท์
๓๓. นางสาว พรพิมล
เลิศธุวานนท์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
๕๕. นางสาว กนกวรรณ สารสุทธกุล
๕๖. นางสาว กรกนก
จันทร์ประสูตร
๕๗. นาย กวิน
เกษมพงศากร
๕๘. นาย กานต์
ศักดา
๓๘

๕๙. นางสาว กานต์ธีรา
๖๐. นาย กิตติภพ
๖๑. นางสาว กิตติมา
๖๒. นางสาว เกวรีย์

เบอร์แก้ว
จันทร์แจ่มใส
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นิลโกศล
อัตถาผล
โอฬารประวิตร
แซ่ซื่อ
หัตถกิจ
แซ่เผ่า
ปัญญาสม
เจริญวัฒนะ
รุ่งอรุณโชติช่วง
แดนแก้วรัตน์
สินจำ�เริญ
เพ็งยา
บุนนาค
ธนัญชัย
จุฬะเพ็ชร์
บุญชู
กาญจนฤทธิ์

รู้ปิติวิริยะ
ศรีพิมาน
เผชิญชัยกิจ
คำ�น้อย

๖๓. นางสาว แคทลียา
๖๔. นางสาว จารุวรรณ
๖๕. นางสาว เจนจิรา
๖๖. นางสาว ชลตวรรณ
๖๗. นาย ชัยฤกษ์
๖๘. นาย ณภัทร
๖๙. นางสาว ณัฐชยา
๗๐. นางสาว ณัฐธดา
๗๑. นางสาว ณัฐธิดา
๗๒. นางสาว ณัฐยาน์
๗๓. นางสาว ณิชกานต์
๗๔. นางสาว ดลยา
๗๕. นางสาว ดาริน
๗๖. นางสาว ดุจฝัน
๗๗. นางสาว ถาวรีย์
๗๘. นางสาว ทรรศมณฑ์
๗๙. นางสาว ทรรศิกา
๘๐. นางสาว ทัชชา
๘๑. นางสาว ทิพวรรณ
๘๒. นาย ธนโชติ
๘๓. นางสาว ธเนศนิตว์
๘๔. นางสาว ธมลวรรณ
๘๕. นางสาว ธวัลรัตน์
๘๖. นางสาว นฏกร
๘๗. นางสาว นพวัลย์
๘๘. นางสาว นัชชาธิป
๘๙. นางสาว นิธินันท์
๙๐. นางสาว บุษรารัตน์

วัฒนาจิรากุล
เดชนาวี
อินตา
เดชบุญ
ตันติเตชา
รัตนปิณฑะ
ตาริยะ
ต้อยปาน
กาญจนวัฒน์
ศุภรัตนาวงศ์
ปันเต
ทักษิณกำ�เนิด
กัณหกุล
จันทรคีรี
ใจบรรเจิด
ช้างแก้ว
สุขขวัญ
เอี่ยมสุวรรณ
ทองเทพ
สว่างโลก
ฐิติพิชญ์กุล
โชคอัมพรพรรณ
ฉายสังข์
ธนารีย์รุ่งโรจน์
ณ เชียงใหม่
ชัยสงคราม
ทิวะพงษ์สรณ์
นามบุญลือ

๓๙

๙๑. นางสาว เบญจรัตน์
๙๒. นางสาว ปณิดา
๙๓. นางสาว ปัณรส
๙๔. นางสาว ปารดา
๙๕. นางสาว พรอัปสร
๙๖. นางสาว พันธลักษณ์
๙๗. นางสาว พิมพ์พิไล
๙๘. นางสาว พิมพ์รพี
๙๙. นางสาว พิมพิชชา
๑๐๐. นางสาว ภัทราณี
๑๐๑. นาย มีชัย
๑๐๒. นางสาว ยูริกา
๑๐๓. นางสาว รัชฎาภรณ์
๑๐๔. นางสาว รุจิรา
๑๐๕. นางสาว ลัดดาวรรณ
๑๐๖. นางสาว วราภรณ์
๑๐๗. นางสาว วริศรา
๑๐๘. นางสาว วิรยา
๑๐๙. นางสาว ศุภิสรา
๑๑๐. นางสาว ศุลีพร
๑๑๑. นางสาว สกุลรัตน์
๑๑๒. นาย สมพงษ์
๑๑๓. นางสาว สายฝน
๑๑๔. นางสาว สุภาภรณ์
๑๑๕. นางสาว สุวลักษณ์
๑๑๖. นาย อดิศักดิ์
๑๑๗. นาย อภิเดช
๑๑๘. MR. SHWE LIN

จันทะนา
ทองสิมา
เปาอินทร์
ยอดดำ�เนิน
สุทธมงคล
เจริญเดช
ไชยวุฒิ
ไถ้บ้านกวย
พนาอดิศัย
วิจารณ์พล
ต่อมใจ
งามวิมุตติยาภรณ์
นามสวาท
ศรีเกตุ
กิจทวี
ภิญโญธราดล
ชุติมาศ
ตระการศิรินนท์
อู่ประเสริฐ
อินทรัตน์
ตันติพงษ์
สืบสายโลหิต
สุวรรณรัตน์
เล็กมั่นคง
ก้องสมุท
ไชยสมปาน
คุ้มเณร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นางสาว ณัฐพร
เครือแก้ว
๓. นางสาว สิรินทิพย์
๒. นางสาว รุจิรา
มาลี

แผ้วชนะ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๔. นาย ธงไชย
แซ่ลี
๘. นางสาว วิไลลักษณ์
๕. นางสาว ธนัชญา
ทาไว
๙. นางสาว อมลภา
๖. นางสาว ธิดารัตน์ แต่เชื้อสาย
๑๐. นาย อิมรอน
๗. นางสาว มณฑิรา
อุดม

แซ่ย่าง
จิโรจจาตุรนต์
สวามิภักดิ์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
๑๑. นางสาว จารุเนตร โนอินทร์
๑๒. นางสาว จิตรลดา แก้วยอด
๑๓. นางสาว จิตราภรณ์ ตุลยอนุกิจ
๑๔. นางสาว ชินรินทร์ ชัยรัตนศักดิ์
๑๕. นาย ชุมพร
ศรีสุกุล
๑๖. นางสาว โชติกา
แซ่เจีย
๑๗. นางสาว ดาราวรรณ พรายแก้ว
๑๘. นางสาว ทิพวรี
เจริญสุทธิภักดี
๑๙. นางสาว ธนิษฐา
แซ่ตั๊น
๒๐. นางสาว ปานทิพย์ ต้นชินดา
๒๑. นางสาว ปิยะณัฐ
หล่อทรัพย์
๒๒. นางสาว พนิตา
คีรินทร์ภราดร
๒๓. นางสาว พรรษ์นลัท กาญจนาภา
๒๔. นางสาว พิมพ์ใจ
กลวิงก์

อึ้งตระกูล
อินทร์ชัย
กาบสนิท
แซ่ลิ่ว
พรหมพา
ตั้งเจตนาภิรมย์
รุ่งกิจการ
วิมลพันธุ์
รอดยา
เครือเทพ
เหมืองห้า
ล้อมวนวงศ์
ฟูวงศ์

๔๐

๒๕. นางสาว ภัทร์จาริน
๒๖. นางสาว เมวิกา
๒๗. นางสาว เยาวลักษณ์
๒๘. นางสาว รุ่งนภา
๒๙. นางสาว วันวิสา
๓๐. นางสาว วิภาดา
๓๑. นางสาว ศิริพร
๓๒. นางสาว สรัลนุช
๓๓. นางสาว สายไหม
๓๔. นางสาว โสรยา
๓๕. นางสาว อรวิภา
๓๖. นางสาว อัมพิกา
๓๗. นางสาว อารีรัตน์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 		
๑. นาย ชูวัส
เลี้ยงพันธุ์สกุล
๒. นางสาว พัชรินทร์ รวมธารทอง
๓. นางสาว ภิรษา
จิรเมธาศิริ
๔. นางสาว รัญชิดา
อิงค์ปัญญา

๕. นางสาว รัตตินันท์
๖. นางสาว สรวงฤทัย
๗. นางสาว อัญชิสา

รังคะวรเศรษฐ์
ปัญญานุสสรณีย์
มีข้าว

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๑. นางสาว กมลชนก ฐานานุกูล
๓. นาย วุฒิชัย
๒. นางสาว เมสินีย์
เสาวดี

ใจดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
๔. นาย กัมพล
กี้ธนสมบัติ
๕. นางสาว จุฑาภรณ์ ชัยสาร
๖. นางสาว ดุษฎี
ธีรวิทย์ไพบูลย์
๗. นางสาว ธันยพร
คำ�บุญจันทร์
๘. นาย นัทพงษ์
ธุวะคำ�
๙. นาย ปรเมศร์
นาแฉล้ม
๑๐. นางสาว ปรีติยา
พงษ์ปาน
๑๑. นางสาว ปาริชาติ
สวัสดิ์ธีรกุล

ธนะสมบัติ
เดชเมืองปัก
ทรายแดง
วงค์ตุ้ย
ก่อเกิด
จ่ายออง
พิลาศาล

๑๒. นางสาว มัณฑิรา
๑๓. นางสาว มัลลิกา
๑๔. นางสาว วราพร
๑๕. นางสาว ศิริโฉม
๑๖. นางสาว สิริกร
๑๗. นางสาว สุธาทิพย์
๑๘. นางสาว อุทิยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นางสาว ทิตตินาถ โภคาวัฒนา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๒. นางสาว รุจิตา
ปัญญาแก้ว

๔๑

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ) 		
๑๗. นางสาว เบญญาภา
๓. นางสาว กรรณิการ์ มาลา
๔. นางสาว กาญจนา นิ่มนวล
๑๘. นางสาว ปัทมาพร
๕. นาย กิตติชัย
ผาตา
๑๙. นางสาว พัชนุพร
๒๐. นางสาว มนัสชนก
๖. นาย เกรียงศักดิ์
ดวงใจสืบ
๒๑. นางสาว วราภรณ์
๗. นางสาว ขวัญชนก จันโย
๘. นางสาว จุรีพร
เชื้อเมืองพาน
๒๒. นาย วัชรินทร์
๙. นางสาว ชนากานต์ ปาโท้
๒๓. นางสาว วันวิสา
๒๔. นางสาว ศิรินทร์ทิพย์
๑๐. นางสาว ชลทิพย์
จันทร์จำ�ปา
๒๕. นางสาว ศุภาพิชญ์
๑๑. นางสาว ทวีพร
ปล้องอ้วน
๒๖. นางสาว สุพรรษา
๑๒. นางสาว ธนภรณ์
เฉลิมศรีเมือง
๒๗. นาย อนุพนธ์
๑๓. นางสาว ธนาภรณ์ บัวพันธ์
๒๘. นาย อนุภาพ
๑๔. นาย ธนายุทธ
มังคลาด
๒๙. นางสาว อัจฉรา
๑๕. นางสาว นาริน
ชาวลี้แสน
๓๐. MR. SAI LON THAN
๑๖. นางสาว บุญธิญา
ชวนคิด

วัชรงค์
ณาภูมิ
สุนนท์
แสนทวีสุข
วรธงไชย
สุวรรณนิตย์
โตระหงษ์
เกษณา
ชุมปลา
นิลอุบล
แก้วมณีวัฒน์
สีสังบุญ
พรหมช่วย

สำ�นักวิชาการจัดการ
บัญชีบณ
ั ฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นาย ชุติวัต
ปวงคำ�
๒. นางสาว ณิศรา
คนโท
๓. นางสาว ดรกนก
เตวุฒิพงศ์

๔. นาย ธนวุฒิ
๕. นางสาว วรัญญา

บัญชีบณ
ั ฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๖. นางสาว กมลทิพย์ จันทรคณา
๗. นางสาว กัญญ์วรา แก้วสามต่อ
๘. นางสาว แคทรียา
อารยะเศรษฐากร
๙. นางสาว ณัทธมนกาญจน์ อัศวทองคำ�
๑๐. นาย ธนาโชค
เจียมเลิศวิวัฒน์
๔๒

๑๑. นางสาว ปิลันธมาศ
๑๒. นางสาว มาริษา
๑๓. นาย เลิศฤทธิ์
๑๔. นางสาว สุพรรษา
๑๕. นางสาว เสาวลักษณ์

บุณยะนิวาศ
เย็นใจชน

จันทร์สุโรจน์
ด่านพิทักษ์กุล
วานิชพงษ์พิเชฐ
ไชยสิงห์
กุหลาบ

บัญชีบณ
ั ฑิต
๑๖. นางสาว กนกวลัย
๑๗. นางสาว ขวัญกมล
๑๘. นาย คมสัน
๑๙. นาย จีรชัย
๒๐. นางสาว จุฑามณี
๒๑. นางสาว ชนกธร
๒๒. นางสาว ณัชชา
๒๓. นาย ตุลรวิชญ์
๒๔. นาย ไตรภพ
๒๕. นางสาว ธนัชชา
๒๖. นางสาว ธัญสินี
๒๗. นางสาว นงพงา
๒๘. นางสาว นฤมล
๒๙. นางสาว นัซนีน
๓๐. นางสาว นันทนา
๓๑. นางสาว เบญจมาศ
๓๒. นางสาว ปทุมภรณ์
๓๓. นางสาว ประภัสสร
๓๔. นางสาว ปราญชุลี
๓๕. นาย ปริญญา
๓๖. นางสาว ปรียานุช
๓๗. นางสาว พรรณวิณี

ชัยพัฒน์ปรีชา
เอิ้นปะเติน
จินดามัง
กฤติการุจน์
มีอุดร
เตวุฒิพงศ์
เอี่ยมภูงา
หาญเจริญ
ทะสีไชย
ตังคะพิภพ
เสียงเอก
สุทธการ
ศรีรุ่งเรือง
แวอุเซ็ง
ธรรมชาติ
ธนสมบัติ
เดือนเพ็ญ
พรมประทีป
ภีระ
ดีผิว
เยาว์ธานี
ถาบุตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. นางสาว จุฑาทิพย์ ธีระรุจินนท์
๒. นางสาว ซารีฮาน
สุหลง

๔๓

๓๘. นางสาว พิราลักษณ์
๓๙. นางสาว เพชรชมพู
๔๐. นางสาว มัลลิกา
๔๑. นางสาว มินตรา
๔๒. นางสาว รติกร
๔๓. นางสาว รักนิรันดร์
๔๔. นาย รัตน
๔๕. นางสาว วัจนา
๔๖. นางสาว วิราพัฐ
๔๗. นางสาว ศรินธร
๔๘. นางสาว สกุลรัตน์
๔๙. นาย สมชาย
๕๐. นางสาว สาริศา
๕๑. นาย สิริวัฒน์
๕๒. นางสาว สุกัญญา
๕๓. นางสาว สุชาดา
๕๔. นาย สุทธิเกียรติ
๕๕. นางสาว สุนิดา
๕๖. นางสาว สุภลัคน์
๕๗. นางสาว เสาวลักษณ์
๕๘. นาย อิศรา
๕๙. นางสาว เอมอมร
๓. นางสาว วันทนา

ศศินธร
ไทรอรุณ
เล็กวิจิตรตระกูล
จริยาภรณ์
เชียงเงิน
ปิ่นเวหา
แก้วโยทะ
ไชยชมภู
ปิญชาน์วงศ์
ชุนหชัย
บุญเกษม
โรจนกาลกุล
โตชูวงศ์
บั้งเงิน
โพธิสา
อินตาพรหม
เอกวิไล
ฟ้าหวั่น
ฉายา
ชัยพรม
ประกอบกิจ
การันต์
สุ่มมาตย์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๔. นาย ฉัตริน
สุทธิบุตร
๗. นาย เมธี
๕. นางสาว นัฏฐพร
ดีรัศมี
๘. นางสาว วราพรรณ
๖. นางสาว พรพินันท์ ยี่รงค์
๙. นาย สัญชัย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๑๐. นางสาว กาญจนา
๑๑. นางสาว เกตน์นิภา
๑๒. นางสาว ฉัตรฤดี
๑๓. นาย ชัชชพันธ์
๑๔. นาย ฐิติวัฒน์
๑๕. นางสาว ทราวดี
๑๖. นาย ทวีวัฒน์
๑๗. นางสาว ธัญรดี
๑๘. นาย ปริญพัชร์
๑๙. นางสาว ปรียาพร
๒๐. นางสาว ปิตานันท์
๒๑. นางสาว พาริยะ
๒๒. นางสาว ภาวี
๒๓. นางสาว รัตนาวดี
๒๔. นางสาว วรางคณา

ศรีสำ�ราญ
มหายศ
ไชยศรีขวัญ
เล็กเจริญ
รัตนเพ็ชร
สันทราย
อินทร์ตลาดชุม
โฆษคุณวุฒิ
พูลสวัสดิ์
พรหมมา
ภูษณะวิวัฒน์
วงค์แพทย์
กิตติธัญภัค
แก้วคง
ภาคภูมิกมล

๒๕. นางสาว วรารัตน์
๒๖. นางสาว วาสินี
๒๗. นางสาว วิชชุมนตร์
๒๘. นางสาว วิภาวรรณ
๒๙. นาย วิรุฬห์
๓๐. นางสาว ศันสนีย์
๓๑. นางสาว ศุกลิน
๓๒. นางสาว ศุภรัตน์
๓๓. นาย สัจจพล
๓๔. นาย สานิตย์
๓๕. นางสาว อนินดา
๓๖. นางสาว อนุสรา
๓๗. นางสาว อริษา
๓๘. MISS EI TIP

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นางสาว กุลญาดา เรือนแก้ว
๕. นาย ศาศวัต
๒. นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีจันทร์
๖. นางสาว สรวงสุดา
๓. นางสาว ปณิตา
ชัยปริญญา
๗. นางสาว สริตา
๔. นางสาว รัสรินทร์
พัสวีดิลกภัทร์
๘. นางสาว อัญชิษฐา

๔๔

แซ่ย่าง
จันทาพูน
คุ้มชะนะ
ระหัส
วงศ์ใหญ่
แสงโชติ
เป็งแห
บุญฤทธิ์ลักขณา
ลิ้มวงษ์
วชิระพัฒนากรณ์
หมื่นสุข
บุษยคันธพงศ์
ไชยลวง
พุทธพงศ์
โพธิปันรังษี
อารีย์

กันภัย
วังเปียง
เกตุตระกูล
ณ.น่าน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๙. นาย ชินพงศ์
กันนา
๑๘. นางสาว รมิดา
อินทะแสน
๑๐. นาย ณัฐพงษ์
ส้มดี
๑๙. นางสาว วันรัฐ
โกศลนิรัติวงษ์
๑๑. นางสาว นิตยา
นาระเรศ
๒๐. นางสาว หนึ่ง
ศรีสวาท
๑๒. นางสาว ปารณีย์
ศักดิ์ธนาชานนท์ ๒๑. นาย อดิศวร
กัณหรัตนชัย
๑๓. นางสาว พรรณารัฐ บุญรัตนธนากร ๒๒. นาย อติวัฒน์
อยู่วิทยา
๑๔. นางสาว แพรวพรรณ ศีติสาร
๒๓. นางสาว อริสา
สายนาค
๑๕. นางสาว ภัสณีย์
ทองดี
๒๔. MISS NANG HOM NOON
๑๖. นาย ภาณุพล
รัตนารังสรรค์ ๒๕. MISS NANG WOE HOM
๑๗. นางสาว มัสบล
ชัยชนะ
๒๖. MISS YAN
LIANG
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
๒๗. นางสาว กมลชนก นครังกุล
๒๘. นางสาว กรริน
ฮี้เกษม
๒๙. นาย กฤต
อุ่นอนันต์
๓๐. นางสาว กัญญาณัฐ อังกุรทิพากร
๓๑. นางสาว กิตติพร
วรเมธรชานนท์
๓๒. นางสาว ขนิษฐา
เลาะวิถี
๓๓. นางสาว จารุวรรณ กันใจ
๓๔. นางสาว ฉัตรชฎา
อยู่จงดี
๓๕. นาย ชนัต
ปัทมาลัย
๓๖. นางสาว ชนากานต์ เจือละออง
๓๗. นาย ชยานันต์
ยามโรย
๓๘. นางสาว ชลินันท์
จันทะนาม
๓๙. นางสาว ชวิศา
เชื้อฮ้อ
๔๐. นาย ชาตรี
ติยะกว้าง
๔๑. นางสาว ณัชชา
อำ�นาจรัตน์
๔๒. นางสาว ณัฐชลัยย์ ปิ่นอุทัย
๔๓. นางสาว ณัฐชา
ขุนศรีรักษา
๔๔. นางสาว ณัฐธยาน์ สุคันธมาลา
๔๕

๔๕. นางสาว ณัฐนรี
๔๖. นาย ณัฐพงษ์
๔๗. นางสาว ณัฐพร
๔๘. นางสาว ตัณฑิตา
๔๙. นางสาว ธญานิน
๕๐. นางสาว ธนพร
๕๑. นาย ธนานนท์
๕๒. นาย ธวัชชัย
๕๓. นางสาว ธาราทิพย์
๕๔. นาย นรพนธ์
๕๕. นางสาว นฤภรณ์
๕๖. นางสาว นาบีลาห์
๕๗. นางสาว นิภานันท์
๕๘. นาย บุญชัย
๕๙. นาย ปพิชญา
๖๐. นางสาว ปรวิศา
๖๑. นางสาว ปวรรณรัตน์
๖๒. นางสาว ปาจรีย์

จิรเศวตวิมล
คำ�เขิน
จันธิมา
สุโขบล
บุญทาคำ�
ดุรงคชยานุรักษ์
ประไกรวัน
อินต๊ะนนท์
หวังเสรีกุล
พริบไหว
แซ่ฉั่ว
อุษมานี
หนุนนาค
พฤกษ์โสภณ
ธีระรัตนานนท์
พัฒนา
เหล่านภาพร
เดือนเพ็ญ

๖๓. นางสาว ปิยะดา
๖๔. นางสาว ปิยะมาศ
๖๕. นาย พรชัย
๖๖. นางสาว พรทิพย์
๖๗. นางสาว พิมผกา
๖๘. นางสาว พิมพ์ประภา
๖๙. นางสาว พีรญา
๗๐. นางสาว แพรวพรรณ
๗๑. นางสาว ภัทราวดี
๗๒. นาย ภานุพงศ์
๗๓. นางสาว มณฑิตา
๗๔. นางสาว มนทกานต์
๗๕. นางสาว มะลิวัลย์
๗๖. นางสาว รัชนก
๗๗. นาย รัชนันท์
๗๘. นางสาว รัตนาพร
๗๙. นางสาว วนาลี
๘๐. นางสาว วรกมลวรรณ
๘๑. นาย วรชัย
๘๒. นาย วัชระ
๘๓. นางสาว วารุณี
๘๔. นางสาว วิไลรักษ์

ธนามี
๘๕. นาย ศิวกร
เกิดศิริ
บุญเม่น
๘๖. นาย สตัง
เล็กสุขศรี
ธีระสุขประสาน ๘๗. นางสาว สุชาดา
ชูภักดี
เงินชุ่ม
๘๘. นางสาว สุณิสา
ดีโลก
แสงพรมสา
๘๙. นางสาว เสาวลักษณ์ เชี่ยวฉิง
สามเมือง
๙๐. นาย อนุชิต
ศรีหาไชย
นุชเปลี่ยน
๙๑. นาย อิทธิพล
นิรภัย
ลิ่มเงิน
๙๒. นาย อิทธิมนต์
อินทร์คุ้มวงษ์
ชนะกุล
๙๓. นาย อุกฤษ
สิงห์แก้ว
จอมหาร
๙๔. MISS HNIN THET PHYU
ปานประเสริฐ
๙๕. MISS MEE HNAY
วงษ์สวรรค์
๙๖. MISS MOE PWINT PHYU
ธำ�รงผาสุก
๙๗. MISS NAN AUNG HTOO KHAM
เต๋จ๊ะยา
๙๘. MISS NANG KHAM SU THET NAUNG
เชาวน์สถาพรพงศ์ ๙๙. MISS NANG NAUNT MAT KHAM KYAUK
บุตรทา
๑๐๐. MISS NANG NOON
เดชคงแก้ว
๑๐๑. MISS NANG TIP PHOO
รักษา
๑๐๒. MR. SAI AUNG HTOO
ตาเมืองมูล
๑๐๓. MR. SAI NUM KHAY
พรศิวะกุล
๑๐๔. MR. SAI SWAM PHATE
แก่นแก้ว
๑๐๕. MISS SU SANDY MAUNG
ราชกิจ
๑๐๖. MISS ZIN MAR WIN

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ ว) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. นางสาว พิมประภา นันต๊ะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ ว)
๒. นางสาว จิราลักษ์
แสงจันทร์
๓. นางสาว ปวานินทร์ อินทรเทพ
๔. นางสาว พรรณราย ทองวัง
๔๖

เกียรตินยิ มอันดับสอง
๕. นางสาว ศริญา
ตันตยาภิรักษ์
๖. นางสาว สิริภัทร์
ชัยเฉลิมมงคล
๗. MISS NANG HSENG NOON

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ ว)
๘. นางสาว กนกกาญจน์ เอกศิริวรานนท์
๙. นางสาว กาญจนา โตสุวรรณถาวร
๑๐. นาย กิตติคุณ
มงคลชัยหาญ
๑๑. นางสาว แคทรียา สุทธวงค์
๑๒. นางสาว จริยา
พัชรศักดิ์สกล
๑๓. นางสาว จิราพัชร ธัญญาภิบาล
๑๔. นางสาว จุรีรัตน์
อูปซาง
๑๕. นาย เจริญ
มูลรัตน์
๑๖. นางสาว ชญาน์นันท์ พัฒนธนวงษ์
๑๗. นางสาว ชญานี
ไชยกูล
๑๘. นางสาว ช่อผกา
ไตรจรูญเลิศ
๑๙. นางสาว ชัญญา
อินทร์คง
๒๐. นางสาว ชุลีพร
จิตรปราณี
๒๑. นางสาว ณัชชา
จงวิไลเกษม
๒๒. นางสาว ณัฐนรี
เอียดหัด
๒๓. นาย ณัษฐพงศ์
ศิริเวชพงศ์กุล
๒๔. นางสาว ณิชากร
คูหาจิต
๒๕. นางสาว ดวงนภา ตระกูลธงชัย
๒๖. นางสาว เดือนวิสา อุปนันชัยชนะ
๒๗. นาย เทวพงศ์
จุฬาวังฤทธิ์
๒๘. นางสาว ธนพร
พันธุแพทย์
๒๙. นาย ธีร์รัฐ
เลิศอัครศักดิ์
๓๐. นางสาว นพวรรณ ชื่นอุรา
๓๑. นางสาว นิโลบล
เตชะสาย
๓๒. นางสาว นิศารัตน์ เจียมตน
๓๓. นางสาว บุณยนุช ชิม
๓๔. นางสาว บุษยากร พงษ์สวรรค์
๓๕. นางสาว ปรัชญา
ขำ�ศิริ
๔๗

๓๖. นาย ปรัชญา
๓๗. นาย พงศ์ภัทร์
๓๘. นางสาว พรทิพย์
๓๙. นางสาว พรรณพร
๔๐. นางสาว พัณณิศา
๔๑. นางสาว พิชาพันธุ์
๔๒. นางสาว ไพลิน
๔๓. นางสาว ภัชรียา
๔๔. นางสาว ภัทรนันท์
๔๕. นางสาว มนสิชา
๔๖. นางสาว รักษ์นวล
๔๗. นางสาว ฤทัยทิพย์
๔๘. นางสาว ลลิตา
๔๙. นางสาว วรรณวิสา
๕๐. นางสาว วรางรัตน์
๕๑. นางสาว วีณา
๕๒. นางสาว ศิริขวัญ
๕๓. นาย สรนันท์
๕๔. นาย สรศักดิ์
๕๕. นาย สะพรั่ง
๕๖. นางสาว สิมุก
๕๗. นางสาว สุคณทิพย์
๕๘. นางสาว สุภัสตรา
๕๙. นางสาว อัจฉราวรรณ
๖๐. นางสาว ไอรดา
๖๑. MISS NAN
๖๒. MISS WINT

วงษ์สุนทร
พรพิชณรงค์
สียะ
แก้วไสย
ชินะข่าย
แสงแก่
จันทร์ประดิษฐ์
กังวาล
สุขเกษม
บางสมบูรณ์
ชัยกูล
นาคณรงค์
เสนธาตุ
เทพอักษร
ชุติกชุษณพงศ์
แจ้งนาม
เพ็ชรประสมกูล
โชติจิราภิรมย์
หม่องริมคง
ภาษยะวรรณ์
ยุติธรรม
ปะณณวิชญ์
กาญจนพฤกษ์
วงษ์คำ�ซาว
โกษากุล
SANG
KYI PYAR OO

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. นาย อาสาฬ์
พันธุ์ดา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๔. MISS EI NANG WOE TIT
๒. นางสาว กานต์รวี
กีรตินิรันดร
๓. นางสาว พรสวรรค์ เฮงวินิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
๕. นางสาว กชกร
สุวรรณปัญญา ๒๗. นางสาว ลภัสรดา สันทราย
๒๘. นางสาว วริษฐา
ติเยาว์
๖. นางสาว กัญญา
อุดม
๒๙. นาย วสันต์
ทองศรีมะดัน
๗. นางสาว กัณญารัตน์ เทศสันเทียะ
๓๐. นางสาว วิชยวีณ
สืบเชียง
๘. นาย คงพล
วิจิตรสาร
๓๑. นางสาว วิรดี
สุมังคละสมบัติ
๙. นางสาว จารุวรรณ วงค์ชาลี
๓๒. นาย ศิริโชค
วุฐิสกุล
๑๐. นางสาว เจนจิรา
เจริญ
๓๓. นางสาว สวรส
ขาวดำ�
๑๑. นางสาว ชญาพร
ถนอมไทย
๓๔. นางสาว สายฝน
แซ่ฉิง
๑๒. นางสาว ชนากานต์ บังคมเนตร
๓๕. นางสาว สิตางค์
หาระคุณ
๑๓. นางสาว ณฐมน
จันทร์กลิ่น
๓๖. นางสาว สุจิตดาภรณ์ โกสุม
๑๔. นางสาว ณัฐฐา
วงค์สถิตย์
๓๗. นางสาว สุนทรี
แสงทอง
๑๕. นางสาว ณิชากร
นันทวงศ์
๓๘. นางสาว สุปราณี
ชุมภูสม
๑๖. นางสาว ณีรนุช
โยธา
๓๙. นางสาว สุพรรษา ชมโลก
๑๗. นางสาว ธนาภา
มะดะรุ
๔๐. นางสาว สุภัสสร
ตันสุคตานนท์
๑๘. นาย ปวิธ
ธิติบดินทร์
๔๑. นางสาว สุวิณา
ระบำ�ดี
๑๙. นาย พงศกร
จังศิริวัฒนา
๒๐. นาย พงศ์พสิน
บินสมประสงค์ ๔๒. นางสาว เสาวภาคย์ บุญรักษา
๔๓. นางสาว อัญธิกา
วงษา
๒๑. นางสาว เพชรลดา
ทองพรหม
๔๔. นาย อิสระพงศ์
มาลี
๒๒. นางสาว ภณิดา
วงษารัตน์
๔๕. MISS EUNKIL
SHIN
๒๓. นาย ภฤพล
มีทรัพย์
๔๖. MISS NAN ZI MO HOM
๒๔. นางสาว ภัทรดา
หิรัญประทีป
๒๕. นางสาว ภัสธารีย์
วชิระธนาสิทธิ์ ๔๗. MISS NANG KHAN NWET
๒๖. นางสาว ยศวดี
สิทธิสงวนพันธ์ ๔๘. MISS NANG LAI KHAM
๔๘

๔๙. MISS NANG LAUNG KHAN
๕๐. MISS NANG ONN TIP

๕๑. MISS NANG WAO NOON
๕๒. MR. SAI HAN WOON

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
๑. นางสาว กนกรัตน์ ฉิมดี
๒. นาย เจตน์สฤษฎิ์
ชื่นธนานนท์
๓. นางสาว ชญานิษฐ์ มาพันธ์สุ
๔. นางสาว ชลิตา
สุวจิตตานนท์
๕. นาย ณัทณพงศ์
แววกิ่ง
๖. นางสาว ดลภา
สืบศักดิ์
๗. นางสาว นวลจันทร์ คงมีทรัพย์
๘. นางสาว ปภาวี
วงศ์เลิศวิริยะกิจ
๙. นางสาว พิมพ์อัมพร พุ่มทอง
๑๐. นางสาว ลัดศวดี
ชูทะวงศ์

เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑๑. นางสาว ลัลล์ชลิดา
๑๒. นาย วัฒนา
๑๓. นางสาว วิชชุดา
๑๔. นางสาว วิภาดา
๑๕. นางสาว วิสสุตา
๑๖. นางสาว สาริณี
๑๗. นางสาว สุดารัตน์
๑๘. นางสาว หทัยรัตน์
๑๙. นางสาว อัญชิสา

ฐิติวรธรรมกุล
ตรีอุโภค
นิจพันธ์
ศรีศิลป์
โอโน๊ะ
วงศ์แสงศักดิ์
จิรนิรันดร
รอดสุด
โกสุมสุริยา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
๒๐. นางสาว กันต์กนิษฐ์ ลุนพุด
๒๑. นาย กายสิทธิ์
พันธุ์เภา
๒๒. นาย เขมรัฐ
ทันตา
๒๓. นางสาว จัสมิน
โหรา
๒๔. นางสาว ญาณินี
ธราธรกุล
๒๕. นาย ติณณ์
โกศิยะกุล
๒๖. นางสาว ทิตยา
ดรุณรัศมี
๒๗. นางสาว เบญจพร
รัตน์นํ้าหิน
๒๘. นาย ปัญญวัชร
ปัสนะจะโน
๒๙. นางสาว ปัณณภัทร สุวิสุทธิมนตรี
๓๐. นางสาว พรพรรณ บุญนิล

เกียรตินยิ มอันดับสอง
๓๑. นางสาว พิชญา
๓๒. นางสาว ยุวพร
๓๓. นาย รณรงค์
๓๔. นาย วรทัศน์
๓๕. นาย วรเทพ
๓๖. นางสาว วริยา
๓๗. นางสาว ศิขรินทร์
๓๘. นางสาว สุจญดา
๓๙. นางสาว อมายาวี
๔๐. นางสาว อัจฉรา
๔๑. นางสาว อุไรรัตน์

มหาพันธ์
อินเสมียน
สุวรรณมิตร
ปิยศทิพย์
คณฑา
สุริยะธง
เชื้อเมืองพาน
ง๊ะสมัน
สระทองแห่ว
วงศ์แสง
ศิริรัตน์พิริยะ

๔๙

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
๔๒. นางสาว กรัณฑรัตน์ อุ่นบ้าน
๔๓. นางสาว กิตติยา
ธงวิชัย
๔๔. นาย กิติกร
ป้านสกุล
๔๕. นางสาว กุศณี
ใบเต้
๔๖. นาย คณากร
เจียรศรีวิมล
๔๗. นาย จิราวุฒิ
สุวรรณมณี
๔๘. นาย ฉัตรชัย
โปรทา
๔๙. นางสาว ชัญชนันท์ เมลีส
๕๐. นางสาว ชัญญานุช เลาแก้ว
๕๑. นางสาว ชิกะโกะ
ทานากะ
๕๒. นางสาว ณภัทรพร รังคะภูติ
๕๓. นาย ณรงค์กร
ยังรอด
๕๔. นางสาว ณัชชา
พงษ์แก้ว
๕๕. นางสาว ดวงกมล
เชี่ยวนันทวงศ์
๕๖. นางสาว ตวงรัตน์
พันธ์ไพศาล
๕๗. นางสาว ทิพปภา
คงใย
๕๘. นางสาว ธนาพร
จันทร์เนย
๕๙. นางสาว ธมลวรรณ นาคสกุล
๖๐. นางสาว ธัญลักษณ์ อินต๊ะรัตน์
๖๑. นางสาว ธันย์ชนก นำ�พา
๖๒. นางสาว ธีระวรรณ สะตะ
๖๓. นาย เธียรวิทิต
ศรีนาม
๖๔. นางสาว นุวดี
เจริญสกุลดี
๖๕. นางสาว ปวีณา
เขื่อนเพ็ชร
๖๖. นางสาว พรวิภา
ตาคำ�

๕๐

๖๗. นางสาว พีระดา
๖๘. นางสาว เพ็ญประภา
๖๙. นางสาว แพรวา
๗๐. นางสาว มนัสนันท์
๗๑. นางสาว มาตุหทัย
๗๒. นาย เมทัช
๗๓. นางสาว รุ้งเพชร
๗๔. นางสาว ลัคนา
๗๕. นางสาว วณิชา
๗๖. นาย วัฒนสิทธิ์
๗๗. นางสาว วาสินี
๗๘. นางสาว วีรวรรณ
๗๙. นางสาว ศตพร
๘๐. นางสาว ศิริลักษณ์
๘๑. นาย ศิริเลิศ
๘๒. นาย ศิวสิทธิ์
๘๓. นาย สงกรานต์
๘๔. นางสาว สรินยา
๘๕. นางสาว สุนิษา
๘๖. นางสาว อรจิรา
๘๗. นางสาว อรอนงค์
๘๘. นาย อรัญ
๘๙. นางสาว อริยภรณ์
๙๐. นางสาว อารีรัตน์
๙๑. MISS KEXIN

อินทรสุภา
สีใส
เพชรเจริญ
ธมิกานนท์
หุ่นทอง
สุริยะโชติ
พงศ์อร่าม
พูลเจริญ
สุภาวรรณ
วัฒนสมบัติ
อ่วมสถิตย์
เดชะดนุวงศ์
หนองหารพิทักษ์
โทฮาด
ศิริพันธุ์
ประชุมทอง
โรหิตเสถียร
กันนุฬา
แซ่อุ่น
กาศโอสถ
เพ็งแดง
ดาศิริ
ปันสาม
รามัญเซะ
LIU

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. นาย สมปอง
เหว่แม้
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 		
๗. นางสาว สุพรรษา
๒. นางสาว ญาณิน
ดำ�รงไทย
๘. นางสาว อรชา
๓. นาย ณัฏฐ์
นุ่มรักแย้ม
๙. MR. BOUNHOM
๔. นางสาว ณิชารัศม์ ดนัยธีระพงศ์
๕. นางสาว ธนิตตา
ธงศรี
๑๐. MR. SAI KHAM TIP
๖. นางสาว ธมน
สหพรอุดมการ

เยรัมย์
ตองติดรัมย์
KEOVILAY

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 		
๑. นางสาว ฮำ�ดียะห์ วันมูฮำ�หมัด
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินยิ มอันดับสอง 		
๑. นางสาว ณิชารีย์
ฮึกหาญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
๒. นางสาว กนกกร
ศรีไชยมูล
๓. นาย จักรกฤษณ์
วิโรจน์สกุลวัฒนา
๔. นาย ณัฐพงษ์
ไมโคกสูง
๕. นาย ทศพล
บุญฟอง
๖. นาย นรากร
ธาตุจันทร์
๗. นางสาว นวารี
มะโนวัน
๘. นาย ปรัชญานันท์ ปันยศ
๙. นาย พงศ์คณิน
จิรขจรชัย
๑๐. นางสาว พัทธมน
อ่อนถาวร
๑๑. นาย พิชัย
ศรประดิษฐ์

๕๑

๑๒. นาย มรุต
๑๓. นาย วินัย
๑๔. นาย ศศิธร
๑๕. นางสาว สุนิศา
๑๖. นางสาว สุนิสา
๑๗. นางสาว สุลีพร
๑๘. นาย สุศิระ
๑๙. นางสาว อรอุมา
๒๐. นาย เอกพจน์

คงมั่น
ชัยวงศ์
ชินทัศน์
คงเอียด
จันทร์สว่าง
แก้วนาบอน
ชนะสิทธิ์
สุขรัตน์
เวฬุวนารักษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. MR. MEROVE KANKEU WOUMPA
๓. MISS NANG HOM YIN HTUN
๔. MISS NANG HSENG LAO
๒. MISS MYAT THINZAR SOE
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๕. นาย ชยังกูร
เกียรติกุลกำ�จร
๗. นางสาว สุมิตรา
จันทะสิงห์
๖. นาย ธนกฤต
พันธวิทย์
๘. MISS THIN THIN HTET
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
๙. นาย กฤตเมธ
เจริญสุข
๑๐. นาย กฤติเดช
สดเอี่ยมกฤษดา
๑๑. นาย จักรกฤษ
ไวโสภา
๑๒. นาย ชุติพนธ์
ใหม่นิถะ
๑๓. นางสาว ณัฎฐินันท์ สนธิโสมพันธุ์
๑๔. นางสาว ทัญญา
ว่องวทัญญู
๑๕. นาย ธรรมนูญ
เบ้าทองหล่อ
๑๖. นางสาว ธิฏินันญ์
เกตุแก้ว
๑๗. นาย นัฐวัฒน์
จารุภูมิ
๑๘. นางสาว พรกมล
เอียดทอง

๑๙. นางสาว พัชรีพร
ก๋าวินจันทร์
๒๐. นาย รัฐนันท์
พองไสยา
๒๑. นาย วัฒนา
กรูเนคค์
๒๒. นาย วิทวัส
วิชาโห้ง
๒๓. นาย ศุภวัตร
ตั้งศักดิ์ยืน
๒๔. นาย สันติชน
อนันตการณ์
๒๕. นางสาว สุพรรณิกา พัฒโนดม
๒๖. MISS NANG KHIN PHONG MYINT
๒๗. MR. SAI SUAN CHAI

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๑. นางสาว ญาณิศา
คงวิชา
๓. นางสาว ปาจรีย์
มิคสิรกุล
๒. นางสาว ณัฐชามาศ อินทร์สวรรค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว)
๔. นาย กรกต
๕. นาย จิรวัฒน์
๖. นางสาว จุฑาทิพย์
๗. นางสาว ชฎาพร

ช่างพาน
วิมลแก้ว
ปานปุย
เจริญขวัญ

๘. นาย ชาญชัย
๙. นางสาว ฌาฐิตา
๑๐. นาย ฐานัส
๑๑. นางสาว เทวพร
๕๒

กุลวงษ์
ใจคำ�ลือ
อัจจิมาธร
บุญประเสริฐ

๑๒. นาย นฤพัทธ์
๑๓. นางสาว นิตยา
๑๔. นางสาว ปรณัฐ
๑๕. นางสาว ปริตา
๑๖. นางสาว ฝนทิพย์
๑๗. นาย พิพัฒน์พล
๑๘. นาย ยอด
๑๙. นางสาว รศิกา

ศรีสวัสดิ์
แสนสุภา
สังวรกาญจน์
ลีลาขจรจิต
ใจกล้า
ปงกันทา
จันธิราช
สายบุญขัน

๒๐. นางสาว ลลิตา
๒๑. นาย วรพล
๒๒. นาย ศิวดนตร์
๒๓. นางสาว ศุภกานต์
๒๔. นางสาว สุภาดา
๒๕. นางสาว อนุสรา
๒๖. นางสาว อารยา
๒๗. MR. ALAIN BERTRAND

ทรายแก้ว
กิจมงคลศักดิ์
ไชยมงคล
ฤกษ์เกษม
เสมานุรักษ์
สายสุวรรณ์
สิทธิวงศ์
TAGNE NJIKE

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. นาย อัครพล
แก้วสม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๕. นางสาว สรวีย์
ปุณณยศวีร์
๒. นางสาว จริยาวดี
พรหมมาลี
๖. นาย สหรัฐ
เสรีสินตินานนท์
๓. นางสาว ธีรตา
ตั้งธำ�รงจิต
๔. นาย วรพจน์
เขื่อนเพชร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
๑๘. นาย นราวุฒิ
๗. นาย กรกฤต
มณีรัตน์
๑๙. นาย บดินทร์
๘. นาย กีฬา
นำ�พา
๒๐. นาย ปฐม
๙. นาย เกษดา
สิริจินดาเลิศ
๒๑. นาย ปัญญาพล
๑๐. นางสาว จิณณพัฒน์ กองแสง
๒๒. นางสาว ปาริฉัตร
๑๑. นางสาว ชเนตตี
เชื้อชิต
๒๓. นาย พาทิศ
๑๒. นาย ไชยรัตน์
หลวงหลาย
๑๓. นางสาว ณัฐชยา
คำ�หน้อย
๒๔. นาย พิชชากร
๒๕. นาย พิทักษ์พงศ์
๑๔. นางสาว ดวงกมล
ชัชวาลย์
๑๕. นาย ธนัท
โรจน์สัตตรัตน์ ๒๖. นางสาว พูนสิริ
๒๗. นาย ภานุมาศ
๑๖. นาย ธีรนันท์
กันธิมา
๒๘. นาย ภูศิษฐ์
๑๗. นาย ธีรวิชญ์
เอกศิริพงษ์
๕๓

พรมเต็ม
ปินตาดวง
เอี่ยมผ่องใส
ไหว้พรหม
ใบบัวเผื่อน
จุโลทก
วงศ์ต๊ะ
สุทธพันธ์
ใจลังการ์
จรุงเกียรติขจร
บรรจงการ

๒๙. นางสาว รุจวรางค์
๓๐. นาย วงศกร
๓๑. นาย วนัส
๓๒. นาย วรพจน์
๓๓. นางสาว วราภา
๓๔. นาย วัชรพล
๓๕. นาย วันชัย
๓๖. นาย วิทวัส

ไชยเมือง
ทวะชารี
ศรีมหาราช
ศิริวงษ์
เหล่าไพโรจน์จารี
ใจโอบเอื้อ
เอกรัตนชัยสกุล
สมประสงค์

๓๗. นาย ศิวพล
๓๘. นาย สกลภัค
๓๙. นาย สุเมธ
๔๐. นาย สุรชัย
๔๑. นางสาว อนัญญา
๔๒. นางสาว อภิญญา
๔๓. นาย อิสรา
๔๔. MR. SAI WOON TI

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสือ่ สารและสารสนเทศ)
๑. นางสาว กัณฐิกา
ธรรมนิตยางกูร ๑๐. นาย เมธี
๑๑. นาย รุ่งโรจน์
๒. นาย เกียรติกมล
ชัยพรม
๓. นาย ขจรศักดิ์
บุษราพิทกั ษานนท์ ๑๒. นาย วุฒิไกร
๑๓. นาย สัญลักษณ์
๔. นางสาว จุติมา
แผลงฤทธิ์
๑๔. นาย สุรพงค์
๕. นาย ณัฐกิตติ์
ยศอินต๊ะ
๑๕. นางสาว อัจฉรา
๖. นาย ทรงภูมิ
พงษ์กิจพิศาล
๑๖. นาย เอกฉัตร
๗. นางสาว พิมพ์พลอย ภวภูตานนท์
๑๗. MR. ZHIQI
๘. นาย พีระดนย์
ขุมมงคล
๙. นาย ภวัต
คงสงค์

๕๔

ศรีฟ้า
เจียรวัฒนสวัสดิ์
ไกรสนธิ์
กุลสวัสดิ์
กรรณแก้ว
หอมชิต
สุภามูล

ธนูศร
สืบตั๋น
ไชยมงคล
อินไชย
ณ ป้อมเพชร
มะโนวรรณ์
พลเจริญชัย
YANG

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๑. นางสาว กันต์กมล หวั่งประดิษฐ์
๓. นางสาว ทรรศิกา
๒. นางสาว ณัฐณิชา
มิ่งมิตร
๔. นางสาว สิรภัทร

วนเกียรติ
พัตรสงวน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
๕. นางสาว ตันหยง
พัฒนวิบูลย์
๖. นางสาว นนทวรรณ พัวพันธ์
๗. นางสาว นิภัทร์ลดา ศรีวณิชวงศ์
๘. นางสาว พรรณทิพา วงกลม
๙. นางสาว พลอยไพลิน สุสันติกาญจน์
๑๐. นางสาว พัชรี
มานะ
๑๑. นางสาว พัณณิศา วงศ์ศรี
๑๒. นางสาว ภัณฑิลา
สวัสดิภาพ
๑๓. นางสาว ภาณุมาส มณฑาศิริทรัพย์
๑๔. นางสาว มุกระวี
พลยศ

พงศ์เวช
ขุนทอง
อรรถรุ่งโรจน์
ชอบงาม
พวงแก้ว
ล่าสมบูรณ์
ชัชยานุกร
รุ่งเลิศสกุลหรู
มณีรัตน์
รังสินธุ์

		
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นางสาว รัมภางค์
นางสาว วรกมล
นางสาว วราภา
นางสาว วริยา
นางสาว ศุภจิตต์
นางสาว สิริลักษณ์
นางสาว อังคณา
นางสาว อังคณา
นางสาว อัญชลี
นางสาว อุบลวรรณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)
๑. นางสาว จุฑาลักษณ์ สุวรรณโชติ
๓. นางสาว นํ้าฝน
สัจจะนรพันธ์
๒. นาย นนทพัทธ์
ศรีสวัสดิ์
๔. นางสาว อรทัย
พลเยี่ยม

๕๕

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
นิตศิ าสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๖.
๑. นาย กฤษฎา
พจนสิทธิ์
๗.
๒. นางสาว นิภาพร
มีคำ�
๘.
๓. นางสาว พรสวรรค์ จันทร์พวง
๙.
๔. นาย พีรพงศ์
จงไพศาลสกุล
๕. นางสาว เรวดี
รอดกุล

นางสาว วิลาวัลย์
นาย อดุลเดช
นางสาว อารดา
นางสาว อุบลวดี

อำ�พันธ์ศรี
จินตศิริกูล
กันวนา
หมายเหมือนจิต

นิตศิ าสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๒๓.
๑๐. นาย ฐิติพงศ์
วราภรณ์
๒๔.
๑๑. นางสาว ดลนภา
หน่อคำ�
๒๕.
๑๒. นางสาว โนร์อัสมัส เจ๊ะมามะ
๒๖.
๑๓. นางสาว ปองกมล สุดพุ่ม
๒๗.
๑๔. นาย ปานเทพ
บุญเสรี
๒๘.
๑๕. นางสาว พนิชกร
สินชัยกิจ
๒๙.
๑๖. นางสาว พรชนก
ศิริสวัสดิ์
๓๐.
๑๗. นางสาว พรพรรณ อุไรกุล
๓๑.
๑๘. นางสาว พรรณิภา ทิพย์คูนอก
๑๙. นางสาว พัชรพร
ใหม่หลวงกาศ ๓๒.
๓๓.
๒๐. นาย ภัทร
น้อยสัมฤทธิ์
๓๔.
๒๑. นาย ภานุพงษ์
สกุณาธวงศ์
๒๒. นาย มรุต
ประชาบุตร

นาย ยศวัฒน์
นางสาว รัฎเกล้า
นาย รัฐพงศ์
นาย รัตนชัย
นาย วรทัศน์
นางสาว ศศิธร
นาย สฤษดิ์พงษ์
นาย เสฐียรพงษ์
นางสาว ไหมพรม
นางสาว อภิชญา
นางสาว อัจฉรา
นางสาว อาทิตยา

วราพงศ์พิศาล
วิธานธำ�รง
รัตนบัวพา
จันทร์หอม
โฉมสินทร์
ธนูธรรมทัศน์
ทองแสง
สังข์ศิริ
เกษสังข์
มาลาศรี
เกษศิลป์
ปูนพันธ์ฉาย

นาย กริชเทพ
นาย กฤตย์
นาย กฤตย
นางสาว กฤษณา
นาย กล้าณรงค์

สุนทรชนะรุ่ง
อิสสระพันธุ์
ธาดาบดินทร์
เมธาวุฒินันท์
ขืมจันทร์

นิตศิ าสตรบัณฑิต
๓๕. นางสาว กนกวรรณ
๓๖. นางสาว กนกวรรณ
๓๗. นางสาว กรกช
๓๘. นางสาว กรณ์ศศิ
๓๙. นางสาว กรธิดา

พันธุรี
รักพานิชมณี
พลายมนต์
วิโรจน์ภากร
ทองอรัญญิก

๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๕๖

๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.

นางสาว กัญญาณี
นางสาว กันจ์ณิฐิตรา
นางสาว กายศินีย์
นาย กิตติพงษ์
นาย กิตติภูมิ
นาย กิติพัชร
นางสาว กุลภัคค์สรณ์
นาย เกรียงศักดิ์
นางสาว เกวลี
นางสาว เกศรา
นางสาว เกศรา
นางสาว เกศินี
นางสาว ขนิษฐา
นางสาว จรรยา
นางสาว จริยา
นาย จักรกริช
นางสาว จันทา
นาย จาตุรนต์
นาย จารุพัฒน์
นางสาว จิรประภา
นางสาว จิรภาวีร์
นาย จิราวัฒน์
นางสาว จีรนันท์
นางสาว จุฑามาส
นางสาว จุฬาลักษณ์
นาย ฉัตรชัย
นางสาว ฉันทพิชญา
นางสาว ชญาณิศวร์
นางสาว ชญาณี

พัตตานนท์
หริรักษ์
นนทสิทธิ์
พันลัดดา
วิไลวรรณ
กันทรพันธุ์
พะนงรัมย์
แสงทอง
อินทรโชติ
เทพมา
สุทธนะ
ชัยมนตรี
คำ�สุวรรณ์
สมเพาะ
สำ�ราญรื่น
หลวงสา
แก้วตัน
เหมือนแดง
รูปสง่า
แก้วพวง
จิตสัจจพงศ์
อินทร์ยัง
มุตะกาศ
ขุนนาม
โชครักษ์
อภินันท์เทิดไทย
พุทธวงศ์
อริยไตรรัตน์
ชินวิภาส
๕๗

๗๔. นางสาว ชญานิศ
๗๕. นางสาว ชนกนันท์
๗๖. นางสาว ชนากานต์
๗๗. นางสาว ชนากานต์
๗๘. นางสาว ชนารดี
๗๙. นางสาว ชนิกานต์
๘๐. นางสาว ชนิศา
๘๑. นางสาว ชวัลพร
๘๒. นาย ชัยเดช
๘๓. นางสาว ชิดชไม
๘๔. นางสาว ชิตชนก
๘๕. นางสาว ชุติพันธ์
๘๖. นางสาว ฐปนีย์
๘๗. นาย ณรัตน์
๘๘. นางสาว ณัฏฐินี
๘๙. นาย ณัฐ
๙๐. นาย ณัฐชนน
๙๑. นางสาว ณัฐฐา
๙๒. นางสาว ณัฐณิชา
๙๓. นางสาว ณัฐธิดา
๙๔. นางสาว ณัฐนรี
๙๕. นาย ณัฐพงศ์
๙๖. นางสาว ณัฐฤดี
๙๗. นาย ณัฐวุฒิ
๙๘. นาย ณัฐวุฒิ
๙๙. นางสาว ดาริกา
๑๐๐. นาย ตุลยวัต
๑๐๑. นางสาว ทมวรรณ
๑๐๒. นาย ทรงพล

พูลศรี
ใจสมิง
เครือสนธ์
ประสารวุฒิ
เกิดบำ�รุง
เตสง่าวงศ์
เต็มสวัสดิ์
ศิริวรวาท
ไกรเวชธรรม
ไม้มะตาม
มิ่งขวัญ
อังกินันทน์
สิงห์โตทอง
พิมพาภรณ์
จันต๊ะวงค์
ดำ�ริห์ชอบ
ใจกล้า
โสวิภา
สุพจน์เฉลิมขวัญ
พหลทัพ
ปันคำ�มูล
สุภาพ
สอนนนฐี
ไชยนิสงค์
ทรัพยะเกษตริน
แจ่มศรี
โกลละสุต
วัฒนคุโณปการ
ปาตีคำ�

๑๐๓. นาย ทัศน์พงษ์
๑๐๔. นางสาว ทัศนรัตน์
๑๐๕. นาย ธนกร
๑๐๖. นาย ธนพล
๑๐๗. นาย ธนวัฒน์
๑๐๘. นางสาว ธัญญลักษณ์
๑๐๙. นาย นพพล
๑๑๐. นางสาว นราพร
๑๑๑. นางสาว นฤมล
๑๑๒. นางสาว นลพรรณ
๑๑๓. นาย นวนคร
๑๑๔. นาย นัทธ์
๑๑๕. นางสาว นาบีละห์
๑๑๖. นางสาว นารีรัตน์
๑๑๗. นางสาว นิจสิริ
๑๑๘. นางสาว นิภาพร
๑๑๙. นางสาว นิสรา
๑๒๐. นางสาว บูพอ
๑๒๑. นาย ปกป้อง
๑๒๒. นาย ปณิธาน
๑๒๓. นางสาว ปนพร
๑๒๔. นาย ประภาส
๑๒๕. นางสาว ปริยฉัตร
๑๒๖. นาย ปวริศ
๑๒๗. นาย ปวริศร
๑๒๘. นางสาว ปวริศา
๑๒๙. นางสาว ปองจิต
๑๓๐. นาย ปัญญาภรณ์
๑๓๑. นาย ปิติณัช

พงษ์ดนตรี
สิงห์แก้ว
ธรรมคารวตา
กิตติธรรมสาร
โยธากิตติวัฒน์
แสงใส
เดชปั้น
อินทรวงส์สักดิ์
บุญพันธ์
ขนอม
เกิดศิริ
สระทองอุ่น
โตะเจะ
พึ่งสมบัติ
บุญเรือง
จุฬานนท์
ขอนทอง
สันติคีรีดล
กลับวิเศษ
ไชยจูกุล
หลวงเวียงคำ�
กันธะรส
ทัศแก้ว
คุ้มเพชร
รณฤทธิวิชัย
สุวรรณภูมิ
โพทุมทา
วงศ์สุริยกันต์
อ่อนสง

๑๓๒. นาย ปิยะพงศ์
๑๓๓. นาย ปีติมน
๑๓๔. นางสาว ปุณวีย์
๑๓๕. นาย พงศ์ศิริ
๑๓๖. นางสาว พรรณิดา
๑๓๗. นาย พรรษ
๑๓๘. นางสาว พรหมภัสสร
๑๓๙. นาย พร้อมพงศ์
๑๔๐. นางสาว พัชนี
๑๔๑. นาย พัฒนกริช
๑๔๒. นางสาว พิชญานิน
๑๔๓. นางสาว พิมผกา
๑๔๔. นางสาว พิมพ์ประภา
๑๔๕. นางสาว พิมพ์มณี
๑๔๖. นางสาว เพชรรัตน์
๑๔๗. นางสาว ภัทรนนท์
๑๔๘. นางสาว ภัทราภา
๑๔๙. นาย ภาคตะวัน
๑๕๐. นาย ภานุพงษ์
๑๕๑. นาย ภานุพันธ์
๑๕๒. นาย ภาสกร
๑๕๓. นางสาว ภิรมย์พร
๑๕๔. นางสาว มณฑิรา
๑๕๕. นางสาว มณีกานต์
๑๕๖. นางสาว มณีรัตน์
๑๕๗. นางสาว มัลลิกา
๑๕๘. นาย มุกตา
๑๕๙. นาย มุจรินทร์
๑๖๐. นางสาว มุทิตา

๕๘

ศรีลารักษ์
หนูสังข์
สุริยะโชติ
อารีราษฎร์
กามูล
สุขเจริญ
ทรงหมู่
พวงเพชร
สิงห์อ้อย
มุสิกะปาน
ยงเกียรติกานต์
รักประสิทธิ์
ตันคำ�
นาระต๊ะ
แก้วมงคล
สุขเกษม
มณีฉัตร์
ซัวตังไล้
บุญวิจิตร
จันทร์โฉม
บุญสยามธรรม
เอนกนวล
อนุกิจ
มานันตา
การไชนา
ศรีริทิพย์
ดุลยดากูล
รุ่งศาศวัต
คงไทย

๑๖๑. นางสาว เมธิกา
๑๖๒. นาย ยศพล
๑๖๓. นางสาว รัฐติกาล
๑๖๔. นางสาว รุ่งรัตน์
๑๖๕. นางสาว รุจิรา
๑๖๖. นาย เรืองประดิษฐ์
๑๖๗. นางสาว ลลิล
๑๖๘. นางสาว ลักษณ์สุดา
๑๖๙. นาย ลุตฟี
๑๗๐. นางสาว วนัสนันท์
๑๗๑. นาย วรพงศ์
๑๗๒. นาย วรยุทธ
๑๗๓. นางสาว วรรณพร
๑๗๔. นางสาว วรรณภรณ์
๑๗๕. นางสาว วรรธยา
๑๗๖. นาย วรัญญู
๑๗๗. นาย วรินทร
๑๗๘. นางสาว วรินทรา
๑๗๙. นางสาว วริยา
๑๘๐. นาย วฤนท์
๑๘๑. นาย วสวัตติ์
๑๘๒. นางสาว วสุธารา
๑๘๓. นาย วัศพล
๑๘๔. นาย วิทวงศ์
๑๘๕. นาย วิศิษฏ์
๑๘๖. นาย วีรฉัตร
๑๘๗. นางสาว ศรัณญ์รัชต์
๑๘๘. นางสาว ศศิ
๑๘๙. นางสาว ศิราณี

เมฆฉาย
ประกอบธรรม
โนพวน
สุขแก้ว
ศรีนวล
เหลืองตระกูล
สกุลวรรณวงศ์
เสียงสนั่น
แวหะมะ
ชุติกชุษณพงศ์
ไข่มุกด์
ปงรังษี
ศรีประดิษฐ์
ชูยินดี
สังข์สมบูรณ์
แว่นทอง
นาคเจริญ
ศรีวิชัย
สุกใส
ศรีบุญเรือง
คำ�บุญชู
เดชชาย
สิทธิสมบัติ
พงษ์วัฒนา
ถนัดหนังสือ
ชัยศิริวารินทร์
พงษ์พรม
เยือกเย็น
อินทร์ประเสริฐ
๕๙

๑๙๐. นางสาว ศิรารัตน์
๑๙๑. นางสาว ศิริรัตน์
๑๙๒. นางสาว ศิริลักษณ์
๑๙๓. นาย ศิวกร
๑๙๔. นาย ศุภวิชญ์
๑๙๕. นางสาว ศุภางค์
๑๙๖. นาย เศรษฐการ
๑๙๗. นาย สกันต์
๑๙๘. นางสาว สลิลทิพย์
๑๙๙. นางสาว สิรินทิพย์
๒๐๐. นางสาว สิเรียม
๒๐๑. นางสาว สุชาดา
๒๐๒. นางสาว สุดา
๒๐๓. นางสาว สุธาสินี
๒๐๔. นาย สุธีวรรธน์
๒๐๕. นางสาว สุนิสา
๒๐๖. นางสาว สุพรรณี
๒๐๗. นางสาว สุพรรษา
๒๐๘. นาย สุรเดช
๒๐๙. นาย สุวรวิทย์
๒๑๐. นางสาว สุวิดา
๒๑๑. นาย เสฎฐวุฒิ
๒๑๒. นาย แสนดี
๒๑๓. นาย โสภณวิชญ์
๒๑๔. นางสาว หทัยชนก
๒๑๕. นางสาว หัทยา
๒๑๖. นาย อติวิชญ์
๒๑๗. นางสาว อธิชา
๒๑๘. นาย อนุรักษ์

ทรัพย์แสนยานุกร
คงมั่น
ลือชา
อรัญญิก
พิมลเอกอักษร
สุทธิศักดิ์
เลขะกุล
ทองนิ่ม
ศรีสิงห์
เพชรจินดา
สุวรรณแสง
วงศ์ศาลา
ราโอบ
กรุงแก้ว
ภัทรก่อพงศ์สุข
คำ�เงิน
ศรีษะเนตร
นัยกิจ
ปัญญา
เรืองรักษ์
แสงมี
บุญกุศล
นันทไชย
เปี่ยมทรัพย์
สุดเจริญ
ปาสำ�ลี
สมจิตต์
อุดหมอ
เสงี่ยมวงษ์

๒๑๙. นางสาว อภิญญา
๒๒๐. นาย อัครพล
๒๒๑. นาย อัษฎาวุธ
๒๒๒. นาย อาทิตย์
๒๒๓. นาย อานันท์
๒๒๔. นาย อาฟิส
๒๒๕. นางสาว อาภาภรณ์

๒๒๖. นาย อุกฤษฏ์
๒๒๗. นางสาว เอกจิตรา
๒๒๘. นาย เอกธรรม
๒๒๙. นาย เอกภาพ
๒๓๐. นาย เอกรินทร์
๒๓๑. นาย โอฬาร

ชัยวังเย็น
พลเวียง
สุวรรณเจริญ
เพ็งบุตร
ศรีคำ�ซาง
เจตาภิวัฒน์
จันทร์เทศ

เกิดศักดิ์สิทธิ์
คำ�ต่าย
ศิริธรรม
วงศ์วรานุรักษ์
กุลดี
สุคนธบารมี

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครือ่ งสำ�อาง) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๓. นาย นันทวัชร
๑. นางสาว ชุติกร
พึ่งบุญ
๒. นางสาว ณัฐธนภัสสร์ ไชยรินทร์
๔. นางสาว ภาวิณี

เขตอุดมคีรี
สุขาวรรณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครือ่ งสำ�อาง) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๕. นางสาว ชนัฏดา
เมืองนำ�โชค
๘. นางสาว ศิริชญาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง
ZHOU
๖. นางสาว ณ หทัย
สว่าง
๙. MR. PING
๗. นางสาว ปาริฉัตร
เสถียรภานุภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครือ่ งสำ�อาง)
๑๘. นางสาว จิราภรณ์
๑๐. นางสาว กชวรรณ เอี่ยงธนรัตน์
๑๙. นางสาว ชฎากาญจน์
๑๑. นางสาว กรวรรณ ใจหวัง
๒๐. นางสาว ชนกานต์
๑๒. นางสาว กาญจน์กรอง อ่องอุทุมพร
๒๑. นางสาว ชนิกานต์
๑๓. นางสาว ขนิษฐา
จายน้อย
๒๒. นางสาว ชลิดาพร
๑๔. นางสาว คณิศร
ศิริปัญญ์ทยุต
๒๓. นางสาว ชาคริยา
๑๕. นางสาว ฆนธรส
ทรงธรรม
๒๔. นางสาว ชิราพรรณ
๑๖. นางสาว จินจารุวัลก์ ปัญญาสา
๒๕. นางสาว ชุติมณฑน์
๑๗. นางสาว จิราพร
มะโนนัย
๖๐

พิมพา
เหมทานนท์
มาระเนตร์
สักกวัตร
คชพงศ์
บุญบันดาลสุข
ไวมาก
สีหนาท

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

นางสาว ญาดา
นางสาว ณฐมน
นางสาว ณพิชญา
นางสาว ณภัทรชล
นางสาว ดวงกมล
นางสาว ธนัชภรณ์
นางสาว ธรณ์ธันย์
นาย ธัญญ์สุกิต
นางสาว ธัญพร
นางสาว ธิดารัตน์
นางสาว ธิมลรัตน์
นางสาว ธีรารัตน์
นางสาว ธีราวรรณ
นาย นพรัตน์
นางสาว บงกช
นางสาว เบญจพร
นางสาว ปริศนา
นางสาว ปวริศศา
นางสาว ปัณฑิตา
นางสาว แพรววนิต
นางสาว ภัทรา

ขัติวงค์
ดอกบัวแก้ว
นิเกศรี
ศรีวิชัย
สิริสิทธิกุล
มั่นคง
จันทรวงษ์
เจียงยาธนนนท์
อาทรวัฒนกิจ
พวงซ่อนกลิ่น
พลซา
ศิริรัตน์
ไชยานุวงศ์
การขยัน
สุวาท
สมสกุล
พินเกตุ
พรธาดาวิทย์
ศรีวิชัย
บัตรพิมพ์
ประกอบชัยโชค

๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.

นางสาว มณทิชา
นาย มานะ
นางสาว รมย์ธีรา
นางสาว รสริน
นางสาว รักตกันฑ์
นางสาว ลวิตรา
นางสาว วรัญญา
นางสาว วราภรณ์
นางสาว วราภรณ์
นางสาว วาสิตา
นางสาว แววพลอย
นางสาว ศศิกานต์
นางสาว ศิรารัตน์
นางสาว สโรชา
นางสาว สิรดา
นางสาว อลิษา
นางสาว อัจฉรา
นางสาว อัจฉรา
นางสาว อัจฉราภรณ์
นางสาว อารดา

แก้วศรีสุข
ศิริธีระวัฒน์
สุขบูรณ์
บุญเปล่ง
สงชูอภิวัฒโน
เตียบฉายพันธ์
ศิริชาติ
ชัยธวัชจินดา
ศักดาวงศ์เสรี
วงศ์ใหญ่
อาจวงษ์
ทิพย์โพธิ์
บุญชี
ธีระวัฒนประสิทธิ์
ภักดีโยธิน
กาฬภักดี
น้อยภาษี
โอกิฬา
กระเสาร์
รัตนเสม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๓. นางสาว ปภาพินท์ นาโลกา
๑. นางสาว ดาราพรรณ เส้งซิว
๒. นางสาว นิชากร
ยอดสุวรรณ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)
๔. นางสาว กนกพร
ชวลิต
๕. นางสาว กนกพรหม จันทวงศ์
๖. นางสาว คณิศร
วงศ์เขียว
๖๑

๗. นางสาว จุฑามาศ
๘. นางสาว ชิตาวี
๙. นางสาว ณัฐณิชา

ภู่ศรัณย์
นาครินทร์
อาษาวงศ์

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นางสาว ดวงกมล
นางสาว ธนารีย์
นางสาว นรีรัตน์
นางสาว ฝนทิพย์
นาย พลวัฒน์
นางสาว พีรญา
นางสาว ภูษิดา
นางสาว รวีวรรณ

รวมธรรม
เพชรสุภา
อรุณเลิศศิริ
วรรณเจริญ
สอนบุญทอง
ทรงทวี
วรรณสอน
ชนัฐชัยพัฒน์

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นางสาว รุ่งนภา
นางสาว วิภาดา
นางสาว ศศิธร
นางสาว สุภารัตน์
นางสาว อรพินท์
นางสาว อลิสา
นางสาว อัจฉรา

ยอดเพชร
ไชยา
งามงอน
สมิทธิ
รัตนอักษรศิลป์
วงค์ษาไทย
ใสสอาด

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๘. นางสาว วสิรินทน์ สระทองเดชวิสิฐ
๑. นางสาว กันติชา
ทองอ่ำ�
๙. นาย ศรายุทธ
สถานอุ่น
๒. นางสาว ฐิติวรรณ รอดประเสริฐ
๓. นางสาว นัฏฐชา
ดำ�รงค์ศรีสกุล ๑๐. นางสาว ศิรานันท์ ภริงคาร
๑๑. นางสาว สัมมาวดี ปรกติ
๔. นางสาว นูรีซัน
ยามา
๑๒. นางสาว สุวิภา
อินต๊ะเขียว
๕. นางสาว พิริยา
ชนสุต
๑๓. นาย อัสรี
หวันเมือง
๖. นางสาว ลลิตา
ทิพย์อุ่น
๗. นางสาว ลาตีฟาห์ บือโต
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๑๔. นางสาว จิดาภา
ทรายน้อย
๒๑. นางสาว ปาลิกา
เวชกุล
๑๕. นางสาว จุฑาพร
ลัดดาพงศ์
๒๒. นางสาว เพชรดี
พัชรฉัตร
๒๓. นางสาว รวิภา
สุขกมล
๑๖. นางสาว ชลธิชา
สินเปียง
๑๗. นาย ณัฐวี
ช่วยหนู
๒๔. นางสาว วริสรา
กอสัมพันธ์
๑๘. นางสาว ธัญญรัตน์ รัตนรินทร์
๒๕. นางสาว สรัญญา
วงศ์สุวรรณ
คงอ่อน
๑๙. นางสาว นวพร
เจริญวิทย์ธนเดช ๒๖. นาย สัมฤทธิ์
๒๐. นางสาว ปภาดา
ไกรคุ้ม
๒๗. นางสาว สุพรรษา เพ็งวิชา
๖๒

๒๘. นางสาว หทัยรัตน์
๒๙. นางสาว หนึ่งฤทัย

๓๐. นางสาว อมรรัตน์
๓๑. นางสาว อารียา

กุลชิงชัย
กกแก้ว

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 		
๓๒. นางสาว กิตติยา
พญาวงษ์ษา
๔๒. นางสาว ภารดา
๓๓. นางสาว กุลรัศมิ์
ขัติยะ
๔๓. นาย มนตรี
๓๔. นางสาว ฉัตรประภา จินาบุญ
๔๔. นางสาว มีริย่ะ
๔๕. นาย วรัญญู
๓๕. นาย ชนบดี
นคร
๔๖. นางสาว วรารัตน์
๓๖. นางสาว นงคราญ
ภู่ทองอ่อน
๓๗. นางสาว ปรัศนี
เดชจำ�เริญ
๔๗. นางสาว ศุภางค์
๓๘. นาย ปารินทร์
ไชยทน
๔๘. นางสาว สุธิดา
๔๙. นางสาว หทัยภัทร
๓๙. นางสาว พรรวี
สุทธมงคล
๕๐. นาย อรรถพล
๔๐. นาย พิชชาพัฒน์
สราญรมย์
๕๑. นางสาว อัญชลี
๔๑. นาย พิสิษฐ์
จินาติ

กสิกรรม
เจียมจรรยาสิริ
ทันตกาญจนาพันธุ์
ทองตื้อ
ไพศาลวลี
ศรีประเสริฐ
อโณทัย
อหันทริก
หมุกแก้ว
ชมศิริ
อุทัยเรือง
ปันดี

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๓. นาย วุฒิสาน
๑. นาย ธนัท
ราชจันทร์
๒. นางสาว วราภรณ์
วงศ์ชัย

แสงแก้ว

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง
๔. นางสาว กมลพร
เส็งกิ่ง
๕. นาย ชัยธวัช
พบสมัย
๖. นางสาว ฐิตินันท์
ทามาศ
๗. นางสาว นาตยา
เหง่าศรี

๘. นางสาว ปัทม์ษมา
๙. นางสาว พิชญ์สินี
๑๐. นางสาว เสมอแข

งามเหมาะ
เวทวิสุทธิ์
พุทธิจักรรักษา

๑๔. นางสาว กัลญาพร
๑๕. นางสาว จินตนา
๑๖. นางสาว ชญาพิชญ์

อยู่ประเสริฐ
แก้วหล้า
พวงมาลัย

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
๑๑. นางสาว กมลชนก
๑๒. นางสาว กมลพร
๑๓. นางสาว กรภัทร์

สุขาทอน
อ่อนศรีระ
บุตรศรี
๖๓

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

นาย ชนสรณ์
ปัญญากาวิน
นาย ฐิติพงศ์
นาคโต
นาย ณชธรรม
อ่อนน้อม
นางสาว ณฐอร
อินธนู
นางสาว ณัฏฐนันท์ รัตนาจารย์
นางสาว ณัฐชยา บูรณ์สม
นาย ณัฐวุฒิ
เขื่อนเพชร
นางสาว ณิชกานต์ สุวรรณนิเวศน์
นางสาว ตติยา
เพ็งชัย
นาย ธนพร
วุฒิอัมพร
นางสาว ธันย์รดาภัท ปิยะพงศ์สิริ
นางสาว ธีระปภา ลือชา
นาย นฤชา
เทพา
นางสาว นันทพร ปรางค์แสงวิไล
นางสาว เบญจพร จำ�ปาทอง
นางสาว ปนัดดา ชื่นสิริสุนทร
นางสาว ประภาพร มูลบรรจบ
นางสาว ประภาวรินทร์ สุทธิแสงจันทร์
นางสาว ปุณยนุช ใจคำ�วัง

๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๗.
๑. นางสาว กรรณิกา โคตรศรี
๘.
๒. นางสาว ชฎาพร วันแว่น
๓. นางสาว ประไพพรรณ ปัญญานุกิจ
๙.
๑๐.
๔. นางสาว เพ็ญโพยม สัญฐาน
๑๑.
๕. นางสาว วรรณพร นพคุณ
๖. นางสาว ศิราภรณ์ ต๊ะวัน

๖๔

นางสาว ภัคพิมพ์
นางสาว ภัสสร
นาย ภาคภูมิ
นาย ภูพงค์
นางสาว มณฑิกานต์
นางสาว มัลลิกา
นางสาว เมริกา
นาย โยธิน
นาย รุจ
นางสาว วนิดา
นาย วิทยา
นางสาว วีรวัณย์
นางสาว ศิริลักษณ์
นางสาว สิริญลภัส
นางสาว สุชาดา
นางสาว อรณิชา
นางสาว อรพินท์
นางสาว อานีซะห์
นางสาว อิสราภรณ์

บุญประเสริฐ
ศตสังวัตสรกุล
พิพัฒน์บรรจง
บุญเลิศ
สุขสุภักดิ์
ภิรมย์บุญ
นาริยะ
โพธาศักดิ์
ศิริวรรณ
สุภิมล
ดวงงา
ซุยใจทัศน์
วงศ์แก้วเขียว
ธนันท์ธนพงศ์
แก้วเข้ม
ทองเพ็ง
อินทอง
สาเฮาะ
ชากัน

นางสาว ศุภานิช
นาย สันต์
นางสาว โสภาพร
นางสาว โสรญา
นางสาว ไอลดา

ธรรมทินโน
สุวรรณมณี
ขุนอินทร์
สงบดี
ฉีดอิ่ม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๑๒. นางสาว กลอยใจ
๑๓. นางสาว แคทลียา
๑๔. นาย จักรพงษ์
๑๕. นางสาว ชิสาพัชร์
๑๖. นางสาว ธัญญารัตน์
๑๗. นางสาว นัฐตยา
๑๘. นางสาว นุชศรา

เกียรตินยิ มอันดับสอง		
สูตรเลข
๑๙. นางสาว ปาริฉัตร
หิริโอ
๒๐. นางสาว ภาณุมาศ
เพ็งแจ้ง
๒๑. นางสาว ลลิษา
ชูทอง
๒๒. นางสาว ศรสวรรค์
นวลดอกไม้
๒๓. นางสาว สุพัตรา
ห้วยลึก
๒๔. นางสาว อาภากรณ์
จงรัตนากร
๒๕. MR. SAI HSEING PHA

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๒๖. นางสาว กนกวรรณ สมยาราช
๒๗. นางสาว จันทร์ทิพย์ คำ�แหง
๒๘. นางสาว จารุนันท์ หมุ้ยจันทา
๒๙. นางสาว จารุวรรณ โกสอน
๓๐. นาย จิราวัฒน์
อาจจุลฬา
๓๑. นาย จุมพล
แซ่ลี้
๓๒. นางสาว เจนจิรา
แพงพงา
๓๓. นาย ชญาณัตถภัทร มูลประสาร
๓๔. นางสาว ชนากานต์ พรมจักร์
๓๕. นาย ชาญวิทย์
ยุทธไกร
๓๖. นางสาว ณัชทรงอัปสร พลนาค
๓๗. นางสาว ณัฐธัญญา มีวุฒิสม
๓๘. นางสาว ณัฐนรี
ประสมทรัพย์
๓๙. นางสาว ณัฐนรี
วรินทร์
๔๐. นางสาว ณิชา
คงทวีศักดิ์
๔๑. นางสาว ดวงตะวัน แสงเงิน
๔๒. นาย ทวีทรัพย์
แดงมณี
๔๓. นางสาว ทัศน์วรรณ เตชนันต์
๔๔. นางสาว ทัศนีย์
เตมีศักดิ์

๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๕

นางสาว ทิพวรรณ
นางสาว ธารทิพย์
นางสาว ธิดารัตน์
นาย ธีรยุทธ์
นางสาว นภัทรกมล
นางสาว นลินี
นางสาว นันทนา
นางสาว นิภาพร
นางสาว บุณฑริกา
นางสาว ปรัชญาภรณ์
นางสาว ปรีณาพรรณ
นางสาว ปวันชรัตน์
นางสาว ปวีณา
นางสาว ปัทมาพร
นางสาว ปัทมาภรณ์
นางสาว ปิยะพร
นาย พงศ์ภรณ์
นาย พลวัฒน์
นางสาว พิชชาภา

หมื่นจี้
แสนอุ้ม
แสงแก้ว
สอดส่องกิจ
อุบล
หางแก้ว

ชนสยอง
บุรีงาม
รอดเชื้อ
บวบหอม
ระมั่ง
ขุนบุรี
ไชยนุรักษ์
คำ�ป๊อก
หนักแน่น
คำ�ตา
ทำ�ทาน
เดชะบุญ
ห้วยหงษ์ทอง
ขำ�ทับทิม
หินเพ็ชร
มาแสวง
ชูนาค
อุ่นทอง
คำ�ฝั้น

๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.

นางสาว พิมพิไล ใจข้อ
นาย พีรศักดิ์
บรรพต
นางสาว แพรวพรรณ เบ้าทองหล่อ
นางสาว ภรณ์นภัส กิติธันยารัตน์
นางสาว ภัทร์ธีรา สุทธิพันธ์
นางสาว มัลลิกา บรรจบ
นางสาว มาริสา
คำ�มีศรี
นางสาว เมธิรา
สุโพธิ์
นางสาว เมธีรดา รัตนนุกูล
นาย รติภาคย์
ตามรภาค
นางสาว รติมา
ศิลปสุวรรณ
นางสาว รพีกาญจน์ ขาวดา
นางสาว รัตนาภรณ์ บัวสิงห์โต
นางสาว รัตนาภรณ์ สำ�เภา
นาย ฤทธิชัย
ปิงยอง
นางสาว ลินลดาพร มาเวียง
นางสาว วรัญญา ศรีแสง
นางสาว วันวิสาข์ จันทร์เพชร
นางสาว วิภาวรรณ กันทะวิรส
นางสาว วิริยาภรณ์ เลิศฤทธิ์
นาย วิสิฐ
วิชัย
นางสาว วีรยา
เหลี่ยมไทย

๘๖. นาย วุฒิพงษ์
ดีทอง
๘๗. นางสาว เวรุรีย์
คิดอ่าน
๘๘. นาย ศตวรรษ
เชื้อเมืองพาน
๘๙. นางสาว ศรันยา
บุญยศ
๙๐. นางสาว ศิริพร
พิยะพันธ์
๙๑. นาย ศุภชัย
ศักดิ์แก้ว
๙๒. นางสาว สร้อยเพชร ดวงคิด
๙๓. นาย สหชาติ
รองชวน
๙๔. นาย สิฐพงศ์
ปัญญาธิ
๙๕. นาย สิทธิพล
สมบัติราช
๙๖. นางสาว สิริวิภา
พรหมศรี
๙๗. นางสาว สุชาดา
จุลบุตร
๙๘. นางสาว สุทธินี
วงค์ชัยขันธ์
๙๙. นางสาว สุนิศา
สอนเครือ
๑๐๐. นางสาว สุพรรณษา ผาสุข
๑๐๑. นางสาว สุภาสินี
จำ�รัส
๑๐๒. นาย อนุพล
ตาดี
๑๐๓. นางสาว อรวรรณ
ภูขมัง
๑๐๔. นางสาว อรุณี
ธรรมขันธ์
๑๐๕. นางสาว อาภากร
ไทยเทศ
๑๐๖. นางสาว เอมวิกา
วงศ์บุญมา
๑๐๗. MISS SEINN SEINN MIN

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นางสาว พิชชาภา คนธสิงห์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)			
๒. นางสาว นันตภรณ์ สิทธิโก
๔. นางสาว รัญษิญา
๓. นางสาว นิภาวรรณ กันทา
๕. นางสาว รุ่งนภา
๖๖

สิงห์ทอง
ปกรณ์กิตติรัตน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิง่ แวดล้อม) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๑. นางสาว โสภาพร
พูลสวัสดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิง่ แวดล้อม) 		
๒. นางสาว ทักษพร
ออกช่อ
๗. นางสาว รัตนาภรณ์
๘. นางสาว วิรากร
๓. นางสาว ทิพรัตน์
จันธินุมาส
๔. นาย ธนรัฐ
เทพรักษ์
๙. นางสาว ศุภลักษณ์
๕. นางสาว ธันยกานต์ แสนอุบล
๑๐. นางสาว อุทมุ พร
๖. นางสาว นา
สิงหา

พุทธิษา
ปั้นแจ่ม
กาวีระจันทร์
ทะการ

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๔. นางสาว สินีนาท
๑. นางสาว จันจิรา
คำ�อุ่น
๕. นางสาว อาภาพร
๒. นางสาว นงค์ลักษณ์ อิ่นแก้ว
๓. นางสาว วัลยา
จันทร์สุวรรณ์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง
๖. นางสาว กนิษฐา
พงศ์มานะชัย
๗. นางสาว จีระนันท์ เข็มศิริ
๘. นางสาว ชลมัย
สารสา
๙. นางสาว ณัฐรุจา
พรหมศรี
๑๐. นางสาว ธนาพร
มณีเลิศ
๑๑. นางสาว ธัญทิวา
สงคำ�
๑๒. นางสาว ธัญวนันท์ กันทะเนตร
๑๓. นางสาว นันทวัน
กุหลาบอํ่า
๑๔. นางสาว นาวาล
บาฮะ
๑๕. นางสาว นิจชิตา
ปัญญาดี
๑๖. นางสาว พรทิพย์
ชินะเดช
๖๗

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นางสาว ภาวิณี
นางสาว มธุลิน
นางสาว รัชฎา
นางสาว รัชฎาภรณ์
นางสาว วิมลมาศ
นาย แวอับดุลรอมัน
นางสาว ศิริพร
นางสาว สิริลักษณ์
นางสาว เสาวลักษณ์
นางสาว อรัญญา
นางสาว อุบลทิพย์

วราโภค
กันไชย

ถาติด
ขุนแก้ว
ภานุ
พันธุพิน
ดงปาลี
หะยีสอเฮาะ
ขาวฟอง
ชัยชุมภู
สุขวรรณโณ
อินสอน
ดีหนู

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒๘. นางสาว กมลศรี รินสาร
๒๙. นางสาว กรกนก ทรัพย์เฟื่องฟู
๓๐. นางสาว กรพินธุ์ วงษ์สว่าง
๓๑. นางสาว กรรณิการ์ กาญจนาทิพย์
๓๒. นางสาว กิตติยา โพธิ์สมจิตร์
๓๓. นางสาว กุลลฎา เขื่อนแก้ว
๓๔. นางสาว กุสุมาสว์ รักษาศิลป์
๓๕. นางสาว เกษร
บุญแก้ว
๓๖. นางสาว เกสร
กล่องพุดซา
๓๗. นางสาว คชนันท์ สุปมา
๓๘. นาย คุณากร
โรงคำ�
๓๙. นาย โฆษิต
นุชดารา
๔๐. นางสาว จามรี
ไคร้มูล
๔๑. นางสาว จุฬากรณ์ ณ เชียงใหม่
๔๒. นางสาว ญาณี
สุธาคำ�
๔๓. นางสาว ณัฏฐณิชา ชูกลิ่น
๔๔. นางสาว ณัฐกานต์ ภัทรภูสิทธิ์
๔๕. นางสาว ณัฐกานต์ อภิวัฒน์ไพบูลย์
๔๖. นาย ณัฐวุฒิ
สิทธิตา
๔๗. นางสาว ตรีทิพย์ เตียวกุล
๔๘. นาย ทัตธนดล
เกตุขาว
๔๙. นางสาว ทัศนีย์
ทัศบุตร
๕๐. นางสาว ธวธิดา
เหมือนศรี
๕๑. นางสาว ธัญรดี
ยิ้มสาระ
๕๒. นางสาว นลินี
เกิดแก่น
๕๓. นางสาว นาซนีน หะมะ
๕๔. นางสาว ประภาพรรณ ลี้มีธรรม
๕๕. นางสาว ปริศนา ที่รักษ์

๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๖๘

นางสาว พรประไพ ไลไส่
นางสาว พรพิมล
กาโน
นางสาว พรพิมล
สองมา
นางสาว พรรณิภา
กาติ๊บ
นางสาว พัชรา
ปัสนา
นางสาว พิชญา
ยิ้มอยู่
นางสาว พิตตินันท์ คำ�ภิระยศ
นางสาว พิมพ์แข
พิมพ์โยวงษ์
นางสาว พิมพ์ชนก มิ่งขวัญ
นางสาว พิมพิกา
ปันทะยม
นางสาว เพ็ญศิริ
ใจแดง
นางสาว ภัสราภรณ์ คงสม
นางสาว รัตนา
ท่อนคำ�
นาย รุ่งคุณวิชญ์
ลำ�ใย
นางสาว รุษมานีย์
เก็มเส็น
นางสาว ลดาวัลย์
ลิขิตแสนภู
นางสาว ลัดดาวรรณ สุรินทร์
นางสาว วัชญา
คุณารูป
นางสาว วิชญ์สินี
ชูเมือง
นางสาว ศศิกานต์
ยางทอง
นาย ศุภวัฒน์
พระวิสัตย์
นางสาว สกุลกานต์ วรกิจพิทักษ์กุล
นางสาว สิริภัค
รัตน์ชัยศิลป์
นางสาว สิริลักษณ์
กาญจนเกษร
นางสาว สิริลักษณ์
เถาวัลย์
นางสาว สุกานดา
เชียงแขก
นาย สุทธิพงษ์
บุตรต๋า
นางสาว สุนทรียลักษณ์ เมืองมา

๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.

นางสาว สุภัทรา
นางสาว สุภาริณี
นางสาว สุมิตรา
นางสาว สุรีรัตน์
นางสาว อนุธิดา

พิจิตรศิริ
ศรีขันทะ
กองเกิด
เชื้อเมืองพาน
วรรณภา

๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.

๖๙

นางสาว อภิชยา
นางสาว อรกัญญา
นางสาว อัจฉรา
นางสาว เอรวัณ

สังข์เมือง
ปันส่วน
สุยะ
กางถิ่น

รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 		
			 ๑ นางสาว บัวฉัฐ
วัดแย้ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ		
			 ๒. นางสาว เปรมศิริ
แซ่โก
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
			 ๓. นางสาว สิรินทิพย์
แผ้วชนะ
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
			 ๔. นางสาว ทิตตินาถ
โภคาวัฒนา
สำ�นักวิชาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต 		
			 ๕. นางสาว วรัญญา
เย็นใจชน
เศรษฐศาสตรบัณฑิต		
			 ๖. นางสาว วันทนา
สุ่มมาตย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ		
			 ๗. นางสาว สรวงสุดา
วังเปียง
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		
			 ๘. นางสาว พิมประภา
นันต๊ะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ		
			 ๙. นาย อาสาฬ์
พันธุ์ดา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
			 ๑๐. นางสาว วิชชุดา
นิจพันธ์
๗๐

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 ๑๑. นาย สมปอง
เหว่แม้
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
			 ๑๒. MR. MEROVE
KANKEU WOUMPA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
			 ๑๓. นาย อัครพล
แก้วสม
สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
นิติศาสตรบัณฑิต
			 ๑๔. นาย กฤษฎา
พจนสิทธิ์
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
			 ๑๕. นาย นันทวัชร
เขตอุดมคีรี
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
			 ๑๖. นางสาว ลลิตา
ทิพย์อุ่น
กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
			 ๑๗. นางสาว วราภรณ์
วงศ์ชัย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
			 ๑๘. นางสาว ชฎาพร
วันแว่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
			 ๑๙. นางสาว พิชชาภา
คนธสิงห์
สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 		
			 ๒๐. นางสาว นงค์ลักษณ์ อิ่นแก้ว
			 ๒๑. นางสาว อาภาพร
กันไชย
๗๑

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ
ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้
ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม
มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ
มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำ�รงชีวิต
มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ
ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๗๒

คำ�ปฏิญาณตน
ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อผู้นำ�)..............ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำ�ผู้สำ�เร็จ
การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ กล่าวคำ�ปฏิญาณตนดังต่อไปนี้
(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง)...........ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอให้คำ�สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี และต่อหน้าผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ
ตนต่อผู้ม ีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา จักใช้ศิลปวิทยาการที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง
ดำ�รงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำ�เกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี
ของปวงชนจักยอมพลีตนเพือ่ ประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต
อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คง
อยู่ตลอดไป
							

๗๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๐๐, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๓๔, โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๖๐๓๔, ๐ ๕๓๙๑ ๗๐๔๙
Mae Fah Luang University, 333 Mhu 1, Thasud, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai 57100, Thailand
Phone: (+66) 5391 6000, (+66) 5391 7034
Fax: (+66) 5391 6034, (+66) 5391 7049
www.mfu.ac.th

