
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันจันทรท์ี่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑



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



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 ๒๕๕๘     

กำาหนดการ          

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พลเอก สำาเภา ชูศร ี

 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              

คำากราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      

คำาประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                     

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙     

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

 ปริญญามหาบัณฑิต          

 ปริญญาบัณฑิต 

รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์                                   

คำาปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙            
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สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำาปีนี้. ขอแสดงความชื ่นชมต่อผู ้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและ 
ความสำาเร็จ. 

 คนเราแต่ละคน ย่อมมีภาระหน้าท่ีแตกต่างกันไป ตามสถานะ ความฉลาดสามารถ
และโอกาสที่ได้รับ. ผู้ที่มีโอกาสดี ได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ
สูงขึ้น ก็ควรต้องมีภาระหน้าที่ที่จะประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์มากขึ้น. 
พูดถึงประโยชน์แล้ว ก็มีอยู่สองอย่าง ได้แก่ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม. การทำางาน
ทุกอย่าง จะมุ่งกระทำาเพื่อประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้ หากต้องให้อำานวยประโยชน์
ทั้งสองส่วน จึงจะบังเกิดผลเป็นความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืน. บัณฑิตทั้งหลาย 
นับว่าเป็นผู ้มีโชคมีโอกาสดีกว่าผู ้อื ่นอีกเป็นจำานวนมาก ด้วยได้รับการศึกษาอบรมจนมี 
ความรู ้และคุณสมบัติพร้อมที ่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน. จึงขอให้ทุกคนสำานึก
ตระหนักในภาระหน้าที ่ของตน แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์พร้อม เพื ่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั ่นคง ทั้งของ
แต่ละบุคคลและของสังคมประเทศชาติ.

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.

๔



กำาหนดการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๑

๕

เวลา ๐๗.๐๐ น.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์
                        พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เวลา ๐๗.๓๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ
  - ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวลา ๐๘.๔๐ น.  - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ ๓ 
   และผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค ๕ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
  - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมือง
                         เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย 
                         จังหวัดเชียงราย (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
  - ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
  - เสด็จพระราชดำาเนิน ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  - ทรงวางพุ่มดอกไม้
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
              - ทรงคม

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐



๖

   -  เสด็จพระราชดำาเนิน ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   -  เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
  -  ประทับพักพระราชอิริยาบถ
  -  ทรงฉลองพระองค์ครุย
  -  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
   -  เสด็จออกจากห้องประทับรับรองเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
   -  ทรงคม 
   -  ประทับพระราชอาสน์
   -  อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
   -  นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
   -  อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จำานวน ๓ ราย)
   -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
    ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
    (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
   -  รองอธิการบดีและคณบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต
    และปริญญาบัณฑิตจากสำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเกษตร  
   นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ นวัตกรรมสังคม  
   และจีนวิทยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๓๖๘ ราย)
   -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
    แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ 
    (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
   -  เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องประทับรับรอง
   -  ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๐ นาที)
   -  เสด็จออกจากห้องประทับรับรองเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   -  ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
   -  คณบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาจากสำานักวิชาจีนวิทยา ศิลปศาสตร์ 
   วิทยาศาสตร์ และการจัดการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๒๙๐ ราย)
   -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
    แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
    (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)



๗

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

การแต่งกาย

  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำาปฏิญาณ
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
   (จบพระราโชวาท / ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - เสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
 - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องประทับรับรอง
   (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
  - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง
เวลา ๑๑.๐๐ น.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต ์
  พระที่นั่งไปยังอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา ๑๑.๐๕ น.  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์
                     พระที่นั่งถึงอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ
                      - ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
  - เสด็จเข้าอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - ทอดพระเนตรนิทรรศการ
  - เสด็จขึ้นชั้น ๒ (ทางบันได)
  - เสด็จไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องประทับรับรอง
  - เสด็จออกจากห้องประทับรับรองไปยังห้องเชียงแสน 
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
  - เสวยพระกระยาหารกลางวัน
  - เสด็จออกจากห้องเชียงแสนไปยังห้องประทับรับรอง
  - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
                      และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำานวน ๔ ชุด
  - เสด็จลงชั้น ๑ (ทางบันได)
เวลา ๑๒.๓๐ น.    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต ์
  พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทรท์ี่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สำาเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปีติยินดี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ท่ีใต้ฝ่าละออง

พระบาททรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปี

การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้ง

อย่างยิ่งแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต และนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน

 บัดน้ี ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ

ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี 

จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป

 

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๘



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทรท์ี่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

คำากราบบังคมทูล

เบิกผู้ทรงคุณวุฒเิข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  

ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทรท์ี่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำานวน ๓ ราย คือ  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  นายเชาว์    โพธิศิริสุข

 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   

  นายแพทย์บุญยงค์    วงศ์รักมิตร

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเคมีประยุกต์

   ศาสตราจารย์ยงยุทธ    ยุทธวงศ์

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



๑๐

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายเชาว์  โพธิ์ศิริสุข

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 นายเชาว์ โพธ์ิศิริสุข  เกิดเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้รับการศึกษาด้าน

เกษตรกรรม จากวิทยาลัยซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ได้ท้ิงความฝันด้านเกษตรกรรม 

ที่ตนเองรัก  โดยได้ผันชีวิต พลิกชะตาเข้าสู่วงการธุรกิจ “เครื่องจักร เครื่องกล” ซึ่งเป็นธุรกิจ

ของครอบครัว  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นต้นมา

 นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข  ได้เข้ามาช่วยกิจการ “ห้างหุ้นส่วนสามมิตร” ที่บิดาได้ร่วม 

ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตแหนบรถยนต์ที่มีราคาตำ่ากว่าแหนบรถยนต์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าตลาดในยุคนั้นกว่าเท่าตัว  และภายในระยะเวลา ๖ ปี ได้ขยาย

ธุรกิจสู่การผลิตผานไถสำาหรับใช้กับรถแทรกเตอร์ในภาคเกษตรกรรมได้เป็นผลสำาเร็จ จนถึง

จุดเปลี่ยนสำาคัญในปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ “ห้างหุ้นส่วนสามมิตร” ได้รับโอกาสให้เป็นผู้รับ

จ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) โครงสร้างรถยนต์ เพื่อขายให้

กองทัพสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเวียดนาม  และในปีถัดมา คือ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐  

จึงเริ่มต้นธุรกิจ OEM เต็มตัว ด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำากัด เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุก และมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ ปัจจุบัน  

คือ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำากัด (มหาชน) โดยมี นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข 

ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ

 ถึงแม้ว่ามิได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมหรือด้านเครื่องจักรกลมาก่อน   

นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข นับว่าเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจทางด้าน

อุตสาหกรรมรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย อาทิ การผลิต

แหนบรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ  การผลิตรถบรรทุกดัมพ์ตัวถังเหล็ก  การทำาอุปกรณ์

จับยึดและตรวจสอบชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก

ที่ใช้กับรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ซึ่งได้รับรางวัลประดิษฐกรรมยอดเยี่ยมจากสมาคมหลังคารถ

กระบะและส่วนควบจากประเทศสหรัฐอเมริกา  รวมทั้ง เป็นผู้นำาเทคโนโลยีการทำาแม่พิมพ์

ขนาดใหญ่ด้วยกรรมวิธีการหล่อด้วยโฟม  นับได้ว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกธุรกิจด้านนี้เป็นรายแรกๆ 

ของประเทศไทย  



๑๑

 นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข เป็นผู้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคน การก้าวทันเทคโนโลยี 

และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

และนวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่วงการธุรกิจโดยทั่วไปของไทยยังไม่เห็นความสำาคัญของเรื่องนี้  

นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข พัฒนาองค์กรภายใต้หลักคิดที่ยึดมั่นเสมอมาว่า “ความสำาเร็จของ

ธุรกิจจะต้องมีพื้นฐานที่ดีและแข็งแกร่งจากการวิจัยและพัฒนา” อันถือได้ว่า เป็นความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีความสำาคัญและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่วงการธุรกิจทั่วไป และจวบจนวันน้ี  

นายเชาว์ โพธ์ิศิริสุข ก็ยังให้ความสำาคัญกับเร่ืองการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

เพราะถือว่าเป็นงานท่ีสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร โดยผลงานการวิจัยสามารถนำามาผลิต

เพื่อจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการโลจิสติกส์และพลังงาน

ทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  และ

สนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการเกษตร อันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

เติบโตอย่างมั่นคง ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตรถพ่วงนำ้าหนักเบา โครงการผลิตรถบรรทุก

อเนกประสงค์ โครงการผลิตรถบรรทุก NGV โครงการพัฒนาอุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์

พลังงานก๊าซธรรมชาติ และโครงการผลิตรถบรรทุกเครื่องยนต์ไบโอดีเซล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

(B100) เป็นต้น ซึ่งผลงานเหล่านี้ ล้วนเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันอยู่บนพื้นฐานของ

การวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบที่นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข ยึดมั่นเสมอมาทั้งสิ้น

 ในด้านการพัฒนาคน นายเชาว์ โพธ์ิศิริสุข ได้เห็นความสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ของช่างฝีมือไทย โดยได้สนับสนุนและร่วมจัดทำาคู่มือการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์

ขนาดเล็ก และคู่มือการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ราคาถูกสำาหรับงานเพรส ซึ่งเป็นที่รู้จัก

และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย  ร่วมผลักดันให้เกิดหน่วยเทคโนโลยี

เฉพาะทางเทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ การร่วมวิจัยกับสถาบันไทย - เยอรมัน รวมถึงการสนับสนุน

การวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

 ด้วยความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของนายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข ซึ่งเป็นที่

ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจและเห็นการณ์ไกล 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมากว่า ๖๐ ปี เป็นผู้ที ่มีความสำาเร็จในวิชาชีพด้วยความรู้  

ความสามารถ และความคิดริเริ่มทางธุรกิจเป็นของตนเอง รวมทั้งได้ทุ่มเทการทำางานจนเต็ม

กำาลังความสามารถ สร้างความเจริญก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นในธุรกิจของตนเองและ



ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นผลให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันอย่างมั่นคง  

สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื ่นนำาไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำามา  

ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติ

และแบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป  ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑  ให้นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข  

ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป

๑๒



คำาประกาศเกียรติคุณ

นายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร  เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๖        

ที่จังหวัดลำาปาง สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ และได้เข้าทำางานเป็นแพทย์ประจำาบ้านที่แผนก

อายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ ได้ย้ายไปปฏิบัติงาน 

ในตำาแหน่งนายแพทย์โท โรงพยาบาลสกลนคร กรมการแพทย์ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔  

ปฏิบัติงานร่วมกับกองอำานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) ที่ตำาบล

นาคู อำาเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ทำางานได้ ๒ เดือนเศษ ก็ได้ย้ายไปดำารงตำาแหน่ง 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕  ก่อนย้ายไปดำารงตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ และได้ปฏิบัติงานที่

โรงพยาบาลน่าน จนกระทั่งลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ 

(เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๖) ในตำาแหน่ง

นายแพทย์ ๙ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

น่าน รวมระยะเวลารับราชการ ๓๔ ปี ๗ เดือน

 ตลอดระยะเวลารับราชการ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางในวงการแพทย์ว่า เป็นผู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในด้านเวชปฏิบัติ  

เอาใจใส่ดูแลรักษาประชาชนผู้ป่วยทางเวชกรรมทั่วไปอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  

ไม่เลือกเวลา และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังเป็นแพทย์ชำานาญทางศัลยกรรม

ที่มีฝีมือ ทำาการผ่าตัดรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บสาหัสจากการปะทะสู้รบ อย่างไม่รู้สึกเหนื่อย

หน่ายต่อหน้าที่ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เป็นแพทย์ที่ยืนหยัด ทุ่มเท และเสียสละ

อย่างยิ่งในการช่วยเหลือพลเรือน ทหาร ตำารวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับผู้ก่อการ

ร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ ถึง

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นเวลากว่า ๑๖ ปี จนได้รับการกล่าวขวัญในหมู่ทหารตำารวจว่า

เป็น “ผู้พิทักษ์ยุทธภูมิ” และได้รับการยกย่องในหมู่ประชาชนทั่วไปว่าเป็น “พ่อพระของคน

ยากไร้”

๑๓



๑๔

 จากประสบการณ์การดูแลประชาชนจังหวัดน่าน ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล   ปัญหาโรคติดต่อ 

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก  ซึ่งมีวัคซีนป้องกัน แต่บริการ

ด้านสุขภาพซึ่งมีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ต้องมีการเจาะคอเพื่อรักษาเด็กโรคคอตีบอยู่เสมอ  

ด้วยเหตุดังกล่าว นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร  มีนโยบายเพื่อแก้ปัญหา โดยส่งพยาบาล

ห้องผ่าตัด เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 

๒๕๑๗ และจัดตั้งฝ่ายเวชกรรมสังคมขึ้นเป็นแห่งที่สองของประเทศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๙ ดำาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ขยายผลการให้

ภูมิคุ้มกันโรคร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีผลให้โรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก

ลดลง และจังหวัดน่านได้รับโล่การให้วัคซีนครอบคลุมสูงสุดในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ และ

ดำาเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  เป็นจังหวัดแรกที่ผ่านเกณฑ์ตำาบลสุขภาพดี คือ เก้าชุมชน

แรกในเขตเทศบาลเมืองน่าน เป็นแบบอย่างที่เวชกรรมสังคมทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน

 อนึ่ง การดูแลองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงพยาบาลน่าน ได้เป็นพี่เลี้ยงอย่าง

ต่อเนื่อง จัดให้มีการฟื้นฟูความรู้อาสาสมัคร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน ทุกวันจันทร์

สัปดาห์ที่สามของเดือน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน  และนายแพทย์บุญยงค์ 

วงศ์รักมิตร ให้ความสำาคัญกับองค์กรผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช 

๒๕๒๗ ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ยานพาหนะ มาอย่าง

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำาให้องค์กรผู้สูงอายุจังหวัดน่านเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งแห่งหนึ่ง

ของประเทศ

 ด้วยสำานึกของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร  

ได้เห็นความสำาคัญของงานเวชกรรมฟื้นฟู เนื่องจากมีผู้ที่ต้องถูกตัดขาเป็นจำานวนมาก 

เป็นการลำาบากและสิ้นเปลืองหากจะต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพมหานคร นายแพทย์

บุญยงค์ วงศ์รักมิตร จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมงานด้านนี้ และได้จัดตั้งหน่วยฟื้นฟูสภาพ 

ทำากายภาพบำาบัด ทำาแขนขาเทียมให้แก่คนไข้ ตลอดจนงานอาชีวบำาบัด ซึ่งได้มีการพัฒนา

ปรับปรุงในเวลาต่อมา

 ในด้านวิชาการ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้คิดค้นและดัดแปลงเครื่องมือ

ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ให้สามารถใช้การได้อย่างทันท่วงที เช่นครั้งเมื่อปฏิบัติงานร่วม

กับ กรป.กลาง ที่ตำาบลนาคู อำาเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคอีสาน ได้ดัดแปลง

อุปกรณ์รักษาผู้ป่วย โดยการนำาเอาลวดมางอเป็น Loop เพื่อดึงนิ่วที่อุดตันที่ปลายท่อ

ปัสสาวะในผู้ป่วยเด็กเป็น Urethral stone รวมทั้งการแคะเศษหินที่กระเด็นเข้าหูโดยใช้



ลวดที่ทุบปลายให้แบนเป็นไม้แคะหู จนฝรั่งหน่วยจัสแมกที่เดินทางร่วมกันขนานนามให้ว่า 

“Doctor wire”  นอกจากนี้ ได้พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยทางศัลยกรรม  พัฒนาวิธีการ

รักษาต่างๆ เช่น การใช้ยางรัดแทนสายยางรัดเพื่อห้ามเลือด (Tourniquet) เหนือบาดแผล 

ที่ขาส่วนปลายขาดเนื่องจากเหยียบกับระเบิด โดยวิธีการดูแลบาดแผลในผู้ป่วยที่ถูก

กับระเบิดหรือจากกระสุนปืน และการดูแล Stump ในผู้ป่วย รวมทั้งตะแกรงล้างแผลสด

ที่แขน ขา และศีรษะ โดยดัดแปลงจากโต๊ะเมโย  ซึ่งปัจจุบันมีใช้ในห้องปฐมพยาบาลของ

โรงพยาบาลทั่วไป เป็นต้น  ซึ่งได้รับการยอมรับจากศัลยแพทย์ทหารอเมริกันยศพันโทและ 

พันตรีจากโรงพยาบาลวอเตอร์รีด ซึ่งมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลน่านประมาณ ๒ เดือน

 ด้านการบริหาร นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เป็นนักบริหารท่ีครองตน ครองคน 

ครองงาน ยึดหลักการบริหารงานที่เปี่ยมไปด้วยธรรมาภิบาล ใช้หลัก “เปิดโอกาส รับฟังคน

อื่น และที่สำาคัญ คือ ไม่โลภ” มาโดยตลอด  มีความเป็นผู้นำาจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

นับถือของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับ นับตั้งแต่

การจัดระบบงาน การบำารุงขวัญและกำาลังใจเจ้าหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการให้

ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนการให้ความสนับสนุนแก่ศูนย์การแพทย์และ

อนามัยต่างๆ ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักบริหารในวงการแพทย์และสาธารณสุข 

ทุกระดับ นอกจากน้ี ยังเป็นผู้เสียสละ อุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพและหน้าท่ีการงาน 

สามารถพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลน่านให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และ

เป็นแบบอย่างของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเสมอมา 

 ครั ้งเมื ่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมโรงพยาบาลน่าน  ได้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของ

พร้อมเงินจำานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท สำาหรับสร้างตึกผู้ป่วยพิทักษ์ไทย ทรงรับสั่งกับนายแพทย์

บุญยงค์ วงศ์รักมิตร  ซึ่งขณะนั้น ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลน่าน ความตอนหนึ่ง

ว่า “เงินนี้ให้เธอ นำาไปทำาการก่อสร้างเอง โดยไม่ต้องผ่านทางราชการ ฉันไว้ใจเธอ” สร้าง

ความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร แม้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังคงอุทิศตน

เพื่อสังคม เป็นผู้นำาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  

ในการพัฒนาจังหวัดน่านให้เจริญก้าวหน้า และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นายแพทย์บุญยงค์ 

วงศ์รักมิตร ได้เข้าไปเป็นกำาลังสำาคัญใน “โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริฯ” 

ในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบจังหวัดแรกของประเทศไทย เพื่อการ

๑๕



พัฒนาที่ยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจน  และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้

หลักการคือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 

 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร  

ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นแพทย์ผู้ทำาคุณประโยชน์นานัปการให้กับวงการแพทย์

และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นแพทย์ผู้เสียสละและอุทิศ

ตนเพื่อวงการแพทย์และสังคมอยู่ตลอดเวลาแม้จะเกษียณอายุแล้ว ได้รับการยกย่องว่า  

เป็นแพทย์ที่ทุ่มเทกับงานบริการดูแลคนไข้ การพัฒนางานสาธารณสุข และการส่งเสริม

การป้องกันโรคควบคู่ไปกับการดูแลรักษา เป็นผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ

มีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในวงการ

แพทย์และสาธารณสุขและผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำามา  ล้วนเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและ

แบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑  ให้นายแพทย์บุญยงค์  

วงศ์รักมิตร  ได้รับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป

๑๖



คำาประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ยงยุทธ  ยุทธวงศ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์  เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

ที่จังหวัดลพบุรี สำาเร็จการศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕  

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ และสำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ และได้กลับมารับราชการในตำาแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความก้าวหน้าในงานวิชาการ งานวิจัย

และพัฒนา มาโดยลำาดับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ด้วยอายุเพียง ๓๙ ปี ศาสตราจารย์ ยงยุทธ  

ยุทธวงศ์ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ และได้รับรางวัล  

“นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปีต่อมา ก่อนได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นับได้ว่าเป็นผู้ที ่เป็นบทบาทสำาคัญยิ่งในการ 

วางรากฐานวิทยาศาสตร์ไทยในปัจจุบัน เป็นหัวหน้าคณะทำางานเสนอให้องค์การพัฒนา

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ตั้งศูนย์ระหว่างประเทศสำาหรับ

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (International Center for Genetic Engineering 

and Biotechnology: ICGEB) ขึ้นในประเทศไทย  ซึ่งข้อเสนอในครั้งนั้น ได้นำามาสู่การ

จัดตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic  

Engineering    and     Biotechnology)     หรือ   BIOTEC     ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖  โดย ศาสตราจารย์ 

ยงยุทธ ยุทธวงศ์  ได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ BIOTEC ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ - 

๒๕๓๔ ก่อนได้รับคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ – ๒๕๔๑ ซ่ึงนับว่าเป็นผู้อำานวยการ 

๑๗



๑๘

คนแรกของ สวทช. และตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา

อาวุโส สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จวบจนปัจจุบัน

 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่สำาคัญแห่งหนึ่งของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็น

สถาบันวิจัยทางด้านเศรษฐกิจชั้นนำาของประเทศ และเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งและประธาน

กรรมการมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อีกด้วย

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นผู้ที่มีความสนใจกว้างในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ในด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่วัยหนุ่ม ในขณะที่กำาลังเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่น้ัน 

เมื่อได้รับโอกาส ประกอบกับความสนใจและแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าความจริง 

จากธรรมชาติ  จึงได้ตัดสินใจสอบชิงทุนไปเรียนวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีที่ประเทศอังกฤษ  

และเมื่อสำาเร็จการศึกษา ก็ได้นำาความรู้ด้านเอนไซม์กลับมาช่วยแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรีย 

ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญของประเทศในขณะนั้น ได้ทำาการศึกษาทางด้านเคมีและชีวเคมี  

และทำาความเข้าใจวงจรชีวิตและกระบวนการของปรสิต เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนายา

ต้านมาลาเรีย จนค้นพบโครงสร้างของโปรตีนของเชื้อมาลาเรียที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนา

ยาต้านมาลาเรีย  และค้นพบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเม็ด

เลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรีย และความเกี่ยวโยงกับอาการของโรคทางโลหิต  ผลงานที่สำาคัญ 

คือ การค้นพบกลไกของการดื้อยาแอนติโฟเลตของเชื้อมาลาเรีย  ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์

ของเอนไซม์ในเชื้อมาลาเรีย  โดยได้ค้นพบโครงสร้างของเอนไซม์นี้ ทำาให้สามารถออกแบบ

และสังเคราะห์ยาใหม่ คือ ยา P218 ที่มีฤทธิ์ต่อเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ที่ดื้อยาได้  นับเป็นยา

ต้านมาลาเรียของไทยสู่สากลเป็นตัวแรก

 ด้านวิชาการ ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้ผลิตผลงานวิชาการไว้จำานวนมาก  

ทั้งในรูปผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นนำาระดับนานาชาติ บทความวิชาการและ 

งานเขียนในด้านนโยบายและความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิทธิบัตร 

ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ หนังสือ และตำารา เป็นบรรณาธิการคนแรกของวารสารวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ฉบับแรกของไทย คือ Journal of the Science Society of Thailand 

(ปัจจุบันคือ ScienceAsia)  อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ 

รางวัล ASEAN Science and Technology Meritorious Service Award จากองค์การ



อาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ และรางวัล Nikkei Asia Prize for Science, Technology 

and Innovation จาก Nihon Keizai Shimbun ประเทศญี่ปุ่น ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได ้ร ับการยกย่องว ่าเป ็นเสมือน “เสาหลัก”  

แห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทย เพราะไม่เพียงแค่ผลงานด้านมาลาเรียที่โดดเด่นในฐานะ  

“น ักช ีวเคม ี” แต่ในด้านนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย ศาสตราจารย์ ยงยุทธ      

ยุทธวงศ์ ยังเป็นแกนหลักท่ีนำาไปสู่การจัดต้ังกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน   

(ปัจจุบันคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) และด้วยความสามารถทางวิทยาศาสตร์และการบริหารงาน ศาสตราจารย์ยงยุทธ  

ยุทธวงศ์ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑  และรองนายกรัฐมนตรี

ที่รับผิดชอบด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีพุทธศักราช 

๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ระหว่างที่ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี  ศาสตราจารย์  

ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้ผลักดันให้ประชาชนชาวไทยเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งความสำาเร็จและความภาคภูมิใจของศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์  

ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ คือ การท่ีได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

ให้กับสังคมไทย และความภาคภูมิใจที่ได้ทำางานวิจัยมาจนปัจจุบัน

 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์  

ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นผู้ทำาคุณประโยชน์นานัปการให้กับวงการวิทยาศาสตร์   

เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าทุ่มเทให้กับการค้นคว้าวิจัยมาโดยตลอดแม้ขณะ

ดำารงตำาแหน่งบริหาร เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อชาติ

และสถาบัน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม  ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำามา  

ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติ

และแบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป  ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้ศาสตราจารย์ยงยุทธ 

ยุทธวงศ์  ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๙



รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทรท์ี่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พลเอก สำาเภา ชูศร ี     นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  รองศาสตราจารย์ วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดี  

 ๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

  รองศาสตราจารย์ ชยาพร  วัฒนศิริ รองอธิการบดี 

 ๓. ปริญญาบัณฑิต

  ๓.๑  สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    อาจารย์ ธีรวิศิฏฐ์  เลาหะเพ็ญแสง รักษาการแทนคณบดี   

    อาจารย์ สุรพล  วรภัทราทร ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๒  สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัชฌิมา  นราดิศร รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๓  สำานักวิชานิติศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง  ศรีสมวงษ์ คณบดี

    อาจารย์ ณัฐกร  วิทิตานนท์ อาจารย์

  ๓.๔  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

    อาจารย์ ภาณุพงษ์  ใจวุฒิ คณบดี

๒๐



๒๑

  ๓.๕  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    รองศาสตราจารย์ รัชนี  สรรเสริญ คณบดี

    อาจารย์ กิตตินนท์  จรูญศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๖  สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ สุปราณี  อัทธเสรี คณบดี

  ๓.๗  สำานักวิชานวัตกรรมสังคม

    รองศาสตราจารย์ ศิริพร  วัชชวัลคุ รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๘  สำานักวิชาจีนวิทยา  

    รองศาสตราจารย์ กาญจนา  วัธนสุนทร รักษาการแทนคณบดี

    อาจารย์ กัลยา  ขาวบ้านแพ้ว ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๙  สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์  อินทราไสย คณบดี

  ๓.๑๐ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

    อาจารย์ อุไรวรรณ  อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๑๑  สำานักวิชาการจัดการ

    อาจารย์ ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส คณบดี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี

    อาจารย์ ชัชชญา  ยอดสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี

    อาจารย์ ปิยธิดา  เพียรลุประสิทธิ์ รองคณบดี



จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๕๙

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์   

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    ๑

 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    ๑

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์   ๑

                                                  รวม ๓

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   ๑

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   ๑

 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)  ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)    ๖

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)    ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)     ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   ๖

                                  รวม ๑๘

จำานวน (คน)

๒๒



จำานวน (คน)

๒๓

ปริญญามหาบัณฑิต   

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๓

  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ๕

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  ๓

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)   ๖

 สำานักวิชานิติศาสตร์   

  นิติศาสตรมหาบัณฑิต         ๕

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)   ๒๖

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   ๔

 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)     ๒๓

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)  ๒๐

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ๓๐

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ) ๒

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ๒

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)   ๑

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)   ๖

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๒ 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)    ๑



จำานวน (คน)

๒๔

 สำานักวิชาการจัดการ   

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)   ๑๗

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารวิสาหกิจ)  ๕

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  ๒

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  ๒๐ 

                   รวม ๑๘๓
ปริญญาบัณฑิต   

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   ๖๕

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   ๒๑

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ๖๔

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)        ๔๔ 

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ๔๕

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)     ๑๕

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)      ๔๑

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ๑๒

 สำานักวิชานิติศาสตร์

  นิติศาสตรบัณฑิต                ๑๗๖

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง) ๗๔

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  ๒๘

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)         ๔๒

  กายภาพบำาบัดบัณฑิต                 ๕๗

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต         ๘๗



จำานวน (คน)

๒๕

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)    ๑๕

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)      ๑๕

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต      ๑๒๒

 สำานักวิชานวัตกรรมสังคม

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  ๖๗

 สำานักวิชาจีนวิทยา   

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)    ๑๗๗

  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)    ๘๒

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  ๖๔

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)     ๒

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  ๕

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)    ๑๔๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)    ๔๑

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  ๒๑

 สำานักวิชาการจัดการ   

  บัญชีบัณฑิต       ๙๑

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต      ๔๕

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)                   ๑๑๒

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  ๒๒๓

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  ๑๒๗

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  ๑๐๔

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  ๒๓๒

            รวม    ๒,๔๕๗



จำานวน (คน)

๒๖

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ๑

  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว  ๑

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ๒

  สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  ๑

   

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ๑

   

 สำานักวิชานิติศาสตร์  

  สาขาวิชานิติศาสตร์  ๑

   

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  ๑

  สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม  ๑

   

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๑

  สาขาวิชากายภาพบำาบัด  ๑

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ๑

   

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์  

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ๑

   

 สำานักวิชานวัตกรรมสังคม  

  สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ  ๑

   



จำานวน (คน)

๒๗

 สำานักวิชาจีนวิทยา  

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  ๑

  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ๑

  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  ๑

   

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  ๑

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ๑

   

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  ๑

   

 สำานักวิชาการจัดการ  

  สาขาวิชาการบัญชี  ๑

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ๑

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ๑

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  ๑

  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  ๑

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ๑

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  ๑

         รวม ๒๗



รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันจันทรท์ี่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

๑. นาย กฤตกรณ์ ศรีวันนา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. นาย สุพัฒน์ พงษ์ไทย

๑. นาย มงคล แก้วสุทัศน์

๑. MRS. TIN MOE YI

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ) 

๒๘

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

สำานักวิชาศิลปศาสตร์



๒๙

๑. นาย ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ

๑. นางสาว อนิตทยา กังแฮ

๑. นางสาว เบญจรงค์ ทองใบ

๒. นางสาว มิ่งขวัญ ดอยลอม

๓. นางสาว รุ่งทิวา ภูคำาศักดิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)     

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

๑. นาง ณัฏฐิรา หอพิบูลสุข

๒. นาย ธีรศักดิ์ พิทักษ์กุล

๓. นางสาว นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)

๔. นาย พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ

๕. นางสาว มนสิชา ภัคดิเมธี

๖. นางสาว รฐษร ศรีสมบัติ

๔. MR. HENG GUI

๕. MR. QI ZHAO

๖. MRS. YUFANG SU



๓๐

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. นางสาว มัลลิกา พัฒโนดม

๒. นางสาว ศิวพร บุญสมวล

๑. นาย เจนวิทย์ วิทยประภากร

๒. นาย ณรงค์เดช หัตถกอง

๓. นาย ธีรวัฒน์ ปันทะวงค์

๓. นางสาว สไบทิพย์ บุญเป็ง

๔. นางสาว พัชรี สว่างโชติ

๕. นาย วนัส ศรีมหาราช

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

๑. นางสาว ตันหยง พัฒนวิบูลย์

๒. MISS DENA MURDAYANTI

๑. นางสาว จุฑาลักษณ์ สุวรรณโชติ

๒. นางสาว ภัทรารีย์ อินทมาตร์

๓. นางสาว อรทัย พลเยี่ยม

๓. MISS RUFNIA AYU AFIFAH

๔. MR. FESSEHAYE HDREMARIAM    DESALE

๕. MISS LIA ANGRAENI

๖. MISS LUPITA KEMALA    SARI

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สำานักวิชานิติศาสตร์

๑. นางสาว นิสา สุริยะคำาวงศ์

๒. นาย ภรัณยู แกล้วกล้า

๓. นาย มลวรรษ สร้อยมะลิลา

๔. MR. PHILAPHONG KHAMPASEUTH

๕. MR. SONECHANH VILAYSACK



๓๑

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

๑. นางสาว ปาริชาติ ฝาระมี

๒. MR. ADELOWO ADELEKE

๑. นางสาว กนกวรรณ เลิศอิทธิบาท

๒. นางสาว กรกะรัต กิจบุรี

๓. นาย แก้ว อินทรอุทก

๔. นาง คณิตา ภุมราพันธุ์

๓. MISS BANURA ANNET

๔. MR. BIRUNGI STEPHEN

๕. นางสาว จริยา พรไพรัช

๖. นาย จักรพงษ์ ทองแสน

๗. นาย ชวกร นิติพันธุ์วณิช

๘. นางสาว ธนาวดี ตั้งเมธากุล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง) 

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

 ๑. นาย กฤษดา เร่งสมบูรณ์

 ๒. นาง กัญญารัตน์ ตั้งก่อสกุล

 ๓. นาย ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ

 ๔. นาย ชวัลวิทย์ โชติเธียรชัย

 ๕. นางสาว ณัฐภัสสร สิทธิมณีวรรณ

 ๖. นาย ณัฐสิทธิ์ สุรารักษ์

 ๗. นางสาว เทิดขวัญ เทพสาร

 ๘. นางสาว ธมนพัชร์ ภวะคงบุญ

 ๙. นาย ธีรวัฒน์ พงษ์พิสิฏฐ์

๑๐. นางสาว นิลันญา หะยีนิเตะ

๑๑. นางสาว ปภาวี เอี้ยมสกุล

๑๒. นางสาว พงศ์ผกา พงศกรไพศาล

๑๓. นางสาว พัชรี พงษ์เสือ

๑๔. นางสาว พีรยา พิพัฒนามงคล

๑๕. นางสาว มาณวี สุชญาอัครกุล

๑๖. นางสาว ลักษณี วงค์คม

๑๗. นางสาว ลำาจวน แสงทอง

๑๘. นางสาว วราภรณ์ เตียงธวัช

๑๙. นางสาว วัชราภรณ์ โอมพิทักษ์พงศ์

๒๐. นางสาว วัชรี จันทะ

๒๑. นางสาว วาสนา วิชาญยุทธนากูล

๒๒. นางสาว วิชญาดา จงเนติวิศิษฐ์

๒๓. นางสาว ศศิกานต์ จำาปาเกตุกุล

๒๔. นางสาว สิริทิพย์ โชติรัตน์

๒๕. นางสาว หทัยขวัญ  บุญผดุง

๒๖. ร้อยเอกหญิง อรรัมภา  สืบสาววงษ์



๓๒

  ๙. นางสาว ธีราภรณ์ จันทร์แสง

๑๐. นางสาว นิภาพรรณ แสงมณี

๑๑. นาย นิรันดร์ ภาวศุทธิกุล

๑๒. นาย ภูรีพัฒน์ หล้าสุพรม

๑๓. นาย วชิระ คุณาธาทร

๑๔. นางสาว ศุภกัญญา สุภาสัย

๑๕. นางสาว สาริศา ประทีปพวงรัตน

๑๖. นางสาว สิริฉันท์ จิรวรพัฒน์

๑๗. นางสาว หทัยชนก เฮงรัศมี

๑๘. นางสาว อัญชลี สุขประเสริฐ

๑๙. นาย อิทธิชัย วิชาพร

๒๐. นาย อิสิชน การเร็ว

๒๑. MR. HUI ZHANG

๒๒. MISS SHAWN LAI NYEIN 

๒๓. MISS THU ZAR HTUN 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

  ๑. นางสาว กมลฉัตร โชคถนอมทรัพย์

  ๒. นางสาว กวิศรา ลิ่มอภิชาต

  ๓. นางสาว ชมพูนุท ทองม่วง

  ๔. นาย ณัฐพล สุวรรณบริรักษ์

  ๕. นาย เดชา มุทธาพุทธิพงศ์

  ๖. นางสาว เทพธาดา หวังตระกูลชัย

  ๗. นางสาว ธัญพร รัตนวรรณ

  ๘. นาย ธีรวัฒน์ คูณสินทวีกุล

  ๙. นางสาว นฤมล ทองศรีเนียม

๑๐. นางสาว นิจจพรรณ ศรีกลชีพ

๑. นางสาว กรวิกา จันทรัตน์

๒. นางสาว ชญานิษฐ์ คัมภิรานนท์

๓. นางสาว ชนัญธิดา ทองลิ้ม

๔. นางสาว เชาวนีย์ ทองศรีแก้ว

๕. นางสาว ทรายทอง คำาปุ๊

๖. นางสาว ทวินันท์ ป้องศรี

๗. นางสาว ธนธรณ์ อุรัจจเสวก

๑๑. นางสาว ปราณปริยา อึ้งตระกูล

๑๒. นางสาว ปิยวรรณ วัฒนสืบสิน

๑๓. นางสาว พิพัสตร์พร เมืองพูล

๑๔. นาง ภาณิชา ลิ่วลักษณ์

๑๕. นางสาว ภาวนา เขมาปทุมศักดิ์

๑๖. นางสาว ภาวิดา พิทยาพฤกษ์

๑๗. นางสาว รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี

๑๘. นาย ศุภวัฒน์ วีรภัทรรุ่งโรจน์

๑๙. นางสาว หทัยรัตน์ ทองปลั่ง

๒๐. MISS HNIN LE KHIN 

  ๘. นาย ธนพล วุฒิวัย

  ๙. นาย ธนัญ สาระเวียง

๑๐. นางสาว ธัญญ์นรี วรางค์จารุรัตน์

๑๑. นางสาว เนตรมณี ชวดไชย

๑๒. นางสาว ปภาพิต รุ่งจิรธนานนท์

๑๓. นาง ผกามาส รัตนาธิคุณ

๑๔. นางสาว พัชราพร ม่วงสกุล



ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๑. นางสาว สุจิตรา นายศ

๑. นาย ก่อพจณ์ เอี่ยมสำาอางค์

๑. นางสาว ทิตตินาถ โภคาวัฒนา

๒. นางสาว นิตยา เลาสัตย์

๓. นางสาว ลักษมี กรูเนคค์

๒. MISS NA TORAH 

๒. นาย คณาธิป บุญมิ่ง 

๔. นางสาว วาสนา จินะธรรม

๕. นาย สุวิทย์ บุญดก

๖. นาย อนุภาพ สีสังบุญ

๓๓

๑๕. ร้อยตำารวจโท พิพัฒน์  เอ้งฉ้วน

๑๖. นางสาว ภสสรมณฑ์ พรมสอน

๑๗. นางสาว ภัคณัฏฐ์ โสดาศรีโรจน์

๑๘. นางสาว ภาวิณี สัจจะหฤทัย

๑๙. นาย วรพล เพ็งสุวรรณ

๒๐. นางสาว วรัญญา  มะลิวัลย์

๒๑. นางสาว วรัญญา วงศ์ก่อ

๒๒. นาย วศพร พงษ์สัตยา

๒๓. นางสาว วิมลรัตน์ จิตมาตย์

๒๔. นางสาว ศรัญญา สดุดีมีชัยทวีโชค

๒๕. นางสาว ศริญาภัสร์ กรพัฒนนนท์

๒๖. นางสาว สิริรัตน์ ช่างปั้น

๒๗. นางสาว สุธีรา โชติขันธ์

๒๘. นางสาว สุภาพร ปะตะมะ

๒๙. นางสาว สุภาพร แสงงาม

๓๐. นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีนาค

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

๑. นาย นัทพงษ์ ธุวะคำา



๓๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 

๑. MR. WISELY LONEX KAWAYE

๑. MR. FAISAL ARIF NURGESANG

๒. MR. YOHANNES DAMIR   HABTE

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารวิสาหกิจ)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)     

สำานักวิชาการจัดการ

  ๑. นางสาว กัญญณัช จตุศาสตร์

  ๒. นางสาว เกวลิน ธนทรัพย์พิพัฒน์

  ๓. นางสาว ขวัญจิรา เขื่อนเพชร

  ๔. นางสาว นาลินี ประมงค์

  ๕. นางสาว นำ้าฝน พรมแว่น

  ๖. นาย ปณิธาน ภูมิวิชชุเวช

  ๗. นางสาว ปทุมรัตน์ แสงดอก

  ๘. นางสาว ประภาพร แก้วมุกดา

  ๙. นางสาว ปรียาพร เยาว์ธานี

๑. นางสาว ดาวรี ถีนานนท์

๒. นางสาว ภัทรชลกร อภิสิทธิ์อิสริยะ

๓. นางสาว สินีนาฎ รักขุมแก้ว

๑. MR. ANDRIS ADHITRA

๑๐. นางสาว พงศ์ภรณ์ ฉัตรนันทภรณ์

๑๑. นางสาว พรปวีณ์ ภู่ห้อย

๑๒. นางสาว เพ็ญสุดา ศรีลาวงษ์

๑๓. นางสาว ภัทริน ปีเงิน

๑๔. นางสาว มนมนัส ณ เชียงใหม่

๑๕. นาย ศรัณย์ เชี่ยววานิช

๑๖. นางสาว ศุภลักษณ์ ไกลถิ่น

๑๗. นางสาว อมลวรรณ สุดใจ

๔. MR. JOHN THOMAS WATSON

๕. MISS XIAOYAO YUE

๒. MR. MINGMING ZHANG



๓๕

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

  ๑. นาย กจะ ชัยทนุวงศ์

  ๒. นางสาว กันธิชา โคตรแสนลี

  ๓. นางสาว เกสินีย์ เสาวดี

  ๔. นาย จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์

  ๕. นาย ชัยฤกษ์ ตันติเตชา

  ๖. นาย ณัฐนันท์ หวังเกษมกุล

  ๗. นางสาว ณัฐพร ต๊ะเขตต์

  ๘. นาย ทัตพงศ์ นามวัฒน์

  ๙. นางสาว นลินี จันทรประภาพร

๑๐. นางสาว นิธิมา ชัยบุรินทร์

๑๑. นาย นุพงษ์ พงษ์ศักดิ์

๑๒. นางสาว ปรวิศา พัฒนา

๑๓. นางสาว พิไรรัตน์  สุขทรรศนีย์

๑๔. นางสาว รัมภ์รดา สิทธิชัยคำา

๑๕. นางสาว วัชรินทร์ อิ่นแก้ว

๑๖. นางสาว วาสิตา  วงศ์ใหญ่

๑๗. นางสาว วาสินี วงศ์ใหญ่

๑๘. นาย สุรพงษ์ เวทพิสัย

๑๙. MR. CHUN JIANG

๒๐. MR. XINGHUI LI



๓๖

ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑. นางสาว คณิษฐ์ชญา นันทพัฒน์สรัญ

๒. นาย จิรภัทร จันแก้ว

๓. นางสาว ณัฐพร สายเครื่อง

๔. นาย ทวีศักดิ์ อินทรทัต

  ๙. นางสาว กรรณิการ์ บุญใจทอง

๑๐. นางสาว กรวีร์ โรจนกิจ

๑๑. นาย กฤษณ์ นันตา

๑๒. นางสาว กัญญณัช มงคลธนจารุต

๑๓. นางสาว ขวัญนภา แซ่ลิ้ม

๑๔. นาย คชรักษ์ ศิริวงค์

๑๕. นางสาว จิตติมา คงนาวา

๑๖. นางสาว จิรภิญญา  งามประโคน

๑๗. นางสาว จิราภรณ์ ฟูใจ

๑๘. นางสาว ชนกานต์ เจริญดี

๑๙. นางสาว ชลธิชา นาละ

๒๐. นาย ชัยวัฒน์ มณีวรรณ์

๒๑. นางสาว ชีณวัช พลคง

๒๒. นางสาว ฐิติกา หมื่นตาบุตร

๒๓. นาย ณัฐดนัย ยาวิละ

๒๔. นางสาว ณัฐปภัสร์ นามาบ

๒๕. นางสาว ดรุณี อินตา

๒๖. นางสาว ดาราวดี แสงศิริ

๕. นางสาว ธัญวรัตม์ ไชยเจริญ

๖. นางสาว บุณยาพร ราชซุยแสน

๗. นางสาว ปวิตรา คำาธาร

๘. MR. KAUNG KHANT 

๒๗. นาย ธนกร เชื้อเมืองพาน

๒๘. นาย ธนากร การุญ

๒๙. นางสาว ธิษณา สุรปริญญากุล

๓๐. นางสาว ธีรกานต์ จงเกาะกลาง

๓๑. นาย ธีรพงษ์ โพธิพันธุ์

๓๒. นาย ธีรานุวัฒน์  วังเมือง

๓๓. นาย นราพงษ์ วงศ์ชัย

๓๔. นางสาว นิสาชล เพียรทา

๓๕. นาย บุญทอง จินะการ

๓๖. นางสาว ปฐมพร เจนเจริญพันธ์

๓๗. นางสาว ปภาดา วรพัฒน์

๓๘. นาย ปรมัตถ์ รอดมณี

๓๙. นาย พงศธร ธัมวรากร

๔๐. นางสาว พัชรินทร์ เวียงมูล

๔๑. นางสาว ภัคจิรา สุคัสถิตย์

๔๒. นางสาว มนต์ตรา งามปลอด

๔๓. นาย มนัสชัย ทาตื้อ

๔๔. นางสาว มัณฑนา จิระไอย์



๓๗

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

๑. นาย ณัฐภัทร เปรื่องปราชญ์

๑. นาย พุทธพร จันหลง

  ๓. นางสาว กนกพร ประทุมจำาปา

  ๔. นางสาว กันยามาศ เลิศกวินอนันต์

  ๕. นาย กุธภัณฑ์ ทาโรจน์

  ๖. นาย ชลพรรษ ใจยะสิทธิ์

  ๗. นาย ชุติพนธ์ พิมสาร

  ๘. นาย ณัฏฐ์ยศ ทวีสุวรรณพร

  ๙. นาย ทรงสิทธิ์ คำาพุด

๑๐. นางสาว ปรียาภรณ์ ภักดี

๑๑. นาย ปวรุตม์ อาญาคำา

๑๒. นางสาว ปิยวรรณ ทองพลอย

๒. นาย อภิวัชร พรหมจอม

๒. MR. SAI KHAM KHAM 

๑๓. นาย พัทธนันท์ ทิพปภารัตน์

๑๔. นาย ภัทรวุฒิ เมธาภัทรสิริ

๑๕. นางสาว มณฑิตา ทรงฤทธิขันชัย

๑๖. นางสาว โยชนัฐ ศริพันธุ์

๑๗. นางสาว วชิรา รังผึ้ง

๑๘. นางสาว สุพัตรา ปาวี

๑๙. นาย อดิเทพ ทุ่งสง

๒๐. นางสาว อาภากร เพชรนาท

๒๑. นาย อิทธิวัฒน์ ดิษาภิรมย์

๔๕. นาย รชฏ ไพศาล

๔๖. นางสาว วรนุช จิตรพานิชเจริญ

๔๗. นาย วรพล ปละวัง

๔๘. นางสาว วรรณชรี ยุบุญศรี

๔๙. นาย วริทธิ์ธร ถนอมทรัพย์

๕๐. นาย วุฒิกรณ์ วัชรากร

๕๑. นาย ศรราม ทนันชัย

๕๒. นาย ศรัณญ์ บรรจงจิตไพศาล

๕๓. นางสาว ศรีสุดา เกยงค์

๕๔. นางสาว ศศิดา รวีกาญจน์

๕๕. นาย ศิวนารถ จงวิไล

๕๖. นาย ศุภวัฒน์ อุปธิ

๕๗. นาย สราวุธ มูลธิมา

๕๘. นางสาว สุจิรา อิ่มโฉม

๕๙. นางสาว สุดธิดา คิดรู้

๖๐. นาย สุพัฒน์ สามสีเนียม

๖๑. นางสาว อรนุช เทพพิทักษ์ศักดิ์

๖๒. นางสาว อัญชิสา จงฤทธิพร

๖๓. นางสาว อัญทิชชา จอมอินทร์

๖๔. นางสาว เอื้อกานต์ ศาลิคุปต์

๖๕. MISS POUNA SAYAVONG



๓๘

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๓. นางสาว กอบกุล แซ่ย่าง

  ๔. นาย ชัชวาลย์ ฉันทิยานนท์

  ๕. นาย นภัส สัจจะวัฒนะ

  ๖. นางสาว นุษบา รัตนศรี

  ๗. นาย พงศธร พาสุริยันต์

  ๘. นาย เฟาซาน กาเซ็ง

  ๙. นาย ภูมินทร์ ก้างออนตา

๑๐. นางสาว วิไลลักษณ์ คำาเงิน

๑๑. นางสาว ศริญญา วงศ์เมือง

๑๒. นาย อิทธิวัฒน์ นิรภัย

๑๓. MISS NANG AYE CHAN MOE 

๑๔. MR. SAI LUANG TIP 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)     

๑๕. นาย กนกภัณฑ์ ไชยบุญเรือง

๑๖. นางสาว กมลพรรณ เครือวาระ

๑๗. นางสาว กมลลักษณ์ อังคณานนท์

๑๘. นาย กฤติกร อุประวรรณา

๑๙. นาย กฤษณะ พูลเพียร

๒๐. นาย ก่อเกียรติ สุขรวย

๒๑. นาย ไกรวิชญ์ ขัดสี

๒๒. นาย คมกฤช นวลทิม

๒๓. นางสาว คุณิตา สมศักดิ์

๒๔. นาย จิระวัฒน์ อารีย์

๒๕. นาย ชนินทร์ วีระธรรมมุนี

๒๖. นาย ชุติณัฐ จิรศรีธนอนันต์

๒๗. นาย ฐิติพงศ์ ต๊ะวิโล

๒๘. นางสาว ณภัทร ยาวิเลิง

๒๙. นาย ณัฏฐ์ปกรณ์ โรจนนิติ

๓๐. นางสาว ณัฐชยา แสงจันทร์

๓๑. นาย ณัฐภพ รักษาศีล

๓๒. นาย ตันติกร อินชัยยา

๓๓. นาย นคเรศ จันทร์สิริโชค

๓๔.  นัทธพงศ์ คำาภูเพ็ญ

๓๕. นางสาว นิตยา หอวัฒนกุล

๓๖. นาย ปฏิภาณ สมทะนะ

๓๗. นาย ปฏิวัติ ดวงต๋า

๓๘. นางสาว ปริยากร เธียรธำารงสุข

๓๙. นาย ปิยวัฒน์ อุปละ

๔๐. นางสาว ปิยะธิดา นครพรหม

๔๑. นางสาว พรธิภา ไชยดา

๔๒. นาย พัชรพล ตันฮะเส็ง

๔๓. นาย เพิ่มทรัพย์ คุปตะนาวิน

๔๔. นาย ภูดิศ เรืองทอง

๔๕. นาย ยศวีร์ สนิทมาก

๔๖. นาย ยุทธศิลป์ ศิริเวทิน

๔๗. นางสาว รวีวรรณ อวดมูล

๔๘. นาย โรจนศักดิ์ สิทธิพร

๔๙. นาย วิชปัญญา วงศ์วาณิชภักดิ์

๕๐. นางสาว วิราวรรณ นันติ

๕๑. นาย วีรพัชร วรวัฒนชัย

๕๒. นางสาว ศิริลักษณ์ ปัทมสิงห์

๕๓. นาย ศิวกร วารฤทธิ์

๕๔. นาย ศุภกร สุขอินทร์



๓๙

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)

๑. นางสาว นวพร โตพฤกษา

๒. นางสาว กนกพร หลวงพล

๓. นางสาว ชลธิชา พินิจรอบ

๔. นางสาว นรตรี นวมจิตต์

๕. นางสาว มูนีเราะห์ สาเมาะ

๑๐. นาย กอบชัย จ๋อยศรีทอง

๑๑. นางสาว กัลยรัตน์ วัดเกว้ียพงษ์

๑๒. นาย กิตติชัย  เบิดโบ

๑๓. นางสาว เกวลิน พรมพิราม

๑๔. นาย ไกรภัค เส้ือวิจิตร

๑๕. นางสาว ชมพูนุช เตชางกูร

๑๖. นาย ชิษณุพงศ์ แสนวิชัย

๑๗. นาย ณัฎธวัฒน์ โตตะเภา

๑๘. นาย ดนัย ณ บุญเป็ง

๑๙. นางสาว ดาริกา วรอภิญญาภรณ์

๒๐. นาย ทรงธรรม แสนคำาแก้ว

๒๑. นาย ธนาศร ถาวรสันตกิจ

๒๒. นาย ธมกร มุดฟาดี

๕๕. นาย สิทธินนท์ แนวลาด

๕๖. นาย สิทธิวัฒน์ ทรงสิทธิเจริญ

๕๗. นาย สุกรี ลีโชติจารุวงศ์

๕๘. นาย สุจธิกรณ์  คงวราคม

๕๙. นาย เสฏฐวุฒิ ยอนแมมะดัน

๖๐. นางสาว อภัสรา สิทธิโม่ง

๖๑. นาย อภิชัย ศรีคุณแสน

๖๒. MR. AUNG MYAT TUN 

๖๓. MR. SAW NWE OO THET 

๖๔. MR. WIN THU AUNG 

๖. นาย ราชศักด์ิ ประชายกา

๗. นาย สิทธิพล ทิษฐิธรรม

๘. นางสาว สิรินาถ ชูช่ืน

๙. นางสาว สุนีย์ แซ่ม้า

๒๓. นางสาว ธัญญรัตน์ มามาศ

๒๔. นาย นที ไวประดับ

๒๕. นางสาว นรัชพร จาปัญญะ

๒๖. นางสาว นันทณัฐ เทียนทอง

๒๗. นาย ปริชญา บัวมาศ

๒๘. นางสาว ปวีณา แก้วพิลารมย์

๒๙. นางสาว ปาริฉัตร พาคำา

๓๐. นางสาว ปิยาพัชร พรมสุวรรณ

๓๑. นาย พีรณัฐ ภรภัทรวชิรา

๓๒. นางสาว ภัทฐิตา สายแวว

๓๓. นาย รัฐพงษ์ เดชชุม

๓๔. นาย วรพัฒน์ โลหสมบูรณ์

๓๕. นาย วัชรพงศ์ อินทะนิตย์



๔๐

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

๑. นางสาว กนกวรรณ สุทธิดี

๓. นาย กัณฑเนตร ทาโรจน์

๔. นางสาว ชณิตา นิ่มมา

๕. นาย ต้นสน อุบลศรี

๖. นาย ธนัตถ์ ฉัน

๑๑. นาย กัณฑ์อเนก ลอตระกูล

๑๒. นางสาว จันทร์นิภา รักพานิชมณี

๑๓. นางสาว ฉัตรลดา เจนพานิชการ

๑๔. นาย ณภัทร รัตนสำาเนียง

๑๕. นาย ณัท รัตนเศรณี

๑๖. นาย ดิษพงษ์ วงศ์ข้าหลวง

๑๗. นาย เตชิต ศิริโชติ

๑๘. นาย ทศพล บัวทอง

๑๙. นาย นิรัญ บุญมี

๒๐. นางสาว เบญจรัตน์ ตั้งจิตต์ตรีพร

๒๑. นาย ปาลิน จัตุรัส

๒๒. นาย พงศกร กองสุข

๒๓. นาย พศวีร์ เดชะศิริ

๒. นางสาว ณัฏฐา ทิพย์วังเมฆ

  ๗. นางสาว ธัญชนก จันทภาลา

  ๘. นาย ธีรเดช มะโนวงศ์

  ๙. นาย วีรนพ วรรณสาร

๑๐. นางสาว อาทิตยา นารักษ์

๒๔. นางสาว พัชร์ระพี พิมพ์สกุล

๒๕. นางสาว พิมพกาณฑ์ เทพวงศ์

๒๖. นาย พีรวิทย์ จับใจนาย

๒๗. นาย ภวิศ ชัยธนะกุลมงคล

๒๘. นางสาว มัทวัน ยังประสิทธิ์

๒๙. นาย เมธี เหล่าวัฒนาถาวร

๓๐. นาย รักษ์พงศ์ รัตนแสงโชติ

๓๑. นางสาว ลลิตา ปึงศิริพัฒนา

๓๒. นางสาว วนิดา สกุลจีน

๓๓. นางสาว ศรัณยา ถาโล

๓๔. นางสาว สุกฤตยา จั่นสา

๓๕. นาย สุธีร์ สุทธิปริญญานนท์

๓๖. นางสาว สุภาวรรณ ศรีวะอุไร

๓๖. นาย วิศรุฬห์ สุทธนู

๓๗. นาย ศิขรินทร์ สัสดีอำาไพ

๓๘. นาย สาทร ตรีคูณสถิต

๓๙. นางสาว เหมือนวาด เเก้วประคอง

๔๐. นางสาว อรุณรวี วิทยารัก

๔๑. นาย อิสมาอีล บือนา

๔๒. นาย ไอรวินทร์ เพ็งพิทักษ์

๔๓. นาย ฮาฟิส ยะผา

๔๔. MISS JOANNA KANG



วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)     

๑. นางสาว เกษมณี รุ่นเจริญ

๓. นาย กฤตยชญ์ แก้วเทพ

๔. นางสาว กุลธิดา หอมนาน

๕. นาย ธีรพัชร์ สุธีพิเชฐภัณฑ์

๖. นาย นนทพัทธ์ บุญโสภาคย์

๗. นาย นภดล ปันทรส

๘. นาย พัชรพล อยู่เย็น

๙. นาย ภัทรภูมิ ด่านสวัสดิ์

๒. MISS BEK HWEE YEEN 

๑๐. นาย มฐา คำาเพชรดี

๑๑. นาย รวิพล เพ่งพิศ

๑๒. นาย วงศ์วัฒน์ ขาวนวล

๑๓. นางสาว วรรณวรางค์  สำารวมรัมย์

๑๔. นางสาว วริศรา ลือตาล

๑๕. นางสาว สุชาดา แซ่จาง

๔๑

๓๗. นาย สุรเนติ รอดสุวรรณ

๓๘. นางสาว สุวิกา คำาลือ

๓๙. นางสาว หนึ่งฤทัย เกลี้ยงกมล

๔๐. นาย อติกันต์ อินทนนท์

๔๑. นาย อภิสิทธิ์ แพงศรี

๔๒. นาย อริย์ธัช วิสุทธิ์อัมพร

๔๓. นาย อิศรา อรุณสวัสดิ์

๔๔. นาย ฮารีส  เหมอนันต์

๔๕. MR. GIOVANNI MARCOLLA

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑. นาย จิรนพ ภิญโญ

๒. นางสาว กุลธิดา คณิตศาตรานนท์

๓. นางสาว คชาภรณ์ มะสูงเนิน

๖. นางสาว กชกร พรหมประสานกิจ

๗. นางสาว กานต์พิชชา  แก้วชลคราม

๔. นางสาว วริศรา ชูโชติ

๕. นางสาว อรพรรณ ร่มรื่น

๘. นาย เกียรติศักดิ์ ตุ้ยวงค์

๙. นาย เจษฎา สนทอง



๔๒

๑๐. นาย ชัชวาลย์ อุทัยรัตน์

๑๑. นางสาว ฐิตวันต์ ชมระกา

๑๒. นางสาว ฑิตฐิตาพร จันทร์สว่าง

๑๓. นาย ณัฐชนน กันทาผาบ

๑๔. นางสาว ณัฐธิชา จันทะวงค์

๑๕. นางสาว ณัฐธิดา เพ็ชรย้อย

๑๖. นางสาว ณัฐพัชร์ เจียรพินิจนันต์

๑๗. นางสาว ณัฐวิตรา วรเดช

๑๘. นางสาว ณิพดา จิตต์มั่น

๑๙. นางสาว ถัณฑิลา ตาสุข

๒๐. นางสาว นภาภรณ์ เดชศรี

๒๑. นางสาว นาถลดา สิริปุณยา

๒๒. นางสาว นิศานาถ สร้อยแก้ว

๒๓. นางสาว ปณิดา ตีไธสง

๒๔. นางสาว พิจิตรา จันทร์โชติ

๒๕. นางสาว ภัทราพร นิ่มเนียม

๒๖. นาย มานิตย์ แซ่มือ

๒๗. นางสาว เมธิณี รักสลาม

๒๘. นางสาว ลลิตา คำาพรม

๒๙. นางสาว วรัญญา ประพฤติ

๓๐. นางสาว วันวิสาข์ ธีฆะพร

๓๑. นางสาว วารุณี เติมผล

๓๒. นางสาว วิรัฐญา พรหมตัน

๓๓. นางสาว ศลินญา รุ้งรุ่งรัศมี

๓๔. นางสาว สกุลรัตน์ นาคสุข

๓๕. นางสาว สราสร วรรณโร

๓๖. นางสาว สาธิตา วิเศษสมบัติ

๓๗. นางสาว สุธีรา ฉั่วตระกูล

๓๘. นางสาว สุพัตรา จันทร

๓๙. นางสาว อภิสรา ชนัฐทรงวุฒิ

๔๐. นางสาว เอมอร อุมาดะ

๔๑. นางสาว เอื้อการย์ อิสระณรงค์พันธ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)     

๑. นางสาว กนกกร อินทรโชติ

๒. นางสาว จีรนันท์ เขตคาม

๓. นางสาว จุฑารัตน์ รัตนการันต์

๔. นางสาว จุติภรณ์ หมื่นกันยา

๕. นาย ฐาปกรณ์ บุญยรัตน์พันธุ์

๖. นางสาว ฐิติกานต์ เลี้ยงพันธุ์

๗. นาย ธนาวุฑฒ์ สาระหงษ์

๘. นางสาว ธีริศรา ใจเสาร์

๙. นางสาว นัทมณ กินีสี

๑๐. นาย ปฐมวรรษ ภูมิรัชญากุล

๑๑. นางสาว อัจฉราพร เลนุกูล

๑๒. นางสาว เอลลิซาฮ์ อัลซาเยคมูฮำาหมัด



๔๓

สำานักวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว กนกวิภา บัลลพาภินันท์

๒. นางสาว การเกตุ ชายดี

๓. นางสาว กุลประภัสสร์  หวงโภคาภัณฑ์

๔. นางสาว ณัฐธิดา พูลทอง

๕. นางสาว ธนวรรณ จันทศิลป์

๓๙. นางสาว กชกร โตทอง

๔๐. นางสาว กนิษา กำาเนิดมณี

๔๑. นางสาว กรกช แก้วพูล

๑๐. นางสาว กรองทอง พานิชอัตรา

๑๑. นาย กอบชัย ขวัญมงคล

๑๒. นางสาว กัลยารัตน์ วงค์วาศ

๑๓. นางสาว กาญจนา เรืองแก้วมณี

๑๔. นางสาว กิรณา สุขสวัสดิ์

๑๕. นางสาว กุลวรางค์ จินดาพล

๑๖. นางสาว ชลิตา วงค์สกุล

๑๗. นางสาว ฐิติมา แก้วทรัพย์

๑๘. นาย ณัฐกิตติ์ ซุ้นสุวรรณ

๑๙. นางสาว ณัฐวรา พงศ์สุภากุล

๒๐. นางสาว เณศรา คัชมาตย์

๒๑. นางสาว ธัญธิดา ชูดำา

๒๒. นางสาว ธัญพิชชา ปิ่นแสง

๒๓. นางสาว เบญจพร ดิษยบุตร

๒๔. นางสาว พัชยา นุ่มแน่น

๖. นางสาว นัฐณิชา ทิมโต

๗. นาย ศุภโชค จิรภิญญธร

๘. นางสาว โสภิตา สาราลักษณ์

๙. นาย อิทธิวัฒน์ วาสนาทิพย์

๔๒. นางสาว กรกนก พงศ์พิทยารัตน์

๔๓. นางสาว กรรณพรรณ ชำานาญยนต์

๔๔. นาย กฤตย์พล ปัจฉิม

๒๕. นางสาว พัทธ์ธีรา ขำาขันทอง

๒๖. นาย เมธาสิทธิ์ สัตรัตน์

๒๗. นางสาว รัตนาภรณ์ กลิ่นสังข์

๒๘. นางสาว ลลิตภัทร รอดเข็ม

๒๙. นางสาว ลัทธพรรณ ญาณธรรม

๓๐. นาย ศรายุทธ ศรีศรัทธา

๓๑. นางสาว ศิริพร ตุ้ยวงษ์

๓๒. นาย ศุภฤกษ์ สืบตระกูล

๓๓. นางสาว สิริวรรณ เงินแดง

๓๔. นางสาว สุชานาฏ โพธิ

๓๕. นาย สุทธิวัฒน์ เหล่าอาภากุล

๓๖. นางสาว สุนิดา วรกิจ

๓๗. นางสาว หทัยธร เทพพิทักษ์

๓๘. นาย เอกสิทธิ สุบรรณพงษ์



๔๔

๔๕. นางสาว กวิศรา อำาพรรทอง

๔๖. นางสาว กวิสรา อังสุขนิรันดร์

๔๗. นาย ก้องภพ จันทรวงศ์

๔๘. นาย กัญจน์ ตัณฑเวส

๔๙. นาย กันตพงษ์ ศิลป์วรศักดิ์

๕๐. นางสาว กิตติมา ชินาลัย

๕๑. นางสาว กิตติยากาญ คำาสิงห์นอก

๕๒. นางสาว กิตติ์รวี นพชัยกิตติยุต

๕๓. นาย กิตติศักดิ์ สุดมลทิน

๕๔. นางสาว กุลวดี เสียงสูง

๕๕. นางสาว เกวลิน ตุ่นแก้ว

๕๖. นางสาว เกียรติสุดา ชูชีพ

๕๗. นาย ไกรสิทธิ์ คล้ายทอง

๕๘. นางสาว ขวัญตา ชาวป่า

๕๙. นางสาว จันทรัสม์ จิ้นสุริวงษ์

๖๐. นางสาว จิดาภา มุสิกชาติ

๖๑. นาย จิรเมธ ปทุมเพ็ชร

๖๒. นาย จิรวัฒน์ โชคมาวิโรจน์

๖๓. นางสาว จีราภรณ์ ศรีวิชัย

๖๔. นางสาว จุฬารัตน์ ศรีมะพลับ

๖๕. นางสาว เจริญขวัญ จันทรวิจิตร

๖๖. นางสาว ชฎากรณ์ ทรายหมอ

๖๗. นางสาว ชนัญชิดา ภรภัทรวชิรา

๖๘. นางสาว ชนัญญา วรรณชัย

๖๙. นาย ชนากร บุญหนัก

๗๐. นางสาว ชนิตรา พวงอินทร์

๗๑. นาย ชยณัฐ ขนอม

๗๒. นางสาว ชลิตา คงประเสริฐ

๗๓. นาย ชัยฤกษ์  ผิวแก้ว

๗๔. นาย ชาคริต นงนุช

๗๕. นาย ชายวุฒิ เครือทองสี

๗๖. นางสาว ชุติมา รัตนชูโชติ

๗๗. นาย ญาณพล สังขรัตน์

๗๘. นางสาว ญาณิศา เกราะแก้ว

๗๙. นางสาว ฐานิต จันธิมา

๘๐. นางสาว ฐิติยา กาวิรส

๘๑. นาย ณพทัศน์ สมบูรณ์

๘๒. นางสาว ณัชญา สุวรรณโณ

๘๓. นาย ณัฐฐากูร เครือนพคุณ

๘๔. นางสาว ณัฐธิดา เสนากูล

๘๕. นาย ณัฐภัทร เข็มขาว

๘๖. นาย ณัฐรัฐ สุนทรนันท์

๘๗. นาย ณัฐวัชร กระจะจ่าง

๘๘. นางสาว ณัฐสุดา จันทร์วัฒนพงษ์

๘๙. นางสาว ณิชชา ฉันทชัยรักษ์

๙๐. นางสาว ดลพร วัฒน์ชรานนท์

๙๑. นางสาว ทักษิณา กิจเจริญรุ่งโรจน์

๙๒. นางสาว ทัศนีย์ ทองฟู

๙๓. นาย ธนกร ธนัชโชติปรีดากุล

๙๔. นาย ธนพัฒน์ หนูห้อง

๙๕. นางสาว ธนภร นิลรัตน์คำา

๙๖. นาย ธนวัฒน์ นาคะอินทร์

๙๗. นาย ธนาดล จันต๊ะ

๙๘. นางสาว ธนาภรณ์ บัวงาม

๙๙. นางสาว ธนาภรณ์ สัตยกาญจน์

๑๐๐. นางสาว ธัญลักษณ์  เพ็ชรประสิทธิ์

๑๐๑. นางสาว ธัญวรัตม์ เลาห์อารีวุฒิ

๑๐๒. นางสาว ธิดาเทพ แสนสร้อย
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๑๐๓. นางสาว ธิดารัตน์ หิรัญวงศ์

๑๐๔. นาย ธีร์ธวัช วัฒนพันธุ์

๑๐๕. นาย นนทพัทธ์ พวงรอด

๑๐๖. นางสาว นฤมล ตาใส

๑๐๗. นาย นวคุณ ขาวผ่อง

๑๐๘. นางสาว นวพร ทรัพย์เปี่ยมสุข

๑๐๙. นางสาว นันธิยา ชุ่มเย็น

๑๑๐. นางสาว นำ้าทิพย์ นิ่มดิษฐ์

๑๑๑. นางสาว บุษกร กระจ่างแจ้ง

๑๑๒. นางสาว เบญญาวดี โพธิศิรวัฒนา

๑๑๓. นาย ปกรณ์ สันป่าแก้ว

๑๑๔. นางสาว ปรียาภรณ์ จงสมจิตร

๑๑๕. นางสาว ปวีณา สุวรรณประทีป

๑๑๖. นาย ปัณณธร มนุญปิจุ

๑๑๗. นาย พงศ์พันธ์ นันต๊ะเสน

๑๑๘. นาย พงศ์สิทธิ์ คำาแก่น

๑๑๙. นาย พชรดนัย มาธุระ

๑๒๐. นางสาว พนิตตา บัวสิษห์

๑๒๑. นางสาว พลอยไพริน ภู่พวง

๑๒๒. นางสาว พัชรา แก้วมาลา

๑๒๓. นาย พัทธดนย์ แก้วทอง

๑๒๔. นาย พิชญะ จิตราพิเนต

๑๒๕. นาย พิชาธร เสาวนีย์พิทักษ์

๑๒๖. นาย พิสิษฐ์ พรมเนตร

๑๒๗. นางสาว ไพลิน พวงแก้ว

๑๒๘. นางสาว ภฤดา ห่วงประชากิจ

๑๒๙. นางสาว ภาพเหมือน  สาระถิน

๑๓๐. นางสาว มุขรินทร์ กล้าฤทธิ์

๑๓๑. นางสาว รพิพรรณ คำ้าจุน

๑๓๒. นางสาว รพีพร ภู่ปาน

๑๓๓. นางสาว วทันยา ถาวราภา

๑๓๔. นางสาว วรางคณ์ วิเชียรรัตน์

๑๓๕. นางสาว วริษฐา มาเอื้อย

๑๓๖. นาย วสันต์ อินทรสมบัติ

๑๓๗. นางสาว วิชาดา พะกิโล

๑๓๘. นางสาว วิภาวรรณ เทศชื่น

๑๓๙. นางสาว วิรัญชนา กมลชัยสวัสดิ์

๑๔๐. นาย วิสสุต บุญช่วย

๑๔๑. นางสาว วีรนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

๑๔๒. นางสาว วีรวรรณ มุงคุณคำาชาว

๑๔๓. นาย เวคิน ล้อมเวียง

๑๔๔. นางสาว ศศิตา คำารอด

๑๔๕. นางสาว ศศิธร เจนไพศาล

๑๔๖. นาย ศักรินทร์ เพ็ชรเที่ยง

๑๔๗. นาย ศิรเศรษฐ์ โพธิศิรวัฒนา

๑๔๘. นาย ศิราสิทธิ์ เจียรพินิจนันต์

๑๔๙. นางสาว ศิโรรสส์ นันตา

๑๕๐. นางสาว ศุทธินี ศรีเทพ

๑๕๑. นาย ศุภกฤษฏิ์ ทิพย์เลิศ

๑๕๒. นางสาว ศุภรัตน์ แขกเสนา

๑๕๓. นาย ศุภฤกษ์ ชนะบางแก้ว

๑๕๔. นาย ศุภฤทธิ์ คชาอนันต์

๑๕๕. นางสาว สกุลธรา วงศ์ปัญญา

๑๕๖. นางสาว สวรส ข้าวบ่อ

๑๕๗. นางสาว สัณห์สินี ทองแสง

๑๕๘. นางสาว สิริญญารัตน์  อุ่นใจ

๑๕๙. นางสาว สุทิตา อัฒจักร์

๑๖๐. นางสาว สุธินี เลิศเลื่อมใส



๔๖

๑๖๑. นางสาว สุพัตรา ปัญญาสิทธิ์

๑๖๒. นางสาว สุภาพร ขันตี

๑๖๓. นางสาว สุภาวดี กระหมุดความ

๑๖๔. นางสาว สุวนันท์ จงเจริญ

๑๖๕. นาย โสภณัฐ อนันตชาติ

๑๖๖. นางสาว หทัยรัตน์   บุญโสภา

๑๖๗. นาย อภิสิทธิ์ เลิศพิทยานนท์

๑๖๘. นางสาว อมรรัตน์ ชูเดช

๑๖๙. นาย อะนัส เจ๊ะแว

๑๗๐. นางสาว อัชฌาดา พรมรัตน์

๑๗๑. นางสาว อัชฌาภรณ์ เลาหจารุรัตน์

๑๗๒. นางสาว อัญชัญ ชัยวงค์

๑๗๓. นางสาว อัญธิกา กัณฐทอง

๑๗๔. นางสาว อาภรณ์พรรณ สอิด

๑๗๕. นาย อิทธิพัทธ์ ทองย้อย

๑๗๖. นาย เอกพล อรุณมาศ

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)

๑. นาย กุลชญา ตันศิริ

๒. นางสาว ซาฟียะห์ จันทร์โหนง

๕. นางสาว ชุติมา ตันอภิชาตสกุล

๖. นางสาว นวภรณ์ สังข์เปรม

๗. นางสาว นันท์ชิตา วงลคร

๘. นางสาว เนตรชนก ใจจร

๙. นางสาว รัฐชิดา กานตานนท์

๑๔. นางสาว กมลฉัตร ศรีวิชัย

๑๕. นางสาว กมลชนก จันแปงเงิน

๑๖. นางสาว กานต์ธิดา พัฒนจินดากุล

๑๗. นางสาว กานต์รวี วงษ์นิ่ม

๑๘. นางสาว ขวัญพร วิริยะประสพสุข

๑๙. นางสาว จรัญญา ไข่จารพันธ์

๓. นางสาว ธารพระพร ชัยรัตน์

๔. นางสาว สิริรัตน์ ลือประเสริฐ

๑๐. นางสาว วรินทร์พร เชื้อเมืองพาน

๑๑. นาย สหภาพ กุณฑลบุตร

๑๒. นางสาว อนงค์นาฏ ถวิลวรรณ์

๑๓. นางสาว อนัญญา ธนภัทรเตชิน

๒๐. นางสาว จันทรวิมล แก้วมี

๒๑. นาย จิรเมธ เกิดคำา

๒๒. นางสาว จุฑามาศ ขวัญนิมิตร

๒๓. นางสาว จุฑามาส ฤกษ์สินประสิทธิ์

๒๔. นางสาว ชวิศา แพะขุนทด

๒๕. นางสาว ชุติมณฑน์ ยุติธรรม
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๒๖. นางสาว ญาดา ภิรมย์ไกรภักดิ์

๒๗. นางสาว ฐาปนีย์ เอกไพศาลพงษ์

๒๘. นางสาว ณัฐนรี โพธิ์ปิ่น

๒๙. นางสาว ณัฐนันท์ ปินใจ

๓๐. นางสาว ณัฐพร ลิ้มเจริญ

๓๑. นางสาว ธนัชญา ธนาสวัสดิ์โยธิน

๓๒. นางสาว ธัญวรรณ สุพันธนา

๓๓. นางสาว ธันยทิพย์ ชยานันท์

๓๔. นาย ธีโอดอร์ วอลท์กินส์

๓๕. นางสาว นรานันทน์ ถาวร

๓๖. นางสาว นันทพร ศุภนคร

๓๗. นางสาว นิสาลักษณ์ อุณหัง

๓๘. นางสาว ปรณิน ลี

๓๙. นางสาว ปริญาภรณ์ กรุณา

๔๐. นางสาว ปรียานุช เอ้งเถี้ยว

๔๑. นางสาว ปัณรส เย็นประสิทธิ์

๔๒. นางสาว ปาริฉัตร ยงศาริ

๔๓. นางสาว ปิยะรัตน์ ศรีคำามี

๔๔. นางสาว ปุณณพิชญ์ ศรีโภคา

๔๕. นาย พร พวงเพ็ชร

๔๖. นางสาว พรไพลิน เกตุเทศ

๔๗. นางสาว พัชริดา สกุลมา

๔๘. นางสาว พัชรี อรุณเจริญกุล

๔๙. นางสาว พิชญ์สินี กรวิชญ์สกุล

๕๐. นางสาว เพ็ญชฎา สุดชฎา

๕๑. นางสาว ภทรพรรณ ตระกูลทอง

๕๒. นางสาว ภัทริดา วงศ์แสงเทียน

๕๓. นางสาว ภาสิณี พบฤกษ์

๕๔. นางสาว รจนา จำาปาป้อง

๕๕. นางสาว รัชนก ทิณบุตร

๕๖. นางสาว รัตน์จิตร พันธุ์ทอง

๕๗. นาย วรกานต์ บุญสุข

๕๘. นางสาว วรรษมน มินขาว

๕๙. างสาว ศรุตยา ช่วยกูล

๖๐. นางสาว ศศิประภา อยู่ยงค์

๖๑. นางสาว ศศิวิวรรณ อุตมะ

๖๒. นางสาว ศุภารัตน์  ภูชมชื่น

๖๓. นางสาว สมิตานัน บุญเจริญ

๖๔. นาย สยาม สันหมุด

๖๕. นางสาว สโรชา กิจมงคลศักดิ์

๖๖. นาย อติเทพ กาหยี

๖๗. นางสาว อนัญญา กระแจะจันทร์

๖๘. นางสาว อนันตญา สื่อมโนธรรม

๖๙. นางสาว อรทัย สุมะนะ

๗๐. นางสาว อรยา เมืองน้อย

๗๑. นางสาว อริญา ตรีอินทอง

๗๒. นางสาว อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล

๗๓. นาย อิสราวุธ อุ่ยวัฒนพงศ์

๗๔. นางสาว ไอริณ สุรการพินิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑. MISS EVA SYARIEFAH RACHMAN
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)

๒. นางสาว ติกา แปงล้วน

๓. นาย พิษณุพงศ์ ใจต่อม

  ๖. นางสาว กมลชนก ศิริสม

  ๗. นางสาว กุลิสรา มาเมือง

  ๘. นางสาว ขวัญกมล เทวนุกูล

  ๙. นางสาว จุฑามาศ ซุ่ยรักษา

๑๐. นางสาว ชนนิกานต์ ปักครึก

๑๑. นางสาว ณัฐฐ์ฑิดา พสิษฐ์ศักดา

๑๒. นางสาว ณัฐฐินันท์ ศรีจตุพรพงศ์

๑๓. นางสาว ธัญชนก บุญโสดากร

๑๔. นางสาว นฤมล ประกอบเส้ง

๑๕. นางสาว ปาญวาส ฉายทอง

๑๖. นางสาว พีรดา เผ่าเต็ม

๑๗. นางสาว ภูษณิศา ศรีวัชรกาญจน์

๔. นางสาว วีรยา สุวรรณนภาศรี

๕. นางสาว สุดารัตน์ เจียมผัน

๑๘. นาย โยธิน ซินเวียพรมราช

๑๙. นางสาว รัชนีวรรณ ผลเจริญ

๒๐. นางสาว รัฐวรรณ คามวัลย์

๒๑. นางสาว รัตติกาล พรหมประดิษฐ์

๒๒. นางสาว รัตนภรณ์ นนทศิริ

๒๓. นางสาว เรวดี แคล้วสูงเนิน

๒๔. นาย วรฉัตร ทิพย์ชัย

๒๕. นางสาว วราลี สว่างใจ

๒๖. นางสาว สุจิตรา ใจเอื้อน

๒๗. นางสาว อันนา อิงคนินันท์

๒๘. นางสาว อาทิมา วะชังเงิน

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว กวิตา เฟื่องฟู

๒. นางสาว ชนิกานต์ ปูทอง

๕. นางสาว กฤติญา ไชยมงคล

๖. นางสาว กัลยรัตน์ ชัยรักษา

๗. นางสาว จิตวรรณ คณะวาปี

๘. นางสาว ชนิดา ทองโสภา

๓. นางสาว นันทะกานต์ ขาวดา

๔. นางสาว รัตนาภรณ์ สุมารินทร์

  ๙. นางสาว ชลดา ชลวิวัฒน์มงคล

๑๐. นางสาว ฐิติภา หนูช่วย

๑๑. นางสาว ธนัญชนก ปัจฉิมาเอกพล

๑๒. นางสาว ประภัสสร เครืออินทร์



๔๙

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว กรแก้ว แก้วพรรณา

๒. นางสาว ชนาพร โรจน์วิภาภรณ์

๓. นางสาว ประกายวรรณ  ชูแก้ว

๔. นางสาว พิชญ์สินี ศรีกงพลี

๕. นางสาว พิมพ์ชนก สุวรรณโชติ

๑๐. นางสาว กานต์พิชชา กลีบยี่สุ่น 

๑๑. นางสาว เกษราพรรณ กันทำา

๑๒. นางสาว จันทรเลขา ศรีไพร

๖. นางสาว แพรวนภา โคบาล

๗. นางสาว ภาวิณี ต่อติด

๘. นางสาว ศศิธร จูหลัก

๙. นางสาว สุภัคชญา เกตุอังกูร

๑๓. นางสาว จิตสุรางค์ วงษาจันทร์

๑๔. นางสาว โชติรส ชัยจันดี

๑๕. นางสาว ณัฏฐ์ชานันท์  จีรจิตต์

๑๓. นางสาว ยลนภา เพลียสันเทียะ

๑๔. นางสาว รสสุคนธ์ ชุมภู
๑๕. นางสาว วริศรา สามัคคี

๑๖. นางสาว สุภารัตน์ คันศร

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

๑๗. นางสาว กรวรรณ สิริจันทพันธุ์

๑๘. นาย กฤตธกร ปัญญาวงค์

๑๙. นางสาว จุฑามน เหล่าศิริวัฒนา

๒๐. นางสาว จุฬาลักษณ์ นิศามณีพงษ์

๒๑. นางสาว ฉัตรกมล ไชยโยธา

๒๒. นางสาว ชลิดา ถาวรปัญญรัศมี

๒๓. นางสาว ณัฐกานต์ ปราสาทศรี

๒๔. นาย ณัฐชัย เมธนาวิน

๒๕. นางสาว ณัฐพร ปานเอี่ยม

๒๖. นางสาว ธณิชนาพร รัตนปาล

๒๗. นางสาว นภัส เกวลี

๒๘. นางสาว นริศรา ทองสามสี

๒๙. นางสาว เบญจมาศ เหมารา

๓๐. นางสาว ปลายฟ้า แสนสมบัติ

๓๑. นางสาว วนารี ศรีวิชัย

๓๒. นางสาว ศริรัณญ์จักรี   ฤกษ์ฤทธิ์

๓๓. นางสาว ศศิพิมพ์ บุรีรัตน์

๓๔. นางสาว ศุศรุษา บุญสูง

๓๕. นาย สรวิทย์ ศรีวรรณ

๓๖. นาย สิทธิศักดิ์ แดงงาม

๓๗. นางสาว สิรินทร ชูไกรทอง

๓๘. นางสาว สิริมา เขมภูสิต

๓๙. นางสาว สุชานุช อินต๊ะเป็ก

๔๐. นาย สุวนัส สินธุเทพรัตน์

๔๑. นางสาว อักษราพร เจตน์เกษตรกรณ์

๔๒. นางสาว อัญชริกา ไชยแสน



๕๐

๑๖. นางสาว นัชชา จันทร์ไพสน

๑๗. นางสาว นิพาพร ปานพรม

๑๘. นางสาว เบญจวรรณ ทองรอด

๑๙. นางสาว ปานใจ บุตรเพ็ง

๒๐. นางสาว ปาลิดา เตจ๊ะขอด

๒๑. นาย ปิยะพงษ์ อานา

๒๒. นางสาว พัชริดา เมฆสมศรี

๒๓. นาย ไพสิฐ แซ่เจน

๒๔. นาย ยุทธนา วุฒิศักดิ์ไพศาล

๒๕. นาย วัชรพงศ์ เล็กสถาน

๒๖. นาย วิทย์ ว่องไวพาณิชย์

๒๗. นางสาว ศิริกุล จอมกัน

๒๘. นางสาว ศิวนาถ องอาจ

๒๙. นางสาว โศจิรัตน์ สุทธเมธี

๓๐. นางสาว โสรยา ริมพานิช

๓๑. นางสาว อนุตตรา เงินรอด

กายภาพบำาบัดบัณฑิต

๓๒. นางสาว กรรณิการ์ วังเย็น

๓๓. นางสาว กัญณัฏฐ์ ชูยัง

๓๔. นาย จิตติน อุดมจิตพิทยา

๓๕. นาย ชัยพัฒนา ชัยยงค์

๓๖. นาย เชิงชาย ชุ่มเชื้อ

๓๗. นางสาว ซอแลฮะห์ อารง

๓๘. นางสาว ณัฐธยาน์ โครงกาบ

๓๙. นางสาว ณัฐธิดา ชัยศิริ

๔๐. นางสาว ณิชาภัทร มั่นปาน

๔๑. นาย ทวน กนกนาฏกุล

๔๒. นางสาว ทิติยาพร แสบงบาล

๔๓. นาย ทินนกร มิ่งขวัญ

๔๔. นาย ธนวัฒน์ แก้วพรม

๔๕. นางสาว ธัญลักษณ์ แสนบ่อแก้ว

๔๖. นางสาว พรรณทิวา วิลัย

๔๗. นางสาว พวงผกา กระแสเงินดี

๔๘. นางสาว ภัทราพร ฝั้นอิ่นแก้ว

๔๙. นางสาว มัรญาณ์ อาแว

๕๐. นางสาว รุธิรา สว่างแก้ว

๕๑. นางสาว วรรณา ศรีปุริ

๕๒. นางสาว วราภรณ์ วิริยะ

๕๓. นาย วสวัตติ์ แสนอุบล

๕๔. นางสาว วัฒนี ข่วงบุญ

๕๕. นาย ศรากร พงศ์ชูวงศ์สกุล

๕๖. นางสาว ใหม่ลุสซี่ มึลเลอร์

๕๗. นางสาว อรฤดี หนูสมแก้ว

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑. นาย กลวัชร ปาวงค์

๒. นางสาว เกวลิน โคอิซูมิ

๓. นางสาว เกศินี นามแดง

๔. นาย ณรงค์ศักดิ์ จตุรพิทักษ์

๕. นางสาว เยาวภา ตระหง่าน

๖. นางสาว ศิวพร ตุงคบุรี

๗. นางสาว สวรรญา สายสุดสวาท



๕๑

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

  ๘. นางสาว กมลพร ธีรนิธิมงคลกุล

  ๙. นาย กิตติศักดิ์ ท้าวมา

๑๐. นางสาว ชนิสรา ธุวะคำา

๑๑. นางสาว ชลิตา ชมเชย

๑๒. นางสาว ธิดารัตน์ วันศิริสุข

๑๓. นางสาว ภัทราพร สีทา

๑๔. นางสาว มาซูวิน ดือลง

๑๕. นางสาว รังษิยา ยาณะ

๒๔. นางสาว กมลมาตย์ นนพิภักดิ์

๒๕. นางสาว กัญญารัตน์ หน่อสีดา

๒๖. นางสาว จิรภัทร วาทินชัย

๒๗. นาย จิระพงษ์ ชนะภู

๒๘. นางสาว จุฑามาศ ชุมแสง

๒๙. นาย เจษฎา วงค์คำาภา

๓๐. นาย ฉันทวัฒน์ กล้าแข็ง

๓๑. นางสาว ชฎาธาร มูลแก้ว

๓๒. นางสาว ชนิกา ชัยบุญธรรม

๓๓. นางสาว ชัญญานุช ชัยเลิศ

๓๔. นางสาว ชิดชนก กุญชรชัย

๓๕. นางสาว ญาดา ขลัง

๓๖. นาย ณัฐชนน หวานเสนาะ

๓๗. นาย ณัฐวุฒิ เบญจวรรณ

๓๘. นางสาว ณัทธิดา ศรีถาการ

๓๙. นางสาว ตรีรัตษ์ชญากร  แก้วปัญญา

๔๐. นาย ทศพล จีโน

๔๑. นางสาว เทพมณี กระต่ายทอง

๑๖. นางสาว รุ่งนภา ยำานวล

๑๗. นาย วชิรวิทย์ อินทรศร

๑๘. นาย วิศรุต อำ่ารอด

๑๙. นางสาว ศิริลักษณ์ นวลทิม

๒๐. นาย สิริวัฒน์ หลักตา

๒๑. นางสาว สุทิตา จันทร์ต๊ะ

๒๒. นางสาว อรษา มีชัย

๒๓. นาย เอนกพงศ์ จันทวีศิริรัตน์

๔๒. นาย ธนาคม สินประเสริฐ

๔๓. นางสาว ธันปภัส สายพิณ

๔๔. นางสาว นาฎอนงค์ อุปมา

๔๕. นางสาว นิธิดา สมิตินทร์

๔๖. นางสาว นิรัชพร สมฤษคูณ

๔๗. นาย นิรัติศัย ราษฎร์พิทักษ์

๔๘. นางสาว นุชฎาภรณ์ สั่งสอน

๔๙. นางสาว บุศรินทร์ พระจันทร์ศรี

๕๐. นางสาว เบญจวรรณ  เขื่อนแก้ว

๕๑. นางสาว เบญญาพร เผยกลิ่น

๕๒. นางสาว เบญญาภา เผยกลิ่น

๕๓. นางสาว ปรมินทร สลีวงค์

๕๔. นาย ปิยพนธ์ อูปคำา

๕๕. นางสาว เปรมจิต ณ เมืองพาน

๕๖. นางสาว พรนิภา แก้วแสนชัย

๕๗. นาย พสธร เฮงตระกูล

๕๘. นางสาว พัชรี อวดลาภ

๕๙. นางสาว พัลลภา กุลสุ



๕๒

๖๐. นางสาว ฟาซีรา มะรอเฮง

๖๑. นางสาว ภควดี สินธุพงษ์

๖๒. นาย ภิษัชบดินทร์ บุญพราย

๖๓. นางสาว มณัชยา ศรีตะปัญญะ

๖๔. นางสาว มัลลิกา ใจเผือก

๖๕. นาย ยศนนท์ สิกขาจารย์

๖๖. นางสาว รัตติภรณ์ ภูบาล

๖๗. นางสาว ลักษมณ พหล

๖๘. นางสาว วิจิตรา สาโรจน์

๖๙. นาย วิวัฒน์ แม้นพ่วง

๗๐. นาย วีระกร นาคอยู่

๗๑. นางสาว ศรีสุนันท์ สุวรรณศร

๗๒. นางสาว ศิริพร จินดาพงษ์

๗๓. นางสาว ศิริรัตน์ คงสิทธิเศรษฐ์

๗๔. นาย ศิวกร แสนยะมาตย์

๗๕. นาย สราวุธ ชัยวงค์

๗๖. นางสาว สิตานัน อุริจันทร์

๗๗. นางสาว สิริประภา ดีเปี่ยม

๗๘. นางสาว สุดารัตน์ สังข์นุ่น

๗๙. นางสาว สุภิญญา นันตา

๘๐. นาย อดุลย์ กำาดา

๘๑. นาย อนุสรณ์ คงพัฒน์

๘๒. นาย อภิชา สิทธิแสงชัย

๘๓. นางสาว อมรทิพย์ เมธะพันธุ์

๘๔. นางสาว อรภา เมืองอินทร์

๘๕. นางสาว อสมาภรณ์ วงค์แพทย์

๘๖. นางสาว อามานี่ ยุคุณธร

๘๗. นางสาว อารีรัตน์ ยอดปัญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว กัญญารัตน์ พรมประเสริฐ

๒. นาย จิรวัฒน์ ใจเย็น

๓. นาย ชวกร มณีโลกย์

๔. นางสาว ฐิติพร ท้วมเพ็ง

๕. นางสาว นภารัตน์ ดวงจันทร์

๖. นาย ปภังกร สารทอง

๗. นางสาว พัชราภรณ์ เลี่ยนอุดม

๘. นาย ภคกร ขุนศรี

๑. นางสาว จารุวรรณ โพธิวาระ

๒. นางสาว มัณฑนา แก่นศิริ

  ๙. นาย ภีมภัทร์ อภัยภักดิ์

๑๐. นางสาว ภูริตา สหคณาวุฒิ

๑๑. นางสาว มลฤดี เครือชัยสุ

๑๒. นาย รวิศชา ศักดิปรีชากุล

๑๓. นาย วชิรวิทย์ แย้มนวล

๑๔. นาย วิชลัท อรุณนิธิ

๑๕. นางสาว วิลาสิณี พรมสาร

๓. นางสาว มาริสสา โรจนบำารุง

๔. นางสาว วิภารัตน์ คงภู



๕๓

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

  ๕. นางสาว กนกวรรณ บุญยืน

  ๖. นางสาว ณัฐวดี ช่อเจริญ

  ๗. นางสาว ทศญาดา บุณยนิตย์

  ๘. นางสาว นนทวรรณ อินทรวรรโณ

  ๙. นางสาว ปฐมภรณ์ ไชยฤทธิ์

๑๐. นางสาว ปิยเนตร เพ็ชรพร้อม

๑๑. นางสาว พรรณี ธรรมมี

๑๒. นางสาว ลดามาศ เบ็ญชา

๑๓. นางสาว วิภาพรรณ ก๋ามี

๑๔. นางสาว อนุสรา เหนือคลอง

๑๕. นางสาว อัจฉรา วิริยา

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว ณัชชากร แสนอุ้ม

๒. นางสาว ทิพย์ธารา พรหมบุตร

๓. นางสาว นริศรา วงค์สกุล

๔. นางสาว เมธาวี กุลสุวรรณดารา

  ๙. นางสาว กมลทิพย์ งามขำา

๑๐. นางสาว กรรณิการ์ เหล่าตระกูล

๑๑. นางสาว กาญจนาพร แก้วปัญหา

๑๒. นางสาว เกศชญะดา  แพงลุนหล้า

๑๓. นางสาว คัทลียา ปานเนาว์

๑๔. นางสาว เจนจิรา พยาใจ

๑๕. นางสาว ชนิกานต์ กันทะวงศ์

๑๖. นางสาว ณัฏฐรัตน์ เชื้อเต๊อะ

๑๗. นางสาว ณัฐจิตรา ชัยวรรณ์

๑๘. นางสาว ดวงหทัย ทรัพย์ทองมา

๑๙. นางสาว ธีรนันท์ แรงจริง

๒๐. นางสาว นวพร วรรณประสิทธิ์

๕. นางสาว ยลดา ป้อมบุบผา

๖. นางสาว ศิริรัตน์ คำาภีระนันท์

๗. นางสาว สมใจ เอกคุณปัญญา

๘. นางสาว สุรัตนาพร แจ่มสน

๒๑. นางสาว นุตประวีณ์  สมบูรณ์อยู่กมล

๒๒. นางสาว ปภาวดี ชิราวัธน์

๒๓. นางสาว ปภาวรินท์ ทรงชัยอิตรานนท์

๒๔. นางสาว ปุญญิศา จันทร์จรูญ

๒๕. นางสาว พรทิวา คำาสังข์

๒๖. นางสาว พัชรี ปุยเงิน

๒๗. นางสาว พุทธิดา บุญยืน

๒๘. นางสาว ภัสพิชา นาคอินทร์

๒๙. นางสาว มินดี้ ชอย

๓๐. นางสาว เมภาวี ไชยชุมภู

๓๑. นางสาว รัชฎาภรณ์ แสนแวทย์

๓๒. นางสาว ฤดีกนก พรมบุตร



๕๔

๓๓. นางสาว วณิสริน ปัญญาชัย

๓๔. นางสาว วนัชฐภรณ์ พิมพ์พันธ์

๓๕. นางสาว วรมน ร่วมศรี

๓๖. นางสาว วาสนา ดวงแก้ว

๓๗. นางสาว วิภาวี เดชอุทัย

๓๘. นางสาว ศินีนาฏ หลวงปางอ้าย

๓๙. นางสาว โศภิต สังข์เอี่ยม

๔๐. นางสาว สกุลรัตน์ เมืองลอง

๔๑. นางสาว สร้อยฟ้า ปิ่นสุวรรณ

๔๒. นางสาว สิริยา สรรค์สิริ

๔๓. นางสาว สิริรัตน์ ธัมสีโร

๔๔. นางสาว สุปรียา อินต๊ะวงค์

๔๕. นางสาว อภิญญา สุวรรณ์

๔๖. นางสาว อภิรุจี ทรัพย์หนุน

๔๗. นางสาว อาภา สถิตย์สวรรค์

๔๘. นางสาว อารียา ขันเมือง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

๔๙. นางสาว กชกร เรืองมาลัย

๕๐. นางสาว กนกพฤชญ์  สุบิน

๕๑. นางสาว กนกวรรณ สุวรรณนำา

๕๒. นางสาว กมลชนก ทองธนะเศรษฐ์

๕๓. นางสาว กมลรัตน์ ทองดอนหับ

๕๔. นางสาว กฤติยา วัฒนธงชัย

๕๕. นางสาว กษิรา ลำาพูนโห้ง

๕๖. นางสาว กุลธิดา กอกฝั้น

๕๗. นางสาว ขวัญจิรา ไพชอูลย์

๕๘. นางสาว จัสมิน ไกรนุช

๕๙. นางสาว จารุวรรณ แซมื่อ

๖๐. นางสาว จิณห์วรา ยานิวงค์

๖๑. นางสาว จิตชณาฒ จุมพลภักดี

๖๒. นางสาว จิรภา ตันเสถียร

๖๓. นางสาว จิราพร ลือชัย

๖๔. นางสาว จีราภรณ์ ไมตรีจิตร์

๖๕. นางสาว จุฑามาศ ขุนทอง

๖๖. นางสาว ชญานี วิเศษภักดี

๖๗. นางสาว ชนกสุดา พิทักษ์สุทธิศิล

๖๘. นางสาว ชัญญาพิชญ์  สุขดี

๖๙. นางสาว ชิดชนก สิทธิวงษา

๗๐. นางสาว ชุติมา กรุงริรันดร์

๗๑. นางสาว เชอริตา ศรีสุวรรณ

๗๒. นางสาว ธนภร พระไชย

๗๓. นางสาว ธนิศรา ร้องบุญลือ

๗๔. นางสาว นฐมล สุวรรณ์

๗๕. นางสาว นภัสวรรณ วงค์ปัญญา

๗๖. นางสาว ปิยะนุช พิมพิรัตน์

๗๗. นางสาว ปุณณภา กุลพิชญเดชา

๗๘. นาย พงษ์ธิษณ์ อินทพันธุ์

๗๙. นางสาว พชรพรรณ ดินแดง

๘๐. นางสาว พรดารา รัสดาดาล

๘๑. นางสาว พลอยไพลิน  วรรณจักร์

๘๒. นางสาว พันธ์ลักษณ์ สุยะ

๘๓. นางสาว พิมพกานต สุทธิจันทร์

๘๔. นางสาว พิมพิลา เหลี่ยมไทย

๘๕. นางสาว ภควดี สุขสวย

๘๖. นางสาว ภัทราภรณ์ พรมอ่อน



๕๕

  ๘๗. นางสาว มณฑิรา แก้วคำาแสน

  ๘๘. นางสาว มนัสนันท์  โพธิรักษ์

  ๘๙. นาย มนัสศิริ วัชราไทย

  ๙๐. นางสาว มันตพร ธงชัย

  ๙๑. นางสาว มิตราภรณ์ ไกรรัตน์

  ๙๒. นางสาว ยลธรณ์ ตามเพิ่ม

  ๙๓. นางสาว รอยยาน เจะดอเลาะ

  ๙๔. นางสาว รักชนก ยักขะลา

  ๙๕. นางสาว รัตนศิริ ดิษฐ์ทอง

  ๙๖. นางสาว รุจิรา จูมงคล

  ๙๗. นางสาว วนิดา สิทธิกัน

  ๙๘. นางสาว วรรณรดา  บรรณากิจ

  ๙๙. นางสาว วรัญญา เขม้นเขตการ

๑๐๐. นางสาว วรีทิพย์ สามแก้ว

๑๐๑. นางสาว วสุนันท์ แปงคำา

๑๐๒. นางสาว วาสิณี รักษาบุญ

๑๐๓. นางสาว วินัสรา กลำ่าทัพ

๑๐๔. นางสาว วิภาดา ผาเพียว

๑๐๕. นางสาว วิลาวัลณ์ ขาวผ้วน

๑๐๖. นางสาว ศศิภา ฟักแก้ว

๑๐๗. นางสาว ศิริกัญญา  แก้วกมลรัตน์

๑๐๘. นางสาว สรินธร ประเสริฐ

๑๐๙. นางสาว สัจจพร พินโนเอก

๑๑๐. นางสาว สุจิตรา จันทาพูน

๑๑๑. นางสาว สุชาดา ชูไว

๑๑๒. นางสาว สุดารัตน์ แนมดี

๑๑๓. นางสาว สุดารัศมี จูพันธ์

๑๑๔. นางสาว สุธีรา นาคเสน

๑๑๕. นางสาว สุพัฒตรา จันทร์หอม

๑๑๖. นาย สุภกิจ จันทร์เหลือง

๑๑๗. นางสาว สุภาสินี โปธินันท์

๑๑๘. นางสาว สุรักษ์ ทองจินดา

๑๑๙. นางสาว สุวนันท์ แก้วแปงจันทร์

๑๒๐. นางสาว อรทัย แซ่ยี่

๑๒๑. นางสาว อาภา แสงศรีจันทร์

๑๒๒. นาย อินทัช นิยมเดชา

สำานักวิชานวัตกรรมสังคม

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑. MISS ARIELLE MARIE FAITH ACUNA

๓. นางสาว ขนิษฐา ตันตรงดี

๔. นางสาว จิราพัชร พายัพวัฒนวงษ์

๕. นางสาว ญาณิศา หมื่นแสน

๖. นาย ณัฐพันธุ์ ตันศิริ

๗. นาย พัชร์ภูมิ อู่ทอง

๒. MR. MUHAMMAD KHALID WARDANA

  ๘. นางสาว เพชรียา เมืองอุดม

  ๙. นางสาว เพ็ญพร วราภิคุปตานันท์

๑๐. นางสาว สุฌลา ชาญ

๑๑. MR. SONAM TSHETEN



๕๖

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)

๑๒. นางสาว กมลชนก วรรณตรง

๑๓. นางสาว กรรณิกา ลอยล่อง

๑๔. นาย กฤตนนท์ พรหมสุทธิ์

๑๕. นางสาว กฤตพร ชำานาญธุระกิจ

๑๖. นาย กวินภพ นววัชรินทร์

๑๗. นาย กษิดิศ ภูสถาน

๑๘. นาย กันตพงศ์ แก้วใหม่

๑๙. นางสาว กุลญาดา อานันทชัย

๒๐. นางสาว เกวลิน มั่นเหมาะ

๒๑. นาย คณิศร มณีศรีสุวรรณ

๒๒. นางสาว จิณห์จุฑา อาจหาญ

๒๓. นางสาว จิตรลดา กระต่ายจันทร์

๒๔. นาย จิระวิน ถิ่นบาง

๒๕. นางสาว จุรีย์ แสงทวีคีรีกุล

๒๖. นางสาว ชัญญา นุชสมบัติ

๒๗. นาย ฏรงปอง จารุจินดา

๒๘. นางสาว ณฐาวรัตถ์ แก้วแสงอินทร์

๒๙. นาย ณภัทร สุริยะลังกา

๓๐. นางสาว ณหทัย มหาเทพ

๓๑. นาย ณัฐกร ประกอบดี

๓๒. นาย ณัฐณา ธงชัย

๓๓. นางสาว ณัฐธยาน์ มรกต

๓๔. นาย ณัฐพงศ์ คำาพัน

๓๕. นาย ณัฐพงศ์ ดวงน้อย

๓๖. นางสาว ณัฐวรรณ อำานวยสินสิริ

๓๗. นางสาว ณัฐสิรี ศรีวิไล

๓๘. นางสาว ณัฐสุดา มาคำา

๓๙. นางสาว เทพสิริน ปิยะพันธุ์

๔๐. นาย ธนกร ใจปลื้ม

๔๑. นางสาว ธนัชพร พันธ์ไพศาล

๔๒. นางสาว ธนิสร ศรีสุข

๔๓. นางสาว บุษบากร ติรรักธรรมกิจ

๔๔. นางสาว เบญจภรณ์ เจนสาริกรณ์

๔๕. นางสาว เบญญาภา บุญวิเศษ

๔๖. นาย ปฏิพัทธ์ เบ็ญจรูญ

๔๗. นางสาว ปางชาติ จุลบุตร

๔๘. นาย พัทธพล ทิมอำ่า

๔๙. นางสาว พิมชนก บำาเรอเสนาะ

๕๐. นางสาว ภัคศุภร ฉิมมะ

๕๑. นางสาว ภัทรธร ทองประเสริฐ

๕๒. นางสาว มนทิชา วงศ์อินตา

๕๓. นางสาว เมธินี เต็มงาม

๕๔. นางสาว รังสินี ใหม่ซ้อน

๕๕. นางสาว รัชนิกร รวมสันเทียะ

๕๖. นางสาว รุจิราภรณ์ คำาหลง

๕๗. นาย วรัตปกร ปราโมทย์มณีรัตน์

๕๘. นาย วัชระ นึกไฉน

๕๙. นางสาว วาสนา จันทร์ภู่

๖๐. นาย ศุภณัฐ เหมือนทิพย์

๖๑. นางสาว ศุภมาส รื่นสำาราญ

๖๒. นางสาว สมฤทัย มนต์กันภัย

๖๓. นางสาว สิริวัฒน์ วุฒิ

๖๔. นางสาว สุเมธินี แซ่ตั่น

๖๕. นางสาว หิรัณยา เพิ่มพูน

๖๖. นางสาว อนันตญา บุณฑรักษ์สกุล

๖๗. นาย อริย์ธัช  เอมเปรมศิลป์



๕๗

สำานักวิชาจีนวิทยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว กิตติยา ทิมสุขสถาพร

๒. นางสาว ข้าวขวัญ ผกาพันธ์

๓. นางสาว ฉัตรพร เลสัก

๔. นางสาว ธารารัตน์ ตันเทอดทิตย์

๕. นาย ประสพทรัพย์ มานะกิจศิริสุทธิ

๖. นางสาว พรชนก ตันติกุลวัฒนกิจ

๗. นาย พสิษฐ์ วรรธพุฒิสิทธิ์

๑๕. นางสาว กุลรัตน์ รัตนนาวินกุล

๑๖. นางสาว จักรีพร วีระการ

๑๗. นางสาว จินตรา ทองเลิศ

๑๘. นางสาว จุฑาทิพย์ ติธรรม

๑๙. นางสาว เจษรินทร์ เป็งวงศ์

๒๐. นางสาว ฉัตรกมล ธรรมสนอง

๒๑. นางสาว ฉัตรธิดา เหมือนรัตน์

๒๒. นางสาว ชัสมา เกษตรบันลือ

๒๓. นางสาว ญาณิศา ทองศิริพณิช

๒๔. นางสาว ธนวรรณ เชื้อวัฒนวาณิชย์

๒๕. นางสาว นฎา สุชานิวัฒน์

๒๖. นางสาว นภัสกมล ฐิติภูมิเดชา

๒๗. นางสาว ปฏิญญา ศรีลานนท์

๒๘. นาย ภัทรณิษฐ์ จิรวัชรนันท์

๒๙. นางสาว ภัทรพร คนึงเพียร

๓๐. นางสาว รสสุคนธ์ พลอยระย้า

  ๘. นางสาว เพ็ญอาภา นาคเนียม

  ๙. นางสาว มาริสา อุดมลาภ

๑๐. นางสาว ยชน บริบูรณางกูร

๑๑. นาย ศรัณยู ธรรมนูญ

๑๒. นางสาว สุทธิกานต์ วัฒนาโภคยกิจ

๑๓. นางสาว สุภาวดี ขจรเกรียงไกร

๑๔. MISS NAN LAR 

๓๑. นางสาว รัตน์ตภรณ์  เผ่าพงษ์ไทย

๓๒. นาย วรยศ แซ่อึ๋ง

๓๓. นางสาว วรางคณา ไชยภัฏ

๓๔. นางสาว วราภา ชุณหวิริยะกุล

๓๕. นาย วันเฉลิม แซ่เฉิน

๓๖. นาย วิชญะ ไพโรจน์ธนา

๓๗. นางสาว วิริศรา กิจพิทยาฤทธิ์

๓๘. นางสาว ศศิวิมล สังข์ธูป

๓๙. นางสาว ศิริวัลย์ อินทร์หอม

๔๐. นางสาว สนธยา ชัยวิชิตวัฒนา

๔๑. นางสาว สุธาสินี สุขวัฒน์

๔๒. นางสาว สุรีฉาย มะทะ

๔๓. นางสาว หล่ายซิง แซ่ก่อ

๔๔. นางสาว เหมือนขวัญ ปกสกุล

๔๕. นางสาว อรรคพัชรี พิชนะชน

๔๖. นางสาว อัญฬิตา ชัยศรีสุขอำาพร



๕๘

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

๔๗. นางสาว กชกร ปานทผลิน

๔๘. นางสาว กนกวรรณ อภินันทาชัย

๔๙. นางสาว กมลชนก นวลวรรณ์

๕๐. นางสาว กมลวรรณ แนวพนิช

๕๑. นางสาว กรรณธิรัตน์ จันต๊ะมงคล

๕๒. นางสาว กรรณิการ์ หีบแก้ว

๕๓. นางสาว กรวิภา กระแสสัตย์

๕๔. นาย กัณฑ์เอนก ประทีป ณ ถลาง

๕๕. นางสาว กันตพร อมรโฆษิต

๕๖. นางสาว กาญจนา สุนันตา

๕๗. นางสาว กานต์ธิดา วิจารณรงค์

๕๘. นางสาว กุลนิดา กองทรัพย์

๕๙. นางสาว เกศรา โกเมนรัตน์กุล

๖๐. นาย คณะวัฒน์ ฮ้อยคำา

๖๑. นางสาว จรรยวรรณ ฐานกิตติกุล

๖๒. นางสาว จุฑาทิพย์ ธาตุจันทร์

๖๓. นางสาว จุฬารัตน์ หอประเสริฐกิจ

๖๔. นางสาว เจนจิรา เตชะนันท์

๖๕. นางสาว ชญานิกา ชูศรีทอง

๖๖. นาย ชญานิน กริ่มวิรัตน์กุล

๖๗. นางสาว ชนัญญา กาศสมบูรณ์

๖๘. นางสาว ชลชญา ภู่เกิด

๖๙. นาย ชาญวิทย์  เอี่ยมสินธุ์

๗๐. นาย ฌิณณ์นัท นพขำา

๗๑. นาย ฐากร คำาภีระปัญญา

๗๒. นาย ฐากุล แช่มสุขขี

๗๓. นางสาว ฐานิดา ศรีวังพล

๗๔. นางสาว ฐาปนีย์ เกษา

  ๗๕. นางสาว ฐิดารัตน์ แก้วเกิด

  ๗๖. นางสาว ฐิตาภา วาตะศิริกุล

  ๗๗. นางสาว ฐิติพร พิทยาศรัณย์

  ๗๘. นางสาว ณฐมน วิรัชติ

  ๗๙. นางสาว ณปภัช อมรปรีชาชัย

  ๘๐. นางสาว ณหทัย แซ่ฉั่ว

  ๘๑. นางสาว ณัชชา เย็นใจ

  ๘๒. นางสาว ณัฐกมล รติวันชัย

  ๘๓. นางสาว ณัฐกานต์ หาญเชิงชัย

  ๘๔. นางสาว ณัฐชญาณ์ ไชยจำาเริญ

  ๘๕. นาย ณัฐชัย แสงนาค

  ๘๖. นางสาว ณัฐธยาน์ เต็งศิริ

  ๘๗. นางสาว ณิชารีย์ จารุจิตรานนท์

  ๘๘. นางสาว ดวงสวรรค์ เทียนหิรัญ

  ๘๙. นาย เดวี่ อัศวิน กูร์ยู

  ๙๐. นาย ตรองเทพ เดชกิจวิกรม

  ๙๑. นาย ทวีศักดิ์ ศรีศรกำาพล

  ๙๒. นางสาว ทิฆัมพร เค้าโคน

  ๙๓. นางสาว ทิติยาณี บรรดาศักดิ์

  ๙๔. นางสาว ทิพย์กัญญา โตจั่น

  ๙๕. นาย ธนกร อยู่สุภาพ

  ๙๖. นางสาว ธนาวดี ชวการธนโชติ

  ๙๗. นางสาว ธัญพิชชา คงปัญญา

  ๙๘. นางสาว ธารามารค สุวรรณทิพเนตร

  ๙๙. นางสาว ธาริณี มีสัตย์

๑๐๐. นางสาว ธิษณามดี แซ่เอี๊ยะ

๑๐๑. นางสาว นภัสวรรณ ทาอุปรงค์

๑๐๒. นางสาว นวิยา  ฉายส่องแสง



๕๙

๑๐๓. นางสาว นันทิชา ใจแจ่ม

๑๐๔. นางสาว บุญชนิต คำาหอม

๑๐๕. นางสาว ปนิชา พงศกรวสุ

๑๐๖. นางสาว ปภัสสร กีกาศ

๑๐๗. นางสาว ปรมินทร์ ตลับเพชร

๑๐๘. นางสาว ปวีณ์สุตา พรหมศิริ

๑๐๙. นางสาว ปัทมาวตี สมรักษ์

๑๑๐. นางสาว ปาริชาติ ชุมภูสืบ

๑๑๑. นาย พงศ์พัฒน์ คีมทอง

๑๑๒. นางสาว พนารัตน์ อุปชีวะ

๑๑๓. นางสาว พรไพลิน จันทา

๑๑๔. นางสาว พรสวรรค์ คำาสุข

๑๑๕. นางสาว พลอยไพลิน พงษ์วานิช

๑๑๖. นางสาว พัชราภรณ์ เขินสูงเนิน

๑๑๗. นางสาว พัชริดา จันสวะ

๑๑๘. นางสาว พัชรินทร์ บุญลอง

๑๑๙. นางสาว พิชญ์สินี ศรีกันชัย

๑๒๐. นาย พีรพัฒน์ เรืองสนาม

๑๒๑. นาย ภวัต เมฆลัย

๑๒๒. นางสาว ภัคภร ปิยปัญญานนท์

๑๒๓. นางสาว ภาวณี เกษตรโสภาพันธ์

๑๒๔. นางสาว ภิรมณ์พร หลวงไผ่ชัยกุล

๑๒๕. นาย ภูริ เสวกวรรณ

๑๒๖. นางสาว มนัชนก ทั่งทอง

๑๒๗. นางสาว มรรษมน เกตุเงิน

๑๒๘. นางสาว เมสสิยาห ทศวงศ์วรรษ

๑๒๙. นาย ยศภัทร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

๑๓๐. นางสาว เยาวลักษณ์ รัตนบุรี

๑๓๑. นาย รชฏ พุทธชาติ

๑๓๒. นางสาว รวิตา ฝง

๑๓๓. นางสาว ระพีพร จันทร์เสนา

๑๓๔. นางสาว รัชนก แก้วรากมุข

๑๓๕. นางสาว รัฏฐา หล้าที

๑๓๖. นางสาว วชิราภรณ์ จันทร์แท่น

๑๓๗. นางสาว วทัญญา เหมหาญ

๑๓๘. นางสาว วนิดา จรรยากุลมงคล

๑๓๙. นางสาว วรพักตร ก่อสันติมุกขัง

๑๔๐. นาย วรวีร์ เงินรัตนพันธ์

๑๔๑. นางสาว วราภรณ์ แซ่อิ๋ว

๑๔๒. นางสาว วราภรณ์ ราชตัน

๑๔๓. นางสาว วราลี เลิศอุดมวิริยะ

๑๔๔. นางสาว วรินทร์พรรณ  จตุรภัทร

๑๔๕. นางสาว วิชชานีย์ อังอินทรสงฆ์

๑๔๖. นาย วิญญู พลอยชาติตระกูล

๑๔๗. นาย วิพุธพงศ์ ตันสุวรรณ

๑๔๘. นางสาว ศยานันท์ จันทร์ทอง

๑๔๙. นางสาว ศรารินทร์ แต้มรุ่งเรือง

๑๕๐. นาย ศุภกร สืบศักดิ์

๑๕๑. นาย ศุภชัย วงเวียน

๑๕๒. นางสาว สาลิกา ลาหู่นะ

๑๕๓. นางสาว สาวิตรี สุทธิสังข์

๑๕๔. นางสาว สุชานันท์ ทวีอภิรดีวุฒิ

๑๕๕. นางสาว สุทธภา นนทนาธรณ์

๑๕๖. นาย สุทธิกานต์ เทพสนิท

๑๕๗. นางสาว สุธิดา ประดิษฐวัฒนะกุล

๑๕๘. นางสาว สุปรียา จันทราวดี

๑๕๙. นางสาว สุพรรษา ลิขิตธนวงศ์

๑๖๐. นางสาว สุภาภรณ์ มีแก้วศิริรัตน์



๖๐

๑๖๑. นางสาว สุภาวดี ตะติ

๑๖๒. นางสาว สุรัตญา ศาลางาม

๑๖๓. นางสาว เสาวลักษณ์ ทองอินทร์

๑๖๔. นาย โสภณัฑ สุยะ

๑๖๕. นางสาว อนันต์ธิดา สิงห์โตนิเวศ

๑๖๖. นางสาว อรทัย แซ่ว่าง

๑๖๗. นางสาว อรประภา เชื้อรามัญ

๑๖๘. นางสาว อริสรา รองสุพรรณ

๑๖๙. นางสาว อลิสรา สมากัส

๑๗๐. นางสาว อังคณา เศรษฐ์พิศุทธิ์

๑๗๑. นางสาว อัจฉรา วงศ์คช

๑๗๒. นางสาว อัญชลี แซ่หอ

๑๗๓. นางสาว อัญญาวีร์ พุทธวิเศษ

๑๗๔. นางสาว อาทิตยา อินต๊ะศรี

๑๗๕. นางสาว อารียา สามแสง

๑๗๖. นางสาว อุมาพร เร่งสูงเนิน

๑๗๗. MR. NAY LINN AUNG 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว กมลนัทธ์ ปันยาว

๒. นางสาว ธนพร แซ่ย่าง

๒๑. นางสาว กณิกนันต์ ตุ้ยดา

๒๒. นางสาว กรหทัย ธงสิบสอง

๒๓. นางสาว กริษฐา กาบจันทร์

๒๔. นางสาว กฤตพร รอดถาวร

  ๕. นางสาว กรรณิการ์ คำาร้อง

  ๖. นางสาว ญาราภรณ์ รุ่งกิจการวัฒนา

  ๗. นางสาว ณัฐกานต์ วงค์วรรณ

  ๘. นางสาว ณัฐพร ลีทอง

  ๙. นางสาว ธาดา มหายศนันท์

๑๐. นางสาว นภัสชญา ดิษฐประกรกุล

๑๑. นางสาว ปรัชญากร โพธิ์ทอง

๑๒. นางสาว พัชริดา นันทะเสน

๓. นางสาว เพลินพิศ ลู

๔. นาย วิภัทร์ สุทธิจักร์

๒๕. นางสาว กัญญาภัค เกตุเเก้ว

๒๖. นางสาว กาญจน์สุชญา  ตันรัตนาวงศ์

๒๗. นางสาว กาญจนาพร พริกเล็ก

๒๘. นางสาว กานต์ธิดา อินใจ

๑๓. นางสาว ภัทรอรญา เจริญบุญ

๑๔. นางสาว รมิตา บุญสิน

๑๕. นางสาว ลภัสรากรณ์ พงษ์ติยานนท์

๑๖. นางสาว วิภาวี ขอสวัสดิ์

๑๗. นางสาว วิลาสินี ผิวสอาด

๑๘. นาย วีรภัทร ติระดำารงค์กุล

๑๙. นางสาว สิณี บัวผัน

๒๐. นางสาว สิรีธร อภิธนัง



๖๑

๒๙. นางสาว การิตา อนุสรณ์ภักดี

๓๐. นาย กิจจา พละสรร

๓๑. นางสาว จันทนีย์ ดวงสงค์

๓๒. นางสาว จินตนา หัตถกอง

๓๓. นางสาว เจศรา อินญาพงษ์

๓๔. นางสาว โชติกา เครืออิ่ม

๓๕. นางสาว โชติกา สวาศรี

๓๖. นางสาว ฐิตามร ไชยศักดา

๓๗. นาย ณัฎฐ์ ฉัตรอุดมกุล

๓๘. นางสาว ณัฐธนา วรรณา

๓๙. นางสาว ดวงพร สกุลปฐมชัย

๔๐. นางสาว ธนภรณ์ เกียรติภัทราภรณ์

๔๑. นางสาว ธัญธร พิพัฒน์กิจไพศาล

๔๒. นางสาว ธันยพร เทพวงศ์

๔๓. นางสาว นรินทร์ ยางศิลา

๔๔. นางสาว นวพรรณ หอมละออ

๔๕. นางสาว นาถนภา ศรีช่วย

๔๖. นางสาว นิดาพร อาหงิ

๔๗. นางสาว นิตยา มังษี

๔๘. นางสาว นิษฐา 

๔๙. นางสาว บุศรา จิตดี

๕๐. นางสาว ประณิตา บุสูงเนิน

๕๑. นางสาว ปาริชาติ กุลเรืองโรจน์

๕๒. นางสาว ปิยะพร เสมอเหมือน

๕๓. นางสาว ผกามาศ กุนาคำา

๕๔. นางสาว พณิดา คงศรีวิลัย

๕๕. นางสาว พนาณัษฐ์ เดชภูมิศิษฐ์

๕๖. นางสาว พรทิวา สุทธศรีฉวีฉาย

๕๗. นางสาว พรพรรณ ราชวงศ์

๕๘. นางสาว พรไพลิน ประโยชน์

๕๙. นาย พศิน กิติศรี

๖๐. นางสาว พัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง

๖๑. นางสาว พัชรี พวยฟุ้ง

๖๒. นางสาว ภวิกา ภูเลื่อน

๖๓. นางสาว ระชา รุจนานนท์

๖๔. นางสาว เรือนรัตน์ เพ็ชรประจำา

๖๕. นางสาว ลัดดา หม่อโป๊ะกู่

๖๖. นางสาว วรรษมน สุวิรัตนภัส

๖๗. นางสาว วราภรณ์ ยังสีจันทร์

๖๘. นางสาว ศิรพร พลตะคุ

๖๙. นางสาว ศิริลักษณ์ พันธุรัตน์

๗๐. นางสาว ศิริลักษณ์ เสนไสย์

๗๑. นางสาว ศุทธินี สายเชื้อ

๗๒. นางสาว สิริมาส อินทกมลชัย

๗๓. นางสาว สุตาภัทร เสนีย์

๗๔. นางสาว สุภาพร ทองคำา

๗๕. นางสาว เสาวนีย์ ขุนคำา

๗๖. นางสาว หทัยทิพย์ ยอดเกตุ

๗๗. นางสาว หฤทัย เดชน้อย

๗๘. นางสาว อณิษฐา โพธิ์แดง

๗๙. นางสาว อนงนาฎ กมลรัตน์

๘๐. นางสาว อรวรรณ เมธายศวรกุล

๘๑. นางสาว อัจฉราพร โอชาอัมพวัน

๘๒. นางสาว อัญชลี แยเบียง



๖๒

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

๑. นางสาว ณัชชา เปลี่ยนโมฬี

๒. นางสาว นิโลบล แซ่เล้า

๕. นางสาว กาญจนา โพธิ์คำา

๖. นางสาว ตวิษา สินศิริเชวง

๗. นาย บุลากร ประทีป ณ ถลาง

๘. นางสาว ปิยนุช ชาตะศิริกุล

๑๒. นางสาว กนกกร ตันตริยานนท์

๑๓. นางสาว กรพรรณ กุศลวงษ์

๑๔. นางสาว กัญญาณี กิติบุญญา

๑๕. นางสาว กุลธิดา จินตอารักษ์

๑๖. นางสาว กุสุมา จันทวงษ์

๑๗. นางสาว ขวัญศิริ อ่องสุภารมณ์

๑๘. นางสาว ครองทรัพย์ เปรมประเสริฐสุข

๑๙. นางสาว จตุพร ศีตมโนชญ์

๒๐. นางสาว จิดาภา ปรีชาธนาโชค

๒๑. นางสาว ชนกชม ไทฐาวระ

๒๒. นางสาว ชนัญชิดา เจริญ

๒๓. นางสาว ชลขวัญ แสงเทียน

๒๔. นางสาว ชาริณี ชมภูนุช

๒๕. นางสาว ณัฐชา มีมานาน

๒๖. นางสาว ดวงกมล สมสวนจิตร

๒๗. นาย ทศพร คุ้มภัย

๒๘. นาย ธนเกียรติ พ่อชมภู

๒๙. นางสาว ธัญมาศ คงสมเวช

๓. นางสาว อรัญญา มาโปะ

๔. นางสาว อุษนีย์ เดชาทรัพย์จิรกุล

  ๙. นางสาว ภัทรภา ดินเหลือง

๑๐. นางสาว วรินทร แซ่ฉั่ว

๑๑. นางสาว อัจฉรา ป้องคำาสิงห์

๓๐. นางสาว ธัญลักษณ์ มณีวัฒนา

๓๑. นาย ธีร์จิตต์กวี โปตะวัฒน์

๓๒. นางสาว นงนุช เหมือนพรรณราย

๓๓. นางสาว นฎี ศรมณี

๓๔. นาย นพดล อัจจิมาธีระ

๓๕. นางสาว ปราณี แซ่ม่อ

๓๖. นาย ปัญญา สุขซาง

๓๗. นางสาว พรณภัสร์ รัตนเจริญจิตร

๓๘. นางสาว พรทิพย์ หล่อธราประเสริฐ

๓๙. นาย พิทยา สิงห์อุดร

๔๐. นางสาว ภัทรธิชา วงษ์จินดา

๔๑. นางสาว ภัทรธิยา หมื่นราช

๔๒. นางสาว ภัทรรัชญ์ ภมรพิทักษ์สกุล

๔๓. นางสาว ภัสสิริ ประสารบุญ

๔๔. นางสาว มณิกานต์ บุญมีมา

๔๕. นางสาว มนทกานต์ มหาไม้

๔๖. นาย มรกต สารอินทร์

๔๗. นางสาว มลธิดา พรามบุญยอด



๖๓

๔๘. นางสาว มาลาตี มีบุญ

๔๙. นางสาว เมธาวี พิริยะปัญญาวงศ์

๕๐. นางสาว รัศมิ์พิชา อินกา

๕๑. นางสาว รุ่งทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ

๕๒. นางสาว ลัญจพร พิพัฒนชลาลัย

๕๓. นางสาว วรรณี ไพฑูรย์

๕๔. นางสาว วิภาดา จิระรัตนกุล

๕๕. นางสาว ศุภลักษณ์ ถือซื่อ

๕๖. นาย ศุภวิชญ์ ศรีขาว

๕๗. นางสาว สกุลทิพย์ พรหมบุญช่วย

๕๘. นางสาว สุจิตตรา พลธิแสง

๕๙. นางสาว สุธิดา ศรีสุข

๖๐. นางสาว สุรัสวดี บุญชู

๖๑. นาย หนึ่งสยาม อังทองกำาเนิด

๖๒. นางสาว อรณิชา จิวัฒนไพบูลย์

๖๓. นางสาว อรุณี มงคลลาภกิจ

๖๔. นางสาว อาภานันท์ เลิศวิริยพันธุ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

๑. นางสาว สุปราณี จันทร์เจริญ ๒. นาย สุรกฤษฏิ์ ทวีพัฒน์ปรีชา

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑. MISS POON SIEW TENG

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)

๒. MR. KIHOON SEONG

๓. MISS HONG YUE

๔. MR. SEONGSOO EO
๕. MISS TIANZHU YI

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑. นางสาว ณัฐวรา อภัยจิตต์

๒. นางสาว มัสรีน่า สาเหาะ

๓. นางสาว อณัญญา บุญวรรโณ

๔. MISS SHWE THEINGI WIN 



๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

  ๕. นางสาว กวินนิตย์ ใจนำ้า

  ๖. นางสาว กวิสรา กระสานติสุข

  ๗. นาย ฐากูร ศิริยอด

  ๘. นางสาว ณรงค์รัตน์ ศรีสันติสุข

  ๙. นาย ธนพล ตันติกุลพงศ์

๑๐. นางสาว นภัค สุทธิเดช

๑๑. นางสาว บุญมณี เจริญสุข

๑๒. นางสาว พัทธ์ธีรา สุวรรณคาม

๑๓. นาย พัลลภ อำาลอย

๑๔. นางสาว เมธาวี สิทธิศักดิ์

๑๕. นางสาว ลลิตา ศิริอังคณานนท์

๒๖. นางสาว กนกเลขา ประเสริฐกุล

๒๗. นางสาว กมลนัทธ์ อัศวจุฬามณี

๒๘. นางสาว กมลพร แหกาวี

๒๙. นางสาว กรกช ศรีสวัสดิ์

๓๐. นาย กฤตภาส สมพรานนท์

๓๑. นาย กฤติกา แก้วตาติ๊บ

๓๒. นางสาว กฤติพร จินะราช

๓๓. นางสาว กัลยาณี ทาเศรษฐ์

๓๔. นางสาว กานต์ธิดา ศรีวิชัย

๓๕. นางสาว กานต์เบญญา  ศรีวัฒนา

๓๖. นางสาว กานต์สินี สีเขื่อนแก้ว

๓๗. นางสาว เกวลี พันซื่อ

๓๘. นางสาว ขวัญพนัส ถานทองดี

๓๙. นางสาว คีตลักษณ์ วิยาภรณ์

๔๐. นาย โฆษิต มณีรัตน์

๑๖. นางสาว วรรณณิชา กิตติศุภลักษณ์

๑๗. นางสาว วรัทยา คงสิทธิ์

๑๘. นาย วโรทัย หุณฑสาร

๑๙. นางสาว วิสุมิตรา วงศ์ทิตย์

๒๐. นางสาว ศรชนก พูลทวี

๒๑. นางสาว ศิรินภา วงศ์แก้ว

๒๒. นางสาว สุชาวดี เพ็งมาก

๒๓. นางสาว สุชาวดี วงศ์มยุรา

๒๔. นางสาว สุภัสชา ศิริ

๒๕. นางสาว อาทิมา ธนะเพทย์

๔๑. นางสาว จิตปภา โปแก้ว

๔๒. นางสาว จิรักษา จั่วแจ่มใส

๔๓. นางสาว จิราพัชร ผาบพิชวงค์

๔๔. นางสาว จุฑาทิพย์ ลือชัย

๔๕. นางสาว จุฑามาศ พูลอนันต์

๔๖. นางสาว จุฑามาส หมื่นขันธ์

๔๗. นางสาว ฉัฐญาณ์ ฑูรย์ภานุประพันธ์

๔๘. นาย ฉันทกร เฟื่องคอน

๔๙. นางสาว ชนม์ศิริ พิรุณ

๕๐. นางสาว ชนัญชิดา ตรูวิวัฒนเลิศ

๕๑. นางสาว ชนัญชิดา มณีวงค์

๕๒. นาย ชนัญญู สารเทพ

๕๓. นางสาว ชยาภรณ์ พยุงศักดิ์สกุล

๕๔. นางสาว ชลิตา ฉันทะ

๕๕. นางสาว ชวัลญา ปิ่นทองคำา



๖๕

๕๖. นางสาว ชุติมา ธัญญารักษ์

๕๗. นาย ไชยกร พสุภร

๕๘. นางสาว ซารี่ ยูนุส

๕๙. นางสาว ญาศิณี บุญมา

๖๐. นางสาว ฐิตาภา ชีวินเฉลิมโชติ

๖๑. นางสาว ณัฏฐ์ชญา ชัยชนะ

๖๒. นาย ณัฐชนน วงค์สวัสดิ์

๖๓. นาย ณัฐพันธ์ เทพเกลี้ยง

๖๔. นางสาว ณัทธนันทร์ แก้วชิงดวง

๖๕. นางสาว ณิชกานต์ ขาวสนิท

๖๖. นาย ทวิเชษฐ์ ตี๋ชื่น

๖๗. นาย ทศพร ทรุดทรวง

๖๘. นางสาว ทิพกร ฤทธิสิทธิเนตร

๖๙. นาย ธนฉัตร แพ่งสูงเนิน

๗๐. นางสาว ธนพร คุ้มแสง

๗๑. นางสาว ธนพร ชัยยะ

๗๒. นางสาว ธัญลักษณ์ ตรีวิทยากรานต์

๗๓. นางสาว ธันย์ชนก หลวงปราบ

๗๔. นาย ธันว์ เฉลิมพงษ์

๗๕. นางสาว ธิดาศิลป์ มูลใจทราย

๗๖. นาย ธีรเมธ หนูคง

๗๗. นางสาว นวธิดา สุนทรวิภาต

๗๘. นางสาว นันท์นภัส บุญแรง

๗๙. นางสาว นาฏศิลป์ ธานินทร์

๘๐. นางสาว เบญจรัตน์ ยอดสุวรรณ

๘๑. นางสาว ปภชวรรณ นาคแก้ว

๘๒. นางสาว ปภาวรินทร์ ปานหนู

๘๓. นาย ปริญญา ลังกาปอน

๘๔. นางสาว ปลายฝน สุขสวัสดิ์

  ๘๕. นาย ปวีณวัฒน์ ท่าดี

  ๘๖. นางสาว ปาณิศา มะโนสร้อย

  ๘๗. นางสาว ปาณิสรา โม้ทอง

  ๘๘. นาย ปิยังกูร พรรณใจธรรม

  ๘๙. นางสาว พรปรียา เกตุพุฒ

  ๙๐. นาย พสิษฐ์ นนประสาท

  ๙๑. นางสาว พิชญาภา กาหลง

  ๙๒. นางสาว พิณทอง  มีคุณเอี่ยม

  ๙๓. นางสาว พุทธมาศ พรหมวงศ์ษา

  ๙๔. นางสาว ภัคจิรา ดำาอ่อน

  ๙๕. นางสาว ภัทรกมล เชื้อเจ็ดตน

  ๙๖. นางสาว ภัทรวดี สุขคง

  ๙๗. นางสาว ภัทรสุดา โลกเลื่อง

  ๙๘. นาย ภากร ประพินพงศกร

  ๙๙. นางสาว ภาพิมล จันทวงศ์

๑๐๐. นางสาว ภารดี อินต๊ะขัน

๑๐๑. นางสาว ภารัตน์ เอี่ยมสำาอางค์

๑๐๒. นาย ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์

๑๐๓. นางสาว มัญชุสา ยนต์สุวรรณ

๑๐๔. นางสาว มาริสา เมืองปัน

๑๐๕. นาย เมธี สุบิน

๑๐๖. นางสาว รดารัตน์ แก้วภักดี

๑๐๗. นางสาว รรรช มาลินันท์

๑๐๘. นาย เลิศเกียรติ ควรมงคลเลิศ

๑๐๙. นางสาว วรรณวิศา มณู

๑๑๐. นาย วัชรินทร์ นาเมืองรักษ์

๑๑๑. นางสาว วิชยา ใจต๊ะมา

๑๑๒. นางสาว วิภาพร แสวงสุข

๑๑๓. นางสาว วิลาวรรณ ขัดสงคราม
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๑๑๔. นางสาว วีรยา วิทยาคม

๑๑๕. นางสาว ศรศิริ ศรีคูณ

๑๑๖. นางสาว ศรินรัตน์ ศิริรัตน์พิริยะ

๑๑๗. นางสาว ศิริธิดา จันทร์นุรักษ์

๑๑๘. นาย ศิวกรณ์ ธุวปภา

๑๑๙. นาย ศุภณัฐ ปัญญาคำา

๑๒๐. นางสาว ศุภลักษณ์ ไพยกาล

๑๒๑. นางสาว สกลวรรณ นุรักษ์ภักดี

๑๒๒. นางสาว สันติมา กาญจนะภาโส

๑๒๓. นาย สิทธิพงษ์ ผลเงาะ

๑๒๔. นางสาว สิรภัทร อินทร์สุนันท์

๑๒๕. นางสาว สุประภา สง่าศรี

๑๒๖. นางสาว อคิราภรณ์ มหารักษ์

๑๒๗. นาย อดิพันธ์ เมืองมาน้อย

๑๒๘. นางสาว อนุธิดา ศักดิ์โสภณ

๑๒๙. นางสาว อภัสรา สิทธิสาร

๑๓๐. นาย อภิชาติ สุลาตะโก

๑๓๑. นางสาว อรนันท์ โพธิวงค์

๑๓๒. นาย อรรถพล ศรีออน

๑๓๓. นางสาว อริสรา ดำาอ่อน

๑๓๔. นางสาว อารีย์น่าร์ อาแว

๑๓๕. นางสาว อิชยา ธรรมสุวรรณ์

๑๓๖. นางสาว อิศราภรณ์ ไชยแสนทา

๑๓๗. นางสาว เอกอนงค์ ยะเด็น

๑๓๘. MISS AYE LWIN 

๑๓๙. MISS JING LIU

๑๔๐. MISS LIHONG XIAN

๑๔๑. MISS RUOYUN WANG

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

๑. นางสาว เพียงตะวัน พวงทวี

๒. นาย คชา ตันอนุชิตติกุล

๓. นางสาว ตะวันพร มูลเมืองคำา

๔. นางสาว ทิพย์ชัญญา วงษ์เกษมศิริ

๗. นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสังขาล

๘. นางสาว กัลยาณี ปัญจะจอม

๙. นางสาว เกวลี สิทธิดำารงค์

๕. นางสาว ลลิตกานต์ งามพันธ์เวชชะกุล

๖. นางสาว ศิริกัญญา สุขสนิท

๑๐. นางสาว เกษนารินทร์ สุขเกษม

๑๑. นางสาว จุรีรัตน์ วงษ์ถา

๑๒. นางสาว ช่อผกา กรองทอง
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๑๓. นางสาว ชาลินี จันต๊ะ

๑๔. นางสาว ชิดชนก รอดแก้ว

๑๕. นางสาว ณัฐฐิดา สมบูรณ์

๑๖. นางสาว ณัฐพร สุขเจริญ

๑๗. นางสาว ดวงกมล ศรีวิชัย

๑๘. นางสาว ดุสิตา พรมมงคล

๑๙. นาย เตวิชัย เกเย็น

๒๐. นางสาว ธัญญาลักษณ์  พรหมแก้ว

๒๑. นางสาว นฤมล เสือแก้ว

๒๒. นางสาว นัสรียะห์ ปูแทน

๒๓. นางสาว นิศารัตน์ แสนธิ

๒๔. นางสาว ใบตาล พฤกษากุลวัฒน์

๒๕. นางสาว ปาณิสรา หัวใจเพชร

๒๖. นางสาว ปิยะพร ฮามคำาไพ

๒๗. นางสาว ภาวินี ทองรอด

๒๘. นางสาว ภาสินี ปานดำา

๒๙. นางสาว วันเพ็ญ กันทาทอง

๓๐. นาย ศุภณัฐ คุ้มเทียน

๓๑. นางสาว ศุภิสรา  ทูนแก้ว

๓๒. นางสาว สมฤดี จันทร์ส่องแสง

๓๓. นางสาว สุดารัตน์ แสนสุข

๓๔. นางสาว สุปรียา วงษาพัด

๓๕. นาย สุริยันย์  สังกลิ่น

๓๖. นางสาว โสภารัตน์ สงทอง

๓๗. นางสาว หฤทัย พันธ์ผล

๓๘. นาย อนุพล มณีรัตน์

๓๙. นางสาว อังศุมาลิน บัวจันทร์

๔๐. นางสาว อุไรพร อุปเสน

๔๑. MR. JUHAK LEE

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

๑. นางสาว กัลยรัตน์ วัฒนะแสงมีชัย

  ๓. นาย ขจรศักดิ์ บุญจริง

  ๔. นางสาว จุฑารัตน์ ลำาพาย

  ๕. นางสาว ชนากานต์ ชุมภูบาง

  ๖. นาย ชินดนัย เอื้อเฟื้อพันธุ์

  ๗. นางสาว นภาพรรณ ใจดี

  ๘. นางสาว นารีรัตน์ พิมสว่าง

  ๙. นางสาว ปริยาภรณ์ บุญช้าง

๑๐. นางสาว ปรียาภรณ์ พรมเวียง

๑๑. นางสาว พิชญ์สินี สวัสดิรักษ์

๑๒. นางสาว เพชรไพลิน  กวยทะวิมล

๒. นางสาว ญาสิณี ผันประเสริฐ

๑๓. นางสาว มณีมัญชุ์ สิทธิวงศ์

๑๔. นางสาว รวีพร ณ ลำาปาง

๑๕. นางสาว รัตติยา สุพัฒนมงคล

๑๖. นาย วิทวรรธน์ พรมมาศ

๑๗. นางสาว วิวรรธณี พานิช

๑๘. นางสาว ศิรดา ปลาทอง

๑๙. นางสาว สุชาวดี อินสว่าง

๒๐. นาย สุริยะชาติ เพิ่มพูน

๒๑. นางสาว อัญธิกานต์ กล่อมจิตต์



๖๘

สำานักวิชาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว จิรัชญา นวลละออง

๒. นางสาว ดลชนก รวมสุข

๓. นางสาว นันท์นภัส เพ็งศรีโคตร

๔. นางสาว นัยน์ณภัค สุริยะวงศ์กุล

๓๑. นางสาว กมลลักษณ์ วงศ์เผ่าสกุล

๓๒. นางสาว กานต์ทิตา ดำาคำา

๓๓. นางสาว จิดาภา ชัยประเสริฐวิทย์

๓๔. นางสาว จุฑามณี รุ่งทวีชัย

๓๕. นางสาว ชมพูนุท สมท่า

๓๖. นาย ชโรธร ช่างสาร

๓๗. นางสาว ญาดา ไพรวรรณ์

๓๘. นางสาว ฐิตาภา ทองป้อง

  ๙. นางสาว ญาดา โภควิริยะ

๑๐. นางสาว ณัฐจิรา ยกทอง

๑๑. นางสาว ณัฐณิชา ศรีศักดิ์วิชัย

๑๒. นางสาว ณัฐนรี ทองรักษ์

๑๓. นางสาว ดนยา บุญญยุวะ

๑๔. นางสาว ทิพวรรณ สินธุนาคร

๑๕. นางสาว นันท์นภัส โสภา

๑๖. นาย ปิยรัช ส้อสกุล

๑๗. นางสาว พรทิวา ชนะรัตน์

๑๘. นางสาว พรรณนิอร โยควัฒน์

๑๙. นาย พิทวัส  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

๕. นางสาว ปพิชญา จารุภูมิ

๖. นางสาว ภานุมาส  กัณฑสูตร

๗. นางสาว มณีรัตน์ พิมพา

๘. นางสาว ศิริธร อุทยารัตน์

๓๙. นางสาว ฑิตติยา ดวงตา

๔๐. นาย ณรงค์พล สัทธาอนันต์

๔๑. นาย ณัฏฐพล โธนบุตร

๔๒. นางสาว ณัฏฐวรา พญาครุฑ

๔๓. นางสาว ณัฐกฤตา แตงจีน

๔๔. นางสาว ณัฐธินันท์ ดีแกง

๔๕. นางสาว ทักษิณา จันทศิลป์

๔๖. นางสาว ธนวันต์ การุณยขันธ์

๒๐. นางสาว พิมพกานต์ โปณะทอง

๒๑. นางสาว สมิตา มิ่งขวัญ

๒๒. นางสาว สายรุ้ง แก้วบุญมา

๒๓. นางสาว สาวินี รอดฮ้อย

๒๔. นางสาว สิริพร สิริจินดาเลิศ

๒๕. นางสาว สุดารัตน์ ภูมิวงค์

๒๖. นางสาว สุปวีณ์ ศิวะเพชรากร

๒๗. นางสาว สุพัชชา เตือนใจยา

๒๘. นางสาว สุพัตรา พรหมมานุวัตร

๒๙. นางสาว สุวัจณี บุญประคอง

๓๐. นางสาว หฤทัย ปิ่นคำา
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๔๗. นางสาว ธนารักษ์ สมณะ

๔๘. นางสาว ธมนวรรณ ศศิธรสนธิ

๔๙. นางสาว ธัญสิริ คำาพิมพ์

๕๐. นางสาว ธันยารัตน์ คำาเชื้อ

๕๑. นางสาว ธิดารัตน์ ศิริรัตน์

๕๒. นางสาว นิศาชล กันเงิน

๕๓. นางสาว บุรัสกร มะลิวัลย์

๕๔. นางสาว บุษกร บรรจงรัตน์

๕๕. นาย ปรัชญา สุขเกิด

๕๖. นางสาว ปรียารัตน์ แซ่จ๋าว

๕๗. นางสาว ผุสชา คงสุด

๕๘. นางสาว พิมพ์ปวีณ์ ธรรมเสนา

๕๙. นางสาว พิรญาณ์ ทวีวัฒนสมบูรณ์

๖๐. นาย พีรเชษฐ์ สิงห์กาศ

๖๑. นางสาว เพียงอัมพร ปั้นเหน่งเพ็ชร์

๖๒. นาย ภัทรพงศ์ ศรีภูวรินทร์

๖๓. นาย ภาคภูมิ ภิระบรรณ์

๖๔. นางสาว มานิตา พิมพ์กะภีร์

๖๕. นางสาว มาลินี สายเขียว

๖๖. นางสาว เมฑาพร คุณสาร

๖๗. นางสาว รวิญภา เครือทนุ

๖๘. นางสาว รัดเกล้า บุรสินสง่า

๖๙. นางสาว รัสวีร์ ธนศิลป์พัชรกุล

๗๐. นาย วรกฤต ทองยั่งยืน

๗๑. นางสาว วรลักษณ์ ผิวนวลผ่อง

๗๒. นางสาว วศินี บุญศรีโรจน์

๗๓. นางสาว วันวิสาข์ มณีขัติย์

๗๔. นางสาว วิภา สำาราญ

๗๕. นางสาว วีรยา  มโนเจริญ

๗๖. นางสาว ศศิธร หีตฉิม

๗๗. นางสาว ศิริขวัญ ทาสาย

๗๘. นางสาว ศุภากร สุริย์วงศ์

๗๙. นางสาว สรัลนุช ครุฑเมือง

๘๐. นางสาว สุกัญญา สุวรรณ

๘๑. นางสาว สุทธิดา ขจรบุญ

๘๒. นางสาว สุธิดา สุขพอดี

๘๓. นางสาว หทัยชนก ฐานันตะ

๘๔. นางสาว อณัญญา ยศบุญเรือง

๘๕. นาย อดุลวิทย์ จอมสว่าง

๘๖. นางสาว อัจฉรา จุดาสิงห์

๘๗. นางสาว อารยา เขียวสวัสดิ์

๘๘. นางสาว อาริยา แย้มทุ่ง

๘๙. นางสาว อินทุอร ธรรมุตมกุล

๙๐. นางสาว ไอลดา ไทยเก่ง

๙๑. MR. SAI WOON LENG 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑. นางสาว ชนิกานต์ ธรรมรุ่งโรจน์

๒. นางสาว วรรธนันทน์ เทียมดวงแข

๓. นางสาว วิลาวัณย์ ตุทาโน

๔. นาย สมัชญ์ อุปลา



๗๐

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

๕. นาย คมชาญ พูใบ

๖. นางสาว จริยา นิรันดร์พงศ์

๗. นางสาว จริยาพร นันตาดี

๘. นาย ณัฐกิตติ์ กิตติพลพิทยา

๙. นาย ธนาวุฒิ ปิ่นพัฒนพงศ์

๑๕. นางสาว กฤตัชญา เบญจาภิวัฒน์

๑๖. นางสาว จันทิรา จันทร์กระจ่าง

๑๗. นาย จิรวัฒน์ พิมพ์แพทย์

๑๘. นางสาว จิรัชยา ทองมั่น

๑๙. นาย จุฑาวัฒน์ การสุวรรณ์

๒๐. นางสาว ชนากานต์ สมบัติใหม่

๒๑. นางสาว ญาณภาภัส ไกรพุฒ

๒๒. นาย ณภัทร สกุลชาติวุฒิ

๒๓. นางสาว ณัฐกานต์ ยงสุวรรณ

๒๔. นางสาว ณัฐฐินันท์ ไชยชื่น

๒๕. นาย ทรงสิทธิ์ กุลโพยม

๒๖. นางสาว ธนัญญา ปัญญาคง

๒๗. นางสาว ธมลวรรณ ผาสุก

๒๘. นาย ธัญดนัย อยู่สำาราญ

๒๙. นางสาว ปกเกศ หลายแห่ง

๓๐. นางสาว ปฐมพร โสมะพันธ์

๑๐. นางสาว เบญญาภา มะโนสม

๑๑. นาย ปิฎก ค้าโค

๑๒. นาย พบธรรม บรรณบดี

๑๓. นางสาว ศุทธิดา สุทธิรักษ์

๑๔. นาย ศุภณัฐ วงศ์นาวา

๓๑. นาย ปิยวัฒน์ ศรัทธากาล

๓๒. นางสาว พรรณทอง กันใจ

๓๓. นางสาว พัชรินทร์ ใจคำา

๓๔. นาย พัทธนันท์ ขันเงิน

๓๕. นาย พันธวัช สูงขาว

๓๖. นาย พูลศิลป์ นวลอนันต์

๓๗. นาย ภูริณัฐ คีลาวงษ์

๓๘. นางสาว มาริสา สุธรรมพิทักษ์

๓๙. นาย โยชูวา ไชยศรีขวัญ

๔๐. นางสาว เรณุตา ปุริยะตะ

๔๑. นาย ศรัณยู ญาโนภาส

๔๒. นางสาว สุพิชญา เปี่ยมระลึก

๔๓. นางสาว สุภาศิดี บุญเติม

๔๔. นาย อับดุลมุมิน ตอแลมา

๔๕. MR. LAOMENG DAO

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑. นางสาว กรกนก โพธิ์ตั้งธรรม

๒. นางสาว จารวี ศรีวัลลภ

๓. นางสาว ภุมรัตน์ อมรมณีกุล

๔. นางสาว เมธาวี บุญญาภิบาลวงศ์

๕. นางสาว วริยา แหวนเมือง

๖. นางสาว สุจิตราภรณ์ วังเสมอ

๗. MISS MI SAWT@BU HUH 



๗๑

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

  ๘. นางสาว จุฑามาศ สีสุข

  ๙. นางสาว ชลดา อิ่มมณี

๑๐. นางสาว ณัฐธิดา เฉลยวรรณ

๑๑. นางสาว ณัฐพร มีพันธ์

๑๒. นางสาว ณิชกานต์ วงศ์ตา

๑๓. นางสาว ธนาพร พลเยี่ยม

๑๔. นางสาว ธมนวรรณ พงษ์เสถียรศักดิ์

๑๕. นางสาว ธัญวรัตน์ จันทวัฒนะ

๑๖. นางสาว ธิตินันท์ ภิระบัน

๑๗. นาย ธีนิ เด็น ก๊อก เทียน

๒๘. นางสาว กชามาส แปงยาแก้ว

๒๙. นางสาว กนกพร นครชัย

๓๐. นางสาว กนกพร สันตสวัสดิ์กุล

๓๑. นางสาว กนิษฐ์นาถ ลิ่มกุล

๓๒. นาย กิตติพศ เตโชปถัมภ์

๓๓. นางสาว กิติยาภรณ์ กิติ

๓๔. นาย ขจรพงศ์ ภักดี

๓๕. นาย คณิน งามมหรัตน์

๓๖. นางสาว จิตรวรรณ ทองกิ่ง

๓๗. นางสาว จิรสุดา งามสะพรั่ง

๓๘. นางสาว ชนม์ชนก เลิศพลานันต์

๓๙. นาย ชยุตม์ ภู่วิภาดาวรรธน์

๔๐. นางสาว ชัชชญา โพธิ์เจริญ

๔๑. นาย ชัยวัฒน์ ศรีสม

๔๒. นางสาว ชุติกาญจน์ พันธะสา

๔๓. นางสาว ชุติกาญจน์ ยาวิราช

๑๘. นางสาว นวพร กวินกิจ

๑๙. นางสาว พิงค์คณางค์ ศิริเพ็ญ

๒๐. นางสาว ภัททิยา เจนพิทักษ์พงศ์

๒๑. นางสาว มณัชญา ธรรมุตมกุล

๒๒. นาย ศรายุธ สุทิน

๒๓. นางสาว ศันสนีย์ สถาพรชัยสิทธิ์

๒๔. นางสาว อนัญญา หาญสุข

๒๕. นางสาว อัญชิษฐา กสิวัฒน์

๒๖. นางสาว อุมรรัตน์ เสกสรรค์

๒๗. MISS NANG MOON SAM SHANG

๔๔. นางสาว ชุภาดา สมมิตร

๔๕. นาย ซาฟารีส มะสุสะยะ

๔๖. นาย ซุลฮีลมี กอลำา

๔๗. นาย ณัชพล วรปัญญาสกุลชัย

๔๘. นางสาว ณัฏฐา แสงคำา

๔๙. นางสาว ณัฐชา ทุมมนตรี

๕๐. นาย ณัฐภัทร โรจนกิจ

๕๑. นาย ณัฐวุฒิ เฉิน

๕๒. นางสาว ธนพร พงศ์ณิศาชัย

๕๓. นาย ธรรมรักษ์ ยะนันโต

๕๔. นางสาว ธฤดี ศิลปกันตัง

๕๕. นางสาว ธัญชนก สุวรรณรัตน์

๕๖. นางสาว ธัญญลักษณ์  สิทธิพรรัตนมณี

๕๗. นาย ธำารงชัย รังสิมาภรณ์

๕๘. นาย ธีรยุทธ พิมพ์บาง

๕๙. นางสาว นพมาศ มหาวรรณ์



๗๒

๖๐. นางสาว นพวรรณ ศรีจันนา

๖๑. นางสาว นวรัตน์ ทองสาร

๖๒. นางสาว นีรชา สังวรณ์

๖๓. นางสาว บัณยานุช วิศพันธุ์

๖๔. นางสาว ปวีณรัตน์ จันทร์วงษ์

๖๕. นางสาว ปัณฑิฏา ปัททะธง

๖๖. นางสาว ปัทมาวรรณ เฮียงฮะ

๖๗. นางสาว ปิยะนุช อมรวศินกุล

๖๘. นาย พงศ์ชยุตม์ วัฒนศิลป์

๖๙. นางสาว พนมพร อ้นคง

๗๐. นาย พนัส เบญจมาศ

๗๑. นาย พรสวรรค์ นิ่มพิศุทธิ์

๗๒. นางสาว พิชญ์พิมล สมฤทธิ์

๗๓. นางสาว พิมพ์นารา มณีผ่องภัสร์

๗๔. นาย พีรณัฐ ธรรมอินทร์

๗๕. นางสาว ภัทรสุดา แก่นสมบัติ

๗๖. นางสาว ภัทรสุดา บุญนิมิตร

๗๗. นางสาว มณทาทิพย์ คำาลังศรี

๗๘. นางสาว มธุริยา เชื้อนุ่น

๗๙. นางสาว ยุนิดา ศรีวิไชย

๘๐. นางสาว รัชนีกร ต๊ะวันนา

๘๑. นางสาว รัทยา เจริญรูป

๘๒. นาย วรวิทย์ สยามิภักดิ์

๘๓. นางสาว วราภรณ์ มั่งเจริญ

๘๔. นาย วริทธิ์ ธนันต์วณิช

๘๕. นางสาว วิจิตรา วิลานันท์

๘๖. นางสาว เวธนี ธีระพงษ์

  ๘๗. นางสาว ศศิธร ธรรมวงศ์

  ๘๘. นางสาว ศิรดา กลับรอด

  ๘๙. นาย ศุภชัย พลวิชัย

  ๙๐. นาย ศุภโชค วงษ์จันทร์

  ๙๑. นาย สฐิรพงศ์ ไชยเลิศ

  ๙๒. นาย สฤษฏ์กฤษณ์ ดีอำามาตย์

  ๙๓. นางสาว สิรภัทร เบญจปัญญาพร

  ๙๔. นางสาว สุภัทรา ปั้นแตง

  ๙๕. นางสาว สุวภัทร ดอกแย้ม

  ๙๖. นาย สุวัฒน์ วีระพงษ์

  ๙๗. นาย อภิวัฒน์ จงบรรดาล

  ๙๘. นางสาว อริสรา บุญก่อเกื้อ

  ๙๙. นางสาว อัญชสา สายโปธิ

๑๐๐. นาย อับดุลฮากีม อาแซดอยิ

๑๐๑. นางสาว อาภาภรณ์ ดรุณเนตร

๑๐๒. นางสาว อาภาภัค ปทุมชัย

๑๐๓. นางสาว อารีรัตน์ ชัยรินทร์

๑๐๔. MR. HTOO THIT AUNG 

๑๐๕. MISS NAN BOE HOM 

๑๐๖. MISS NAN PHOUNG NOON 

๑๐๗. MISS NANG HERK LENG PYO 

๑๐๘. MISS NANG LAUNG NGING 

๑๐๙. MISS NANG LON NOOM 

๑๑๐. MR. PHYO NAUNG OO 

๑๑๑. MR. SAI SAN TIP 

๑๑๒. MISS SU SANDY SHWE 



๗๓

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)

๑. นางสาว จินตนา หาญจิรวัตร

๒. นางสาว จิราภรณ์ แสงสี

๓. นางสาว ชุลีภรณ์ วันดี

๔. นางสาว ดลพร สุวรรณเทพ

๕. นางสาว ธัญญรักษ์ ดำาริสถลมารค

๖. นาย ภานุวัฒน์ ประเสริฐกุล

๑๒. นางสาว กนกฉัฐ จารุจินดา

๑๓. นางสาว กาษฐา ราชาชาญ

๑๔. นางสาว จารุวรรณ แก้วเนตร

๑๕. นางสาว จิชฎา เฉลาภักดี

๑๖. นางสาว จิราทิพย์ ไชยพูน

๑๗. นางสาว ชุลีพร สุทธวงค์

๑๘. นางสาว ฐิตา ทองสหธรรม

๑๙. นางสาว ณัฐพร จันทาพูน

๒๐. นางสาว ณุกานดา จึงวราวิช

๒๑. นางสาว ทอรุ้ง บุญรักษา

๒๒. นางสาว ธัญจิรา กาญจนาคพันธุ์

๒๓. นางสาว นวพิชญา ช่างทอง

๒๔. นางสาว นันท์นภัส ลีลาวชิโรภาส

๒๕. นาย เนติพจน์ วรชวาลเกียรติ์

๒๖. นาย บารมี เกตุเรน

๒๗. นาย ปิยะพล เสมอเหมือน

๔๔. นางสาว กนกวรรณ ไชยศิริ

๔๕. นางสาว กมลพรรณ พรมทะนา

  ๗. นางสาว สิริพร วิเทศกิจ

  ๘. นาย อภิวิชญ์ ชัยชนะ

  ๙. นางสาว อมลรดา โอลิศ

๑๐. MISS JILI WAN

๑๑. MISS NANG HOM HEINN

๒๘. นางสาว พจนา พรรุ่งแสงกุล

๒๙. นางสาว พิสินี ธรรมสีธิ

๓๐. นางสาว แพรวพรรณ สงวนศิลป์

๓๑. นางสาว ภรภัทร วงค์ชัย

๓๒. นางสาว มณฑาทิพย์ หวานสนิท

๓๓. นางสาว วิภัททา ชูสังข์

๓๔. นางสาว วิภารัตน์ ศรีเสงี่ยม

๓๕. นางสาว วิภาวี สุวรรณจ่าง

๓๖. นางสาว ศจี เลาวพงศ์

๓๗. นางสาว ศรินยา จรัสสมบูรณ์สุข

๓๘. นาย สกลธีร์ แก้วสาหร่าย

๓๙. นางสาว สุดาพร คำาจันทร์

๔๐. นางสาว สุภาวรรณ ล้วนรอด

๔๑. นางสาว อรนภา กงเพชร

๔๒. นางสาว อัญธิกา เสนหนู

๔๓. นางสาว อาริญา ชัยพล

๔๖. นางสาว กริชาภรณ์ บัวหอม

๔๗. นาย กฤตัชญ์ คุณาปราโมทย์



๗๔

๔๘. นางสาว กฤตินี พณิชยางกูร

๔๙. นาย กษิดิศ รักษ์รตนากร

๕๐. นางสาว กัณญภัทร มหากันธา

๕๑. นาย กัลยาวัฒน์ คำาวงศ์

๕๒. นางสาว กำาไลทอง ตาวิยะ 

๕๓. นางสาว กิ่งกาญจน์ มีใจดี

๕๔. นางสาว กิตติกาญจน์ ตาคำา

๕๕. นางสาว กีรติกา แสงจันทร์

๕๖. นางสาว เกษนภา บำารุงสุข

๕๗. นาย ขจรยศ สหพงศภัค

๕๘. นาย เขษมศักดิ์ เดชบุญ

๕๙. นาย คเชนทร์ ราชสินธุ์

๖๐. นาย จตุบพิตร พันธลาว

๖๑. นางสาว จริยาภรณ์ นพบุรี

๖๒. นางสาว จอมสุดา เครือบุญมา

๖๓. นางสาว จันจิรา บุญเกิด

๖๔. นางสาว จิณห์นิภา เชิญสวัสดิ์

๖๕. นางสาว จิดาภา รักษ์ฉิมโหมด

๖๖. นาย จิตริน พฤกษางกูร

๖๗. นางสาว จินตนา ศรีจันทร์

๖๘. นางสาว จิราภรณ์ วงษ์สุทโธ

๖๙. นางสาว จิราวรรณ จันทร์หน่อแก้ว

๗๐. นางสาว จิราวรรณ จินะวงษา

๗๑. นางสาว จีรประภา เจริญสุข

๗๒. นางสาว จุฑามณี ประทีป ณ ถลาง

๗๓. นาย ใจวิชญ์ ขำาร้าย

๗๔. นางสาว ฉัตรชนก จงพิทักษ์ธรรม

๗๕. นางสาว ชญารวี ภูมิศิริไพบูลย์

๗๖. นางสาว ชยนันต์ กนิษฐานนท์

  ๗๗. นางสาว ชลธิชา นิธิเจน

  ๗๘. นางสาว ชลิตา คงเพ็ชรแก้ว

  ๗๙. นางสาว ชารียา ชัยวุฒิ

  ๘๐. นางสาว ชุติมา วงศ์ข้าหลวง

  ๘๑. นาย ฐาปนา อาจพงษ์

  ๘๒. นางสาว ฐิติกา ทนันชัย

  ๘๓. นางสาว ฐิติพร วชิรพรพันธ์

  ๘๔. นางสาว ฐิติรัตน์ พรรณสมบุญ

  ๘๕. นางสาว ณัชชา สุทธิ

  ๘๖. นางสาว ณัฏฐา รักมนุษย์

  ๘๗. นางสาว ณัฏฐิกา กันทะมัง

  ๘๘. นางสาว ณัฐกานต์ ตรีรัตน์

  ๘๙. นางสาว ณัฐชา มูลละออง

  ๙๐. นางสาว ณัฐณิชา ทรัพย์เจริญ

  ๙๑. นาย ณัฐพัชร์ แย้มศรีใส

  ๙๒. นางสาว ณิกษา กฤษฎาอัญชลี

  ๙๓. นางสาว ดวงธิดา ชูชิต

  ๙๔. นางสาว เติมพร หลิ่มสุริยะ

  ๙๕. นางสาว ทับทิมทอง มณีเติม

  ๙๖. นาย ธนกร ทิศสกุล

  ๙๗. นาย ธนัช เนียมณรงค์

  ๙๘. นางสาว ธนัชชา โทณวรรณากร

  ๙๙. นางสาว ธนารัตน์ วรรณวงศ์กา

๑๐๐. นางสาว ธนาวรรณ มีโคดง

๑๐๑. นาย ธนาวิน เขียวจุ่ม

๑๐๒. นางสาว ธนิชญา ธนโชติไพศาล

๑๐๓. นางสาว ธัญญาภรณ์ คูดิษฐาเลิศ

๑๐๔. นางสาว ธัญพิชชา เขื่อนเพ็ชร

๑๐๕. นาย ธัญยธรณ์ สันตุ้ยลือ



๗๕

๑๐๖. นางสาว ธารทิพย์ คลังธาร

๑๐๗. นาย นนทวัฒน์ ทับบุญญาติ

๑๐๘. นางสาว นพรัตน์ รัตนโกสุม

๑๐๙. นางสาว นภัสสร์ จาตุสว่างพร

๑๑๐. นางสาว นภา สิริบุญ

๑๑๑. นาย นฤชา แก้ววัน

๑๑๒. นางสาว นฤมล โชคเจริญ

๑๑๓. นาย นวพงศ์ ช้างเอม

๑๑๔. นาย นัทธพงศ์ อภิวงษ์

๑๑๕. นางสาว นันทชนม์ พัฒน์รัชตานนท์

๑๑๖. นางสาว นันท์นภัส ภิรมณ์อุดมสุข

๑๑๗. นางสาว นายิกา ภิระปัญญา

๑๑๘. นาย นิตินันท์ อินทชัยวัฒนกุล

๑๑๙. นางสาว นิพาดา บัณฑิต

๑๒๐. นางสาว นิสารัตน์ อินทรเกษตร

๑๒๑. นางสาว บุหงา วิทยาลัย

๑๒๒. นางสาว ปนัดดา มณีนพ

๑๒๓. นางสาว ปภาดา ไชยมั่น

๑๒๔. นางสาว ปภาวดี ยอดคำาลือ

๑๒๕. นางสาว ประภาพร รัตนกุล

๑๒๖. นางสาว ปัณฑริสา บุญแท้

๑๒๗. นางสาว ปาริตา สอนน่วม

๑๒๘. นางสาว ปิยพร สุนันท์เสวก

๑๒๙. นาย พงษ์พรหม ปาติยเสวี

๑๓๐. นางสาว พนิดา สุตระ

๑๓๑. นางสาว พรทิพย์ อินแสง

๑๓๒. นางสาว พรธิภา จันทะวงษ์

๑๓๓. นางสาว พรธีรา สิริมณีรัตน์

๑๓๔. นางสาว พรนิภา ฉำ่าสระน้อย

๑๓๕. นางสาว พัชรพร สันทราย

๑๓๖. นาย พัชรพล ยายอด

๑๓๗. นาย พัชรพล ลาดคำา

๑๓๘. นางสาว พัชราวัลย์ อุ่นนันกาศ

๑๓๙. นางสาว พัชรี มณีพันธุ์

๑๔๐. นางสาว พัณณ์ชิตา หมู่แก้ว

๑๔๑. นางสาว พัทธนันท์ พัฒศรีเรือง

๑๔๒. นางสาว พิจิตรา ภาคภูมิ

๑๔๓. นางสาว พิจิตรา สามงามยา

๑๔๔. นางสาว พิชชาภา ชูกิจจานุกิจ

๑๔๕. นาย พิทยุตม์ โอสถเจริญ

๑๔๖. นางสาว พิมพกานต์ อำาไพมังกร

๑๔๗. นางสาว เพียรนภา จานแก้ว

๑๔๘. นาย ภักดีพล พิมลนอก

๑๔๙. นางสาว ภัคพิดา รู้ทำานอง

๑๕๐. นาย ภัทรกร สมะเณร

๑๕๑. นางสาว ภาริตา บุญประเสริฐ

๑๕๒. นางสาว มนัสตา ชัยเรือง

๑๕๓. นางสาว มนัสนันท์ ทันจร

๑๕๔. นางสาว เมริกา วณิชย์พัฒน์พงศ์

๑๕๕. นาย รชตะ พ้นภัย

๑๕๖. นางสาว รสรดา แจ้งนาม

๑๕๗. นางสาว รสริน มะณีกาศ

๑๕๘. นางสาว รสิตา สินประเสริฐรัตน์

๑๕๙. นางสาว รัชนี ดวงหล้า

๑๖๐. นาย รัทกรณ์ ชัยศรี

๑๖๑. นางสาว รุ่งรุจี สาธุเม

๑๖๒. นางสาว ลลิตา ขาวสว่าง

๑๖๓. นางสาว ลลิตา สุวี



๗๖

๑๖๔. นาย วงศกร ปินตาเขียว

๑๖๕. นางสาว วรรณรัตน์ เมธาพรไพบูลย์

๑๖๖. นางสาว วิชญาพร โรจน์เจริญวัฒนา

๑๖๗. นาย วิทยาธร จรรยากรณ์

๑๖๘. นางสาว วิภูษา ก๋าคำา

๑๖๙. นาย วิศุทธิ์ ดวงดี

๑๗๐. นางสาว วีรดา อนุโชติ

๑๗๑. นางสาว ศดานันท์ ยศปัญญา

๑๗๒. นาย ศรายุทธ บาลสุข

๑๗๓. นางสาว ศศิพร เขียนสุวรรณ

๑๗๔. นางสาว ศิริอนงค์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

๑๗๕. นาย ศุภกานต์ บุญเหลือ

๑๗๖. นางสาว ศุภาริดา รักเจริญผล

๑๗๗. นาย สบาย กวดกิจการ

๑๗๘. นางสาว สมสมร มหาพรม

๑๗๙. นางสาว สายรุ้ง พรชัยสกุล

๑๘๐. นางสาว สินีนุช ลำาจวน

๑๘๑. นางสาว สิรธีร์ จิตต์รักษา

๑๘๒. นางสาว สิรีธร  สิริภควัต

๑๘๓. นางสาว สุจิตรา หนูน้อย

๑๘๔. นางสาว สุจิตรา เอี่ยมสำาอางค์

๑๘๕. นางสาว สุทธิดา จันมะณี

๑๘๖. นางสาว สุทธิดา โนวิชัย

๑๘๗. นางสาว สุพิชชา สุวรรณมณี

๑๘๘. นางสาว สุภัสสรา กิ่งพยอม

๑๘๙. นางสาว สุวนันท์ ปันสุรัตน์

๑๙๐ นางสาว สุวพัชร กำาแพงเพชร

๑๙๑. นางสาว สุวิชา สุวรรณมิตร

๑๙๒. นางสาว หทัยชนก ขลิบเงิน

๑๙๓. นางสาว หทัยชนก ตุนโนกะบุตร

๑๙๔. นางสาว หนึ่งธิดา ลิ้มลาภดี

๑๙๕. นางสาว หนึ่งฤทัย ธุวชิตอภิวิชญ์

๑๙๖. นาย อชิฏะ มณีเลิศ

๑๙๗. นางสาว อธิชา สันตานนท์

๑๙๘. นางสาว อนัญญา เยี่ยมศักดิ์

๑๙๙. นางสาว อภิชญา วรรณรักษ์

๒๐๐. นางสาว อภิญญา สุจริต

๒๐๑. นางสาว อมรรัตน์ ฟองมณี

๒๐๒. นางสาว อมิตา จันรคร

๒๐๓. นางสาว อรติมา จักร์อ้อม

๒๐๔. นางสาว อริสรา ยอแสง

๒๐๕. นางสาว อัจฉรา สิงห์คำา

๒๐๖. นางสาว อัจฉรา แสนสุข

๒๐๗. นางสาว อัญธิการ์ รานรอน

๒๐๘. นางสาว อัญวีณ์ ไชยโรจน์ธารี

๒๐๙. นาย อาณกร หงวนตัด

๒๑๐. นางสาว อาทิตา แซ่โง้ว

๒๑๑. นาย อานุภาพ ธรรมชัย

๒๑๒. นางสาว อิงอร สุธาวรรณ

๒๑๓. นางสาว อินทุอร ขุนทองศรี

๒๑๔. นางสาว อุไรรัตน์ เกลี้ยงวัน

๒๑๕. นาย เอลีชา แสงสว่าง

๒๑๖. นางสาว เอวารีญ พรหมศร

๒๑๗. นางสาว แอบบี้เกว เกลน

๒๑๘. MR. JING YU

๒๑๙. MR. KAI CHEN

๒๒๐. MISS MAY THANDAR KYAW 

๒๒๑. MISS NAW HE GAY 

๒๒๒. MR. PAING PHYO THU 

๒๒๓. MISS SU WANG



๗๗

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

๑. นางสาว ธรณพร โค้วตระกูล

๓. นาย กฤษฎา ผึ่งหอม

๔. นางสาว เกสริน ปิ่นแก้ว

๕. นาย ชเนศ สว่างชัยธงทอง

๖. นาย ญณวัตน์ พึ่งแรง

๗. นางสาว ทิพย์สุดา จูสม

๘. นาย ธีรวีร์ จิรอมรรัตน์

๙. นางสาว นรมน โรจนวิภาต

๑๖. นางสาว กรกมล รุ่งวานนท์ชัย

๑๗. นางสาว กรรณิการ์ ใจเมืองมูล

๑๘. นาย กัญฑศิลป์ เดชครุฑธานนท์

๑๙. นาย เขมรัฐ ยุบลพาส

๒๐. นางสาว จันทร์จิรา เกรียงทวีชัย

๒๑. นางสาว จารุณี สิทธิ

๒๒. นางสาว จินต์จุฑา ประสานพันธ์

๒๓. นางสาว จิราพร ตาต๊ะ

๒๔. นาย เจตณรงค์ คำาแปงตัน

๒๕. นางสาว เจนจิรา พงศาเสาวภาคย์

๒๖. นางสาว ฉัตรฑริกา ยอดจิตร

๒๗. นางสาว ชนมน ทองแจ้น

๒๘. นางสาว ชัญญาณ์ภัช  นิยมชน

๒๙. นางสาว ชุติมา กำาลังหาญ

๓๐. นางสาว ณหทัย เจริญพร

๓๑. นางสาว ณัชชา เสน่หา

๒. นางสาว วรินยุพา เอกอรุณ

๑๐. นางสาว นวียา สรรคณี

๑๑. นางสาว อมรรัตน์ ระเบียบ

๑๒. นาย อานุภาพ แซ่จึง

๑๓. นางสาว ไอรดา สมบูรณ์บดีบุตร

๑๔. MISS NANG KHAM PHAWN 

๑๕. MISS NANG SAM PHONG POO 

๓๒. นาย ณัฐฐศักย์ ศิริพรบุญญา

๓๓. นางสาว ณัฐธิดา คำาหอม

๓๔. นางสาว ณัฐนรี กองบุญ

๓๕. นาย ณัฐพล นามเสถียร

๓๖. นาย ณัฐพล รัตนวงษ์

๓๗. นาย ณัฐภัทร์ บุญยงค์

๓๘. นางสาว ณิชารีย์ เรืองดิษฐ์

๓๙. นางสาว ตวงรัตน์ ลาอ่อน

๔๐. นางสาว ทักษพร วรรณจิตต์

๔๑. นางสาว ทิติภา ใช้ริ้วเจริญ

๔๒. นาย ธนกฤต อนุจารีอาภา

๔๓. นาย ธนภัทร รอดโฉม

๔๔. นาย ธนารักษ์ เสือเพ็ชร์

๔๕. นางสาว ธนุตรา ปรางค์มณี

๔๖. นาย ธเนศ ทองลอย

๔๗. นาย ธัชพล ศฤงคารีกุล



๗๘

๔๘. นางสาว ธัญญาเรศ ศักดิ์เจริญชัยกุล

๔๙. นางสาว ธาราทิพย์ ประไพศาล

๕๐. นางสาว ธารารัตน์ ภู่มาลี

๕๑. นาย นพพล เพ็ชรเทียม

๕๒. นางสาว นพวรรณ พรมบึงลำา

๕๓. นางสาว นฤมล วงศ์ประเสริฐ

๕๔. นางสาว นวธิดา ผโลปกรณ์

๕๕. นาย นวพล เชื้อเมืองพาน

๕๖. นาย นวพล สนูหมื่น

๕๗. นางสาว นัสธชา สุขเกื้อ

๕๘. นางสาว นิภาพร ยอดปานันท์

๕๙. นางสาว นิลลนา อ่วมตานี

๖๐. นางสาว นิษฐเนตร์ สิริกรรมกรณ์

๖๑. นางสาว บุษกร ชนางกลาง

๖๒. นางสาว ประกายมาศ  ไชยา

๖๓. นาย ปานนพ บุญนำามา

๖๔. นางสาว ปานลดา จันทร์คำา

๖๕. นางสาว ปาริชาติ ชดช้อย

๖๖. นางสาว ปาริดา คำาโสภา

๖๗. นางสาว ปาลิตา เทพศิริ

๖๘. นาย พิเชษฐ์ รายคำา

๖๙. นาย พิทวัส วงษ์ประเสริฐ

๗๐. นางสาว พิมพ์ชยา ชูช่วย

๗๑. นาย พีรณัฐ แก้วกนิษฐารักษ์

๗๒. นาย พีราสิทธิ์ ศรีธิ

๗๓. นางสาว พุทธิมน โสภาการ

๗๔. นาย ภคชา โพธิศาสตร์

๗๕. นาย ภควรรธก์ เพ็งเอียด

๗๖. นาย ภาณุวิชญ์ หาญมุ่งธรรม

  ๗๗. นาย ภูวนารถ วีระกุล

  ๗๘. นาย มนตร์ศร เมืองจีน

  ๗๙. นางสาว มลรัตน์ จันทรมาศ

  ๘๐. นางสาว มาลีวัลย์ ถมมาลี

  ๘๑. นางสาว เรณุกา กิติวรรณ์

  ๘๒. นางสาว วทันยา เอกฉัตร

  ๘๓. นางสาว วรรณลักษณ์ ชื่นมะนา

  ๘๔. นางสาว วราภรณ์ รูปหุ่น

  ๘๕. นางสาว วริณชภัชญ์ โคโต

  ๘๖. นางสาว วริศรา นพคุณทอง

  ๘๗. นางสาว วัชรินปกรณ์ พิมพ์ดี

  ๘๘. นางสาว วัลคุ์วดี ธรรมเทศ

  ๘๙. นางสาว วิชชุดา กาใจทราย

  ๙๐. นางสาว วิชุรินทร์ อิ่นทองคำา

  ๙๑. นางสาว วิไลวรรณ แก้วศรีใส

  ๙๒. นางสาว วิสุชาดา เฒ่าบุตรศรี

  ๙๓. นางสาว ศศนันท์ ชนะเลิศกุญชร

  ๙๔. นางสาว ศศิกร  จันพลโท

  ๙๕. นางสาว ศันสนีย์ รุจิวีระนันท์

  ๙๖. นางสาว ศิรินญา ตันติโรจนกุล

  ๙๗. นางสาว ศิรินภรณ์ ปานพันธ์โพธิ์

  ๙๘. นางสาว สกุณกาญจน์ ทิพยรักษ์

  ๙๙. นางสาว สรสวรรค์ จิตต์สุทธิ

๑๐๐. นางสาว สาธิตา วาทะปรีชา

๑๐๑. นางสาว สุกัญญา วิริยะกิจ

๑๐๒. นางสาว สุดารัตน์ สุขขวัญ

๑๐๓. นางสาว สุดารัตน์ โหมดรอดทอง

๑๐๔. นาย สุทธินัย โอษฐยิ้มพราย

๑๐๕. นาย สุริยา แสงมณี



๗๙

๑๐๖. นาย อธิเบศ ชัยรัตน์

๑๐๗. นาย อนุสรณ์ จิตตะวิกุล

๑๐๘. นาย อภิวัฒน์ วงศ์ขาว

๑๐๙. นางสาว อรอนงค์ ผลผลา

๑๑๐. นางสาว อังคณา สกุลพิทยาธร

๑๑๑. นางสาว อัจฉรา ดวงมณี

๑๑๒. นางสาว อัญจุรีย์ คำาป้อ

๑๑๓. นางสาว อัมพิกา คำาสอน

๑๑๔. นาย โอชิษฐ์ ถือคำา

๑๑๕. MISS CHUE THINZAR KYAW 

๑๑๖. MISS NANG NEIM 

๑๑๗. MISS NANG NOON HOM 

๑๑๘. MISS NANG PING KHAM 

๑๑๙. MISS NANN LOUNG KHAM 

๑๒๐. MISS QINYU DUAN

๑๒๑. MR. SAI SWAM LAT 

๑๒๒. MISS SI SI AUNG 

๑๒๓. MR. SITING CHEN

๑๒๔. MISS YAN ZHAO

๑๒๕. MISS YIJUAN GAO

๑๒๖. MISS YIN THU KHAING 

๑๒๗. MISS YUZANA 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว เกศวิรินทร์ วงค์มา

๒. นางสาว ชนกนันท์ ไชยสุโข

๓. นางสาว ชาลิสา ศิริไตรภัฏ

๔. นางสาว ฐิติพร อนันตพงศ์

๕. นางสาว ธิดารัตน์ กิตินา

๖. นางสาว นภสร มุกดาพิทักษ์

๗. นางสาว นัสรีน เซะบากอ

๑๔. นางสาว กชกร ชินสมัย

๑๕. นางสาว ขัติยาภรณ์ อรัญโสตร์

๑๖. นางสาว ชนัญชิดา ชัยบุรินทร์

๑๗. นางสาว ณัชชา เหล่าสุนทรากุล

๑๘. นางสาว ณัฐนรี วุฒิศักดิ์ชัยกุล

๑๙. นางสาว ณิชกานต์ กาญจนวิวิญ

๒๐. นาย ธนกฤต เขื่อนวัง

  ๘. นางสาว ปรียาพร สายตา

  ๙. นางสาว ปุณณภา สร้อยทอง

๑๐. นางสาว พชรพร กระสินธุ์

๑๑. นางสาว ภัทรวดี ศิริมังคะโร

๑๒. นางสาว มนต์ทิศา ช่วยปลอด

๑๓. นางสาว สุปราณี ดุมา

๒๑. นาย ธนวรกฤต จันต๊ะคาด

๒๒. นางสาว นันทิตา คงสวัสดิ์

๒๓. นางสาว พิมพ์ทอง เจริญพร

๒๔. นางสาว ภรทิพา พุ่มโพธิ์งาม

๒๕. นางสาว ภัทรานุช นวลพันธุ์สิริกุล

๒๖. นางสาว วริศรา ธัมสุวรรณ์

๒๗. นางสาว ศกุลรัตน์ ไชยนันท์



๘๐

๒๘. นางสาว สาวิกา เครื่องสีมา

๒๙. นางสาว สุชารัตน์ พรหมขุนทอง

๓๐. นางสาว สุทธิดา เครือตุ้ย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

๓๑. นางสาว กมลชนก อัตถาหาร

๓๒. นางสาว กรรณิกา ทะกัน

๓๓. นาย กฤติน ทวันเวทย์

๓๔. นาย กฤษฎา ชุ่มมงคล

๓๕. นางสาว ก่อขวัญ บ่อเกิด

๓๖. นาย กานต์นิธิ ทิโน

๓๗. นาย กิตติศักดิ์ ชิดเชื้อ

๓๘. นาย กิตติศักดิ์ ด้วงวิเศษ

๓๙. นาย คณิน ปิยะนนทลี

๔๐. นางสาว จรรยารัตน์ ยศต๊ะมะ

๔๑. นางสาว จิรัชญา  แก้วงาม

๔๒. นาย เจนนรินทร์ เชื้ออุเทียน

๔๓. นางสาว ชนิกานต์ วิเชียรมณี

๔๔. นางสาว ชวาลินี แก้วก้องกังวาน

๔๕. นาย ชีระวิทย์ วิทยรุ่งโรจน์

๔๖. นางสาว ชุติกาญจน์ นามนาค

๔๗. นางสาว ชุติมา ตาบุญโล๊ะ

๔๘. นาย ณัฐ จอกลอย

๔๙. นางสาว ณัฐชา หันตุลา

๕๐. นาย ณัฐนนท์ ไชยมงคล

๕๑. นาย ณัฐพล สุทธชีวกุล

๕๒. นาย ธนกร รื่นเกษร

๕๓. นางสาว ธนัชชา เตชะพิเชษฐ์

๕๔. นาย ธนาเศรษฐ์ อมรนพรัตนกุล

๕๕. นางสาว ธัญพิมล ปิ่นแสง

๕๖. นางสาว ธันยพร ต้วนตั้ว

๕๗. นางสาว นภสร วิเศษ

๕๘. นางสาว ปฐมาวดี บุญเผือก

๕๙. นางสาว ปนัดดา รอยศรี

๖๐. นางสาว ปาริฉัตร รักษรเงิน

๖๑. นางสาว ผกามาศ มูลแก้ว

๖๒. นางสาว พจนีย์ ศรีอุทัย

๖๓. นาย พัฒนา ชุมเชื้อ

๖๔. นางสาว พิชญา ศิรประภารัตน์

๖๕. นางสาว พิมพ์ชนก สิทธิเนตรสกุล

๖๖. นาย พีรสรณ์ สาระคำา

๖๗. นางสาว เพ็ญพิชชา มากเทพวงษ์

๖๘. นางสาว ภัณฑิรา  สุภานันท์

๖๙. นาย ภาณุพงศ์ คำาน้อย

๗๐. นาย มัณทนากร กลับทับลังค์

๗๑. นาย ยศธร อารีประยูรกิจ

๗๒. นาย รามรักษ์ อินทรศร

๗๓. นางสาว ฤทัยรัตน์ ปาสาบุตร

๗๔. นางสาว วชิราภรณ์ นำาพวก

๗๕. นางสาว วรรณพร เดชบูรณ์

๗๖. นางสาว วราภรณ์ เกตุประทุม

๗๗. นางสาว วริศรา วิชัยวงษ์วัฒน์

๗๘. นางสาว วันวิสา พรมมินทร์

๗๙. นางสาว วัลลวีร์ เอกปัญญานุวัฒน์

๘๐. นาย วิทยา เงินเย็น



๘๑

๘๑. นางสาว วิไลพร เกตุรักษา

๘๒. นางสาว ศิริวรรณ สุขเจริญ

๘๓. นาย ศุภกิต แอบยิ้ม

๘๔. นาย ศุภณัฐ พุทธมี

๘๕. นางสาว ศุภวรรณ หงษ์บริสุทธิ์กุล

๘๖. นาย เศกสิทธิ์ วรรณวาสน์

๘๗. นาย สถาพร อยู่ขวัญ

๘๘. นางสาว สุกัญญา จันต๊ะเจริญ

๘๙. นาย สุทธิชัย ชื่นชูจิต

๙๐. นาย สุทิพล แสงองค์ตันติกุล

๙๑. นางสาว สุพิชชา จันทรหัสดี

๙๒. นางสาว สุภาภรณ์ สันติสิริวัฒนา

  ๙๓. นางสาว สุภาภรณ์ เสียงเพราะ

  ๙๔. นาย สุรเชษฐ์ ทวนไกรพล

  ๙๕. นางสาว สุหัทยา รักสนิท

  ๙๖. นาย เสาหฤท ทัลวัลลิ์

  ๙๗. นาย อนาวิล จิตร์ชูชื่น

  ๙๘. นางสาว อภิชญา เจริญพร

  ๙๙. นางสาว อริสรา ภัทรเสวี

๑๐๐. นางสาว อัครยา เมฆพยัพ

๑๐๑. นางสาว อิศราวสี หนูฤทธิ์

๑๐๒. นางสาว ฮารีซะ มามะ

๑๐๓. นางสาว ฮุสนี แวหะมะ

๑๐๔. MR. JUNEN HUANG

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑. นางสาว กชวรรณ ไตรรัตนวนิช

๒. นางสาว กัญจน์ณดา จอกแก้ว

๓. นางสาว กันธิมา ดีเอง

๔. นางสาว กิตติยาพร โสภะบุญ

๕. นางสาว จิรวิภา เจริญรัมย์

๖. นางสาว เจนจิรา กรรณสูต

๗. นางสาว ณัฐชา นกใหญ่

๘. นาย ณัฐธัญ วัชรีบำารุง

๙. นางสาว ธนัชญา เฟื่องวณิชศาสตร์

๑๐. นางสาว ธวัลรัตน์ สุวิทยพงษ์

๑๑. นางสาว ธัญญาธาร คำามั่น

๑๒. นาย ธีริศ เทพเฉลิม

๑๓. นางสาว นภัสสร ศรีสุวรรณ์

๑๔. นาย นวภัทร กิ่งแก้ว

๑๕. นางสาว ปัฐยาวัต บุญทวี

๑๖. นาย พุฒิเมธ นพเก้ารัตนมณี

๑๗. นางสาว ภัสสร สุทธลักษณ์

๑๘. นาย ภูตะวัน โฮ

๑๙. นางสาว มัชฌิมา ลี้ตระกูล

๒๐. นางสาว มิ่งขวัญ ฮ่งภู่

๒๑. นางสาว รสิตา วงค์ติ่ง

๒๒. นางสาว วรีรัตน์ วริวงศ์

๒๓. นางสาว ศุภิกา อรรถกิจบัญชา

๒๔. นางสาว สิริวลี สำาเร็จ

๒๕. นางสาว อภิษฎา สวัสดิชัย

๒๖. นาย อรรถพล คำาเรือน



๘๒

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๒๗. นางสาว กมลชนก อินต๊ะยศ

๒๘. นางสาว กัญญาภัค พิชิตพาล

๒๙. นางสาว กัญญาภา สุริย์ฉาย

๓๐. นางสาว กัณก์ภัสร์ นามทอง

๓๑. นาย กัณตภณ อยู่เบิก

๓๒. นางสาว กันตินันท์ ปัญญ์อภิลักษณ์

๓๓. นางสาว เกศกานต์ กล้ารบ

๓๔. นางสาว จริยา ลิขิตแสนภู

๓๕. นาย จักรพรรดิ์ กองศรี

๓๖. นางสาว จิรัชญา สารมะโน

๓๗. นางสาว เจิมขวัญ จันทวงศ์

๓๘. นางสาว ชนธิชา เชื้อบุญ

๓๙. นางสาว ชนากานต์ กลิ่นมาลี

๔๐. นางสาว ชวัลนุช หวังโรจนรัตน์

๔๑. นางสาว ชิดชนก โยธกุลสิริ

๔๒. นางสาว ญาสุมินทร์ อุดอ้าย

๔๓. นางสาว ฐิติรัตน์ ชื่นตา

๔๔. นางสาว ณัชนา สิทธิวงศ์รัตน์

๔๕. นางสาว ณัฐกานต์ ฝั้นคำาอ้าย

๔๖. นางสาว ณัฐชยา คุณวงศ์

๔๗. นางสาว ณัฐชยา บุญจันทร์ต๊ะ

๔๘. นางสาว ณัฐติญา ปานบุญ

๔๙. นางสาว ณัฐนิช บุษบรรณ์

๕๐. นาย ณัฐพล รอดทอง

๕๑. นางสาว ณิชกานต์ ปัญจขันธ์

๕๒. นางสาว ณิชา ฟองภู่

๕๓. นางสาว ดวงกมล ธัญญชีวี

๕๔. นาย ธนชัย เอื้อปิยะชาติ

๕๕. นาย นฤสรณ์ ฟักเทศ

๕๖. นางสาว นลินทิพย์ ศากยวงศ์

๕๗. นางสาว นัจนันท์ คันธชาติ

๕๘. นางสาว นัฐฐิณี ปริญจิตต์

๕๙. นางสาว นันทวรรรณ ศรีหาฤทธิ์

๖๐. นางสาว นิราวรรณ สาหร่ายทอง

๖๑. นางสาว ปภาวรินทร์ คำากาศ

๖๒. นางสาว ปรียาภรณ์ นาคพรมมินทร์

๖๓. นางสาว ปิยธิดา แผ้วสูงเนิน

๖๔. นางสาว ปิยาภรณ์ พลาวัสนันทน์

๖๕. นางสาว ปุณณดา เจริญศิริ

๖๖. นางสาว พัชรา ภูมิศรี

๖๗. นางสาว พิกุลทอง เจริญบุญชู

๖๘. นาย พิธญ์พล พลประสิทธิ์

๖๙. นางสาว พิมพ์ผกา คงคำาแก้ว

๗๐. นางสาว พิราภรณ์ บำารุงตน

๗๑. นาย ภานุเดช กลางประพันธ์

๗๒. นาย ภานุมาศ เสียงอ่อน

๗๓. นางสาว ภูสนี สุรฤทธิ์โยธิน

๗๔. นาย เมธาวี ศรีกสิกิจ

๗๕. นาย รัชชานนท์ ปถมกุล

๗๖. นางสาว ลัลลาฮุสนา หลงไหม

๗๗. นาย วชิรพรรณ ไชยโรจน์

๗๘. นางสาว วริศรา เอกอรุณ

๗๙. นาย วศิน พุทธน

๘๐. นางสาว ศรัณยา สดสร้อย

๘๑. นางสาว ศิรัญญา น้อยชะนะ

๘๒. นาย สถาปนา ตาลเงิน



๘๓

๘๓. นาย สรวิศ ขาวสำาอางค์

๘๔. นางสาว สัจจพร แสนอินอำานาจ

๘๕. นางสาว สุทธนี วิเศษดี

๘๖. นางสาว สุธิดา สุทธิการ

๘๗. นางสาว สุพิชญา ธรรมสอน

๘๘. นางสาว เหมวรรณ สุวรรณ์วิศว

๘๙. นางสาว อนันต์ธินี พ่วงประจง

๙๐. นางสาว อภิชญา ศิลปเดช

๙๑. นางสาว อมลรดา เพ็ชรทับทิม

๙๒. นางสาว อังคณา กลิ่นจันทร์

๙๓. นางสาว อาภิสรา วงศ์ไชยรัตน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)     

  ๙๔. นางสาว กชกร จิระสถิตย์

  ๙๕. นางสาว กมลลักษณ์ วัฒนะพิพัฒน์

  ๙๖. นาย กรกช ศรีพราย

  ๙๗. นาย กรกฎ นิตยบูรณ์

  ๙๘. นางสาว กรรณิการ์ บุญพรม

  ๙๙. นางสาว กรองพร บุญเฉลย

๑๐๐. นางสาว กฤตยา เตจ๊ะวงค์

๑๐๑. นาย กฤติน แย้มเกษร

๑๐๒. นาย กฤษณรักษ์ พุทธยากูล

๑๐๓. นางสาว กัญญาณีย์ ศรีสุวรรณ

๑๐๔. นาย กัมปนาท สิงคะกุล

๑๐๕. นาย กิตติคุณ ยะรินทร์

๑๐๖. นาย เกรียงไกร มโนรัตนถาวร

๑๐๗. นาย เขมชาติ จันทนสุรคน

๑๐๘. นางสาว จิดาภา หลักดี

๑๐๙. นางสาว จิดาภา อนุชัย

๑๑๐. นางสาว จิราธร คำาสีลา

๑๑๑. นางสาว จิรารัตน์ ทองคุปต์

๑๑๒. นาย จีรศักดิ์ จีระปัญญา

๑๑๓. นาย ฉัตรชัย ไกรชิต

๑๑๔. นางสาว ชนากานต์ มาท้วม

๑๑๕. นาย ชนาธิป ชนิดสะ

๑๑๖. นางสาว ชนิกานต์ อังศุคราญ

๑๑๗. นาย ชลันธร ธรรมสอน

๑๑๘. นางสาว ชาลิสา สิทธิสมบูรณ์

๑๑๙. นางสาว ชุติกาญจน์ ทองคำา

๑๒๐. นางสาว ฐาปนีย์ พรทรัพย์มณี

๑๒๑. นางสาว ฐารัชญา เอี่ยมสัมฤทธิ์

๑๒๒. นางสาว ฐิติรัตน์ เปลี่ยนโมฬี

๑๒๓. นางสาว ณปภัช คำามาเร็ว

๑๒๔. นาย ณภัทร เหล่าศิริพจน์

๑๒๕. นางสาว ณภัสสรณ์ ฉันทวรรณนพ

๑๒๖. นางสาว ณศรารัตน พูลเปี่ยม

๑๒๗. นางสาว ณสิริ เกษมสิริบุญวัฒน์

๑๒๘. นางสาว ณัฐกานต์ ขจรคำา

๑๒๙. นาย ณัฐชนน ตันติพลาผล

๑๓๐. นางสาว ณัฐธิดา เกียรติสุดาเกื้อกูล

๑๓๑. นาย ณัฐพล พงศ์ปรีชา

๑๓๒. นาย ณัฐวัตร พวงมณี

๑๓๓. นางสาว ณัฐสรัญ พิเชฐพงศา

๑๓๔. นางสาว ดนยา นานต๊ะ

๑๓๕. นางสาว ดาราวรรณ ปันแก้ว



๘๔

๑๓๖. นาย ถิรวัฒน์ วงศ์ศิริวัฒน์

๑๓๗. นางสาว ทิพย์วดี สีทอง

๑๓๘. นาย ธนกฤต ศิริสวัสดิ์

๑๓๙. นาย ธนบดี ริยะสาร

๑๔๐. นางสาว ธนวรรณ เวชวิทยตระกูล

๑๔๑. นางสาว ธนิตา ดีพาชู

๑๔๒. นาย ธิติ สุรคุปต์

๑๔๓. นางสาว ธีรดา แดนลาดแก้ว

๑๔๔. นางสาว นงนภัส ภัทรสิริบวร

๑๔๕. นางสาว นนทวรรณ สถานานนท์

๑๔๖. นางสาว นภัสกร บัวเผื่อน

๑๔๗. นางสาว นรนารถ เล็กสกุล

๑๔๘. นางสาว นลิน รักษ์วงศ์

๑๔๙. นางสาว นิภาภัทร นิเฮาะ

๑๕๐. นางสาว นิลาวัลย์ สุบินตา

๑๕๑. นางสาว นุตประวีณ์ รักวงษ์

๑๕๒. นางสาว เบญจมาภรณ์  ปราบสาร

๑๕๓. นางสาว เบญจวรรณ จันทร์เกตุ

๑๕๔. นางสาว ประกายมุก ตั้งเจริญสถาพร

๑๕๕. นางสาว ประภัสสร พรศรี

๑๕๖. นาย ปรากรณ์ แสงศรี

๑๕๗. นางสาว ปรีดานุช ไชยชิต

๑๕๘. นางสาว ปัทมาภรณ์ สัตยมัลลี

๑๕๙. นางสาว ปาณิศา ส่งศรี

๑๖๐. นางสาว ปุญชรัสมิ์ หมวดทิพย์

๑๖๑. นางสาว พจนาภรณ์ เรือนคำา

๑๖๒. นางสาว พชรพรรณ เลาหะพันธุ์

๑๖๓. นางสาว พรพิมล อินทัศสิงห์

๑๖๔. นางสาว พรไพลิน เชาวณัฏ

๑๖๕. นางสาว พรวลัย ม่วงไหม

๑๖๖. นางสาว พัชรวีร์ ฉันทะญาณ

๑๖๗. นางสาว พัฒนวดี บัวสาย

๑๖๘. นางสาว พิมพ์ภรณ์ วงศ์คำา

๑๖๙. นางสาว พิมพ์วรีย์ สุดคง

๑๗๐. นางสาว พิมลนาฏ ศิริญานนท์

๑๗๑. นางสาว เพ็ญพิชา น่วมสกนธ์

๑๗๒. นางสาว ภัทราวรรณ  จันทร์คำาวงษ์

๑๗๓. นางสาว ภัสชลิสา หลวงชัยสินธุ์

๑๗๔. นาย ภานุวัฒน์ อร่ามโชติ

๑๗๕. นางสาว ภาสินี อินทร์อารีย์

๑๗๖. นาย ภินันท์ ปัญญายอง

๑๗๗. นางสาว มธุรดา เลิศธรรมโรจน์

๑๗๘. นางสาว มธุรส โกมลวิทย์

๑๗๙. นางสาว มนัญชยา อินทรวิชัย

๑๘๐. นางสาว มนัสชนก โรจน์วนชัย

๑๘๑. นางสาว มัณฑนา เสวะกะ

๑๘๒. นาย มัดทิว มาศัล

๑๘๓. นาย เมธัช สหเมธาพัฒน์

๑๘๔. นางสาว เมธาวี แกล้วทนงค์

๑๘๕. นาย ยศพนธ์ พันธ์คำา

๑๘๖. นางสาว ยุพารัตน์ บุตรกิจ

๑๘๗. นางสาว ยุพารัตน์ สำานัก

๑๘๘. นางสาว รจิตา ทองย้อย

๑๘๙. นางสาว รวินันท์ แสงหล่อ

๑๙๐. นาย ระพีพัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ

๑๙๑. นาย รักษ์พงศ์ อนรรฆวี

๑๙๒. นาย รัฐวิชญ์ โฆษิตดิษฐพัชร์

๑๙๓. นาย โรจ วิริยะภาพ



๘๕

๑๙๔. นาย ฤทธิไกร ไชยลังกา

๑๙๕. นาย ลลิตย์ ติวารีย์

๑๙๖. นางสาว วชิรา ทองชัย

๑๙๗. นางสาว วรรณกร หลักรอด

๑๙๘. นางสาว วรวีร์ วงศ์จริยนันต์

๑๙๙. นาย วสุรัฐ คงเชียร

๒๐๐. นาย วัชรพงศ์ กองศักดา

๒๐๑. นางสาว วัศยา หินใหญ่

๒๐๒. นาย วิชญ์พล ไร่วอน

๒๐๓. นาย วิษณุ จันทร์ตรีย์

๒๐๔. นางสาว ศศินิภา เมธัสกุล

๒๐๕. นางสาว ศิปางค์ มะโนปัน

๒๐๖. นาย ศิริ ศักดิ์สิริโกศล

๒๐๗. นาย ศุภกร ประทุมพิมพ์

๒๐๘. นาย ศุภกฤษฎิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

๒๐๙. นาย ศุภวิชญ์ วิจักขณาวุธ

๒๑๐. นางสาว สราลี สาระมนต์

๒๑๑. นาย สัญญพงศ์ ศิริโชคปรีชา

๒๑๒. นาย สิทธิพล สว่างพัฒนกุล

๒๑๓. นางสาว สิรินดา ชำานาญภักดี

๒๑๔. นางสาว สิริปณัฐฐา โนวิรัมย์

๒๑๕. นางสาว สุจารี ภูดินแดน

๒๑๖. นางสาว สุดารัตน์ แสนทวีสุข

๒๑๗. นาย สุรมิตร ถาคำา

๒๑๘. นางสาว สุวัจณี วรวิเศษ

๒๑๙. นางสาว หทัยชนก เกศไพบูลย์สุข

๒๒๐. นางสาว อนิสรา ขุนวรรณ์

๒๒๑. นาย อภิวัฒน์ ศรีสุข

๒๒๒. นางสาว อมรประภา เนตรวงษ์

๒๒๓. นางสาว อมรพิชย์ หลวงศร

๒๒๔. นางสาว อรณิชา ตันตระชนิดา

๒๒๕. นาย อรรถพล อริยะจักร

๒๒๖. นาย อรรถพล อินทรศักดิ์

๒๒๗. นางสาว อัญมณี คันธะวงศ์

๒๒๘. นางสาว อัยรดา อนุรักษ์

๒๒๙. นางสาว อัสนียา ยีสะอุ

๒๓๐. นางสาว อารีญา โยโกยาม่า

๒๓๑. นาย อิงครัต ศรีสุดใจ

๒๓๒. MISS MAY SOE YU 



๘๖

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

   ๑. MR. SAI KHAM KHAM 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว

   ๒. นางสาว นวพร   โตพฤกษา

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   ๓. นางสาว กนกวรรณ   สุทธิดี 

   ๔. นางสาว ณัฏฐา   ทิพย์วังเมฆ 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

   ๕. MISS BEK HWEE YEEN

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

   ๖. นาย จิรนพ   ภิญโญ

สำานักวิชานิติศาสตร ์  

 นิติศาสตรบัณฑิต    

   ๗. นาย ศุภโชค   จิรภิญญธร 

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง                

   ๘. นางสาว สิริรัตน์   ลือประเสริฐ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 

   ๙. MISS EVA SYARIEFAH  RACHMAN 



๘๗

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

   ๑๐. นางสาว รัตนาภรณ์   สุมารินทร์

 กายภาพบำาบัดบัณฑิต 

   ๑๑. นางสาว ภาวิณี   ต่อติด 

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

   ๑๒. นางสาว  สวรรญา   สายสุดสวาท 

 

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์  

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต    

   ๑๓. นางสาว สุรัตนาพร   แจ่มสน 

สำานักวิชานวัตกรรมสังคม  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ  

   ๑๔. MR. MUHAMMAD KHALID  WARDANA

 

สำานักวิชาจีนวิทยา  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

   ๑๕. นางสาว สุทธิกานต์   วัฒนาโภคยกิจ  

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  

   ๑๖. นาย วิภัทร์   สุทธิจักร์ 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

   ๑๗. นางสาว ณัชชา   เปลี่ยนโมฬี 

สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  

   ๑๘. MISS POON SIEW TENG 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

   ๑๙. นางสาว ณัฐวรา   อภัยจิตต์ 



๘๘

สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีประยุกต ์

          ๒๐. นางสาว เพียงตะวัน   พวงทวี 

สำานักวิชาการจัดการ  

 บัญชีบัณฑิต     

          ๒๑. นางสาว มณีรัตน์   พิมพา 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

          ๒๒. นางสาว ชนิกานต์   ธรรมรุ่งโรจน์  

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

      ๒๓. นางสาว วริยา แหวนเมือง 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

      ๒๔. นางสาว สิริพร   วิเทศกิจ

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 

      ๒๕. นางสาว วรินยุพา   เอกอรุณ

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

      ๒๖. นางสาว นภสร   มุกดาพิทักษ์ 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

         ๒๗. นางสาว ภัสสร   สุทธลักษณ์



คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๘๙



คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

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

การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำาปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

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

ขอให้คำาสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี และต่อหน้าผู้ซึ ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ 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

๙๐
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