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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒





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 ๒๕๔๙      ๔

กำาหนดการ          ๕

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพลตำารวจเอก เภา สารสิน 

 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              ๘
 

คำาประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์          ๙ 

ประวัติและคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”                ๒๔

รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร            ๒๗

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัล

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐        ๒๙

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      ๓๒

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๓๒

 ปริญญามหาบัณฑิต          ๓๓

 ปริญญาบัณฑิต ๓๖

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐        ๕๕

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์    ๕๗ 

คำาปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐             ๕๘

สารบัญ

หน้า



สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๙

วันอังคารที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีนี้ ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ท่ีได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

 บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนย่อมตั้งใจปรารถนาที่จะออกไปดำาเนิน

ชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความสำาเร็จและความเจริญ ทุกคนจึงควรทำาความเข้าใจเสีย

แต่ต้นว่าความเจริญท่ีแท้อันควรมุ่งหวังน้ัน จะต้องได้มาด้วยการประพฤติปฏิบัติท่ีสุจริตเป็นธรรม 

และเป็นประโยชน์ท้ังแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม ด้วยเหตุน้ีการประพฤติตัวปฏิบัติงานทุกอย่าง

จึงต้องยึดถือความสุจริตกับความมุ่งประโยชน์เป็นหลัก ความสุจริตคือความประพฤติปฏิบัติที่

ดีงามนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยประคับประคองป้องกันบุคคลไม่ให้ตกไปสู่ความเสื่อมเสียหายได้ ส่วน

ประโยชน์คือผลตอบแทนที่พึงมีพึงได้จากการกระทำานั้น เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมบุคคลให้มี

กำาลังใจ และให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำางานให้ก้าวหน้า บัณฑิตไม่ว่าจะทำาการใดจึงควร

ต้ังม่ันอยู่ในความสุจริต และความมุ่งประโยชน์เสมอ เพ่ือจะได้มีความเจริญงอกงามอยู่ในความดี 

และมีกำาลังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ ทั้งเพื่อตนเองและสังคมส่วนรวม

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและผู้มาร่วม

ในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำาเร็จ และความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วกัน

๔



กำาหนดการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

๕

เวลา ๑๐.๓๕ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

  โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด  

  อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 

  คณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 - ผู้แทนคณาจารย์ และนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา

  บรมราชชนนี

 - ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ

  - ทรงกราบ

 - เสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 - เสด็จฯ เข้าภายในห้องรับรอง

 - ทรงฉลองพระองค์ครุย

 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

 - เสด็จฯ เข้าภายในหอประชุม

         (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

 - ทรงกราบ



๖

 - ประทับพระราชอาสน์

 - อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

 - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทาน

  ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จำานวน ๖ ราย)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

  ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” 

  เข้ารับพระราชทานรางวัล (จำานวน ๓ ราย)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

  รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” (ตามลำาดับ)

  (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 - รองอธิการบดี และคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา

  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 

  ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)

         (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - รองอธิการบดี  กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 

  เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลผลการเรียนดีเด่น (จำานวน ๑๐ ราย)

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

  รางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้ได้รับรางวัล (ตามลำาดับ)

         (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวปฏิญาณ

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  พระราชทานพระราโชวาท

          (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

 - เสด็จฯ ออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง 

   (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย



๗

 - เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสำานักงานอธิการบดี 

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จฯ

 - ผู้แทนคณาจารย์และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 - เสด็จฯ ขึ้นชั้น ๒

 - เสด็จเข้าภายในห้องรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ

 - เสวยพระกระยาหาร ณ ห้องเชียงแสน

เวลา ๑๓.๐๐ น.  - เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระท่ีน่ังไปยังโรงเรียนเวียงชัยพิทยาพระปริยัติธรรม 

  แผนกสามัญศึกษา อำาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

         

การแต่งกาย ข้าราชการในพื้นที่  :  เครื่องแบบปกติขาว

 ข้าราชการในพระองค์ :  เคร่ืองแบบปกติสีกากีคอต้ัง

 ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :  ชุดครุย

 พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :  สูทมหาวิทยาลัย

 ประชาชนทั่วไป :  ชุดสากล หรือชุดสุภาพ



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลตำารวจเอก เภา สารสิน

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

๘

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า พลตำารวจเอก เภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

รู้สึกซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสุดไม่ได้ ท่ีใต้ฝ่าละอองพระบาท

ได้พระราชทานพระเมตตา เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลและยังความ 

ปลาบปลื้มโสมนัสแก่คณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิตผู้สำาเร็จ

การศึกษา ผู้ปกครองของเหล่าบัณฑิต และผู้เข้าร่วมพิธี โดยทั่วกัน

 บัดน้ีได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ

ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติ และเหรียญรางวัล

ผลการเรียนดีเด่น ตามรายช่ือท่ีอธิการบดี  รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูลต่อไป

        

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



๙

คำาประกาศเกียรติคุณ

หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา  ดิศกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิศกุล สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ 

จาก Indiana University (Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำางานเป็นข้าราชการที่

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2510  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำารงตำาแหน่ง 

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้ถวายการรับใช ้

มาตลอดพระชนม์ชีพ

 ในปีพุทธศักราช 2515 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิศกุล ได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริม 

ผลผลิตชาวไทยภูเขาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งต่อมาเป็น

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ ต้ังแต่แรกจนถึงทุกวันน้ี 

ได้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตามโครงการในพระราชดำาริของสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 ได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

สำานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

และประธานคณะกรรมการสนองพระราชดำาริในพื้นที่ทรงงานโครงการพัฒนาดอยตุง ปัจจุบัน   

เป็นกรรมการมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาทิ กรรมการ 

มูลนิธิแพทย์อาสาฯ กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ กรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เป็นผู้อำานวยการ

โครงการชาน้ำามันของมูลนิธิชัยพัฒนาฯ กรรมการมูลนิธิช้างฯ เป็นประธานกรรมการสำานักงาน 

ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด  

(มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาประจำาสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเป็นคนไทยคนเดียว 

ที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการของ Japan-America Institute of Management Science

 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้ดำาเนินงานพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน 

สนองพระราชดำาริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่โครงการพัฒนาดอยตุงตั้งแต่เริ่มต้น  

โดยมุ ่งแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย แก้ไขความยากจน อันเป็นต้นเหตุที ่แท้จริงของการ 

ดำาเนินชีวิตที่ผิดกฏหมาย เช่น ปลูกและค้ายาเสพติด และชีวิตที่ไร้ศักดิ์ศรี โดยให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะยาว 
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และแก้ไขความไม่รู้โดยพัฒนาการศึกษาท้ังสายสามัญและอาชีวะ เพ่ือให้เยาวชนอนาคตของชาติ 

สามารถที่จะแข่งขันและดูแลตัวเองให้อยู่ดีกินดีอย่างเพียงพอและยั่งยืน 

  หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิศกุล ได้ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ท่ีรับผิดชอบด้วยความ 

เอาใจใส่และมุ่งมั่น เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม โดยนำาความรู้จากประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิจัยและนักวิชาการหลากหลายสาขามาสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ เป็นนักปฎิบัติที่กล้าคิด 

กล้าตัดสินใจ และเป็นผู้นำาที่ลงทำางานในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน โดยเฉพาะกับ

กลุ่มคนที่ยากไร้ที่สุด ซึ่งย่อมอ่อนแอที่สุด เพื่อให้เข้าใจปัญหา ความต้องการ หาแนวทางใหม่ 

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน   

 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ  ภายใต้การดำาเนินงานของหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิศกุล  

เป็นโครงการที่พัฒนาอย่างครบวงจร เมื่อเริ่มโครงการ ได้แก้ไขความเจ็บป่วย โดยจัดตั้งศูนย์

บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อรักษาและบำาบัดคนติดยาในพื้นที่โครงการ

จำานวน 469 คน เพื่อวางรากฐานให้สังคมปลอดยาเสพติด จากนั้นแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์อันเนื่องมาจากการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่าและการทำาไร่

เลื่อนลอยเพื่อปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา โดยทำาโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ

ปลูกป่าเศรษฐกิจ โครงการปลูกป่าพระราชทาน โครงการศึกษาพัฒนาหญ้าแฝก ส่งเสริมให้

ชาวไทยภูเขาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อช่วยรักษาหน้าดินและดูดซับน้ำา ส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์

อะราบิก้าใต้ร่มเงาป่า เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันและพึ่งพากันได้ ตามพระราชดำาริของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชาวบ้านมีรายได้ท่ีดี กาแฟดอยตุงมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 

และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นกาแฟไทยที่ได้รับความนิยม มีแบรนด์  

และร้านกาแฟของตัวเอง โครงการฯ จัดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวไทยภูเขา เช่น 

โครงการสวนแม่ฟ้าหลวง โครงการสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ที่สำาคัญของภาคเหนือ สร้างศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรมให้แก่ผู้หญิงทุกเพศทุกวัยถึงปัจจุบัน 

งานหัตถกรรมของดอยตุงเป็นสินค้าแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ      

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับโล่ยกย่องจากสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 

แห่งสหประชาชาติ และได้รับมอบป้ายให้ติดบนสินค้าทุกช้ินของโครงการว่า ได้ช่วยให้ชาวบ้าน 

มีอาชีพสุจริตที่มั่นคง และพ้นจากการทำาผิดกฏหมาย

 ปัจจุบัน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน 

และชุมชนบนดอยตุงมีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ และมั่นใจ สามารถดูแลตนเอง

ได้อย่างดี เป็นโครงการต้นแบบท่ีมีผู้มาเรียนรู้จากท้ังในและต่างประเทศ และได้นำาหลักการพัฒนา 
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ตามพระราชดำาริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปขยายผลในต่างประเทศ เป็น

ชื่อเสียงแก่ประเทศไทย

 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิศกุล ได้รับการแต่งตั้งจากสำานักงานควบคุมยาเสพติดและ

ป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติให้เป็นสมาชิก 1 ใน 11 คน ของคณะทำางานประเมินผล 

โครงการพัฒนาโดยทางเลือกใหม่ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ได้รับ

ความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้กำากับดูแลโครงการขยายผลสู่ประเทศสหภาพเมียนมาร์  

อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และอัฟกานิสถาน และได้รับการเชิดชูเกียรติอื่นๆ เช่น เมื่อปี

พุทธศักราช 2536 ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” สำาหรับผลงานดีเด่น 

ในด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

ปีพุทธศักราช 2537 ได้รับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และปีพุทธศักราช 2550 ได้รับปริญญา 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 

 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิศกุล ได้สร้างผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาคเหนือตอนบน ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และนำาหลักการ แนวคิดทาง

สังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสังคมของประเทศและสามารถปรับใช้ให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำาเนินการ และเป็นผู้เสียสละและอุทิศตน

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด และได้รับเชิญจากนานาประเทศให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ และสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจำา

 จากเกียรติประวัติ ผลงาน และคุณูปการอันเป็นที่ประจักษ์ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา 

ดิศกุล จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วไปว่าเป็นนักบริหาร นักพัฒนา และนักวิชาการ 

ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรอบรู้ ทางด้านการบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาสังคม 

เป็นอย่างดี มีผลงานดีเด่นในการดำาเนินโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

และโครงการอื่นๆ อีกจำานวนมาก ได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในการ

เป็นผู้นำาในการพัฒนาสังคม จึงสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็น

บรรทัดฐานและรูปแบบให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในคราวประชุมครั้งที ่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 จึงมีมติ 

เป็นเอกฉันท์ให้ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา  ดิศกุล ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๒

คำาประกาศเกียรติคุณ

คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เกิดที่กรุงเทพมหานคร สำาเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี จากโรงเรียนพณิชยการราชดำาเนิน กรุงเทพมหานคร  

มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจหลายประเภทมาโดยตลอด จนประสบความสำาเร็จ 

อย่างเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป อาทิ เป็นรองประธานกรรมการ บริษัท 

ที. ซี. ซี. โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในกิจการ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่ม  

(กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ) สินค้าอุปโภคบริโภค (กลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์) อสังหาริมทรัพย์ (กลุ่ม 

ที. ซี. ซี. แลนด์) รวมทั้งประกันภัยประกันชีวิต (กลุ่มอาคเนย์) มีบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นกว่า 

100 บริษัท นอกจากความสำาเร็จทางด้านธุรกิจแล้ว คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ยังเป็น 

ผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจการงานด้านสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โดยไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ

 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยยึด

หลักว่า หากสังคมยังมีความทุกข์ยาก ไม่พอเพียง และไม่สามารถดูแลตนเองได้ โอกาสที่จะ

สร้างความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติก็เป็นไปได้ยาก 

ประกอบกับมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมเพ่ือตอบแทนคุณของแผ่นดิน  

จึงได้ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาช่วยเหลืองานด้านการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

อาทิ เป็นกรรมการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย กรรมการวิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี 

กรรมการมูลนิธิกาญจนบารมี กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ 

กรรมการมูลนิธิโรคไต กรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช กรรมการมูลนิธิ 

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ กรรมการมูลนิธิเวชดุสิต กรรมการมูลนิธิ ผอบ ณ นคร 

เพื่อตำารวจนครบาล กรรมการมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ และกรรมการอำานวยการจัดซื้อครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ “อาคารเฉลิมพระบารมี” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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 นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ยังได้เกื ้อหนุนสังคมในรูปแบบต่างๆ  

ด้วยความมุ่งหวังอย่างจริงใจท่ีจะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีข้ึน ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ หน่วยงาน 

ราชการ ด้วยการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ อาทิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในภาคเหนือ สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาไทยของสมาคมกีฬาต่างๆ 

สนับสนุนการพัฒนาครู ริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน สนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ สนับสนุนเคร่ืองมือแพทย์ และเป็นผู้บริจาคทรัพย์ 

รายใหญ่ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากน้ันยังบริจาค

เงินสนับสนุนโครงการหมีแพนด้า ขององค์การสวนสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการศึกษาวิจัย

และดูแลหมีแพนด้าให้สามารถอยู่ในเมืองไทยได้

 ด้วยเกียรติประวัติและความสำาเร็จในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา

ยาวนาน ทำาให้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีและการเกษตรแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น 

จากสภาสังคมสงเคราะห์ และรางวัลแม่ศรีเรือนแห่งปี จากสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2545 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีเกียรติยศ

ของหอการค้าไทย ในปีพุทธศักราช 2551

 จากการที่ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์

ในการพัฒนาสังคม ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ รวมทั้งได้อุทิศเวลาเพื่อกิจกรรมที่ยัง

ประโยชน์ต่อส่วนรวม และการดำาเนินการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมและประเทศชาติ

อย่างเป็นที่ประจักษ์ ประกอบกับมีรูปแบบของการครองตนที่อยู่ในกรอบแห่งคุณธรรมและ

ศีลธรรมอันดีงามตลอดมา จึงสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็น

บรรทัดฐานให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราว

ประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2552 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๔

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายไกรสร  จันศิริ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 นายไกรสร จันศิริ เป็นคนจีนโดยกำาเนิด สำาเร็จการศึกษาด้านการบัญชีเบื้องต้น จาก 

Chung Yeh Night School ที่ฮ่องกง เมื่อปีพุทธศักราช 2503 หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 

2506 ได้เดินทางมาประกอบสัมมาอาชีพในประเทศไทย และได้ประกอบกิจการงาน 

ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความพยายามขวนขวายแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจด้วยจิตมุ่งมั่น 

สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง มีความซื่อสัตย์ จริงใจกับผู้ที่คบหา

สมาคม เป็นเหตุให้ได้รับความเชื่อถือในวงการธุรกิจตลอดมาตั้งแต่แรกเริ่ม และได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจเป็นอย่างสูง 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลและเปี่ยมด้วยคุณธรรม

 ชีวิตเริ ่มต้นของนายไกรสร จันศิริ ในประเทศไทยต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ  

เป็นอย่างมาก เคยผ่านงานยากลำาบากในทุกระดับ โดยเริ่มต้นจากการเป็นครูสอนภาษาจีน

ตามบ้าน เป็นเซลส์แมน เป็นพนักงานทั่วไปในสำานักงานที่ต้องทำางานทุกอย่าง แต่ด้วยความที่

เป็นผู้ท่ีมีความคิดไม่หยุดน่ิง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำาเนินธุรกิจและการลงทุน ดังน้ัน 

หลังจากที่ใช้ชีวิตเป็นลูกจ้างมาระยะหนึ่ง จึงได้เริ่มต้นทำาธุรกิจโดยร่วมลงทุนกับเพื่อนด้วยเงิน

เริ่มต้นเพียง 10,000 บาท และหลังจากนั้นได้พัฒนาธุรกิจของตนเองในด้านต่างๆ อีก 

หลายอย่าง รวมทั้งด้านการส่งออกอาหารทะเลซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น บริษัท ไทย ยูเนี่ยน 

โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด (มหาชน) โดยนายไกรสร จันศิริ ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน

กรรมการ กิจการได้ขยายออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม 

อินโดนีเซีย รวมทั้งสหราชอาณาจักร โดยมียอดขายในปีพุทธศักราช 2551 ถึงเกือบ 70,000 

ล้านบาท และคาดว่าจะถึง 100,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของกิจการ

หรือประธานกรรมการของกิจการต่างๆ อีกหลายประเภท

 นายไกรสร จันศิริ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจส่งออกอาหารทะเลที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทยและของโลก ซึ่งสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 

30,000 คน และมีกิจการอยู่ในหลายทวีป โดยได้นำาความรู้และแนวความคิดในการบริหาร

ธุรกิจแขนงต่างๆ มาใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคนิค 
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การจัดการสมัยใหม่ในการพัฒนาองค์กร มาประกอบกับแนวคิดของตนเองท่ีเป็นผู้มองการณ์ไกล 

และสามารถปรับตัวในการดำาเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว มีความชำานาญในการวิเคราะห์ปัญหา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

และแบบแผน ด้วยความรอบรู้และชำานาญการ ยิ่งกว่าผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง

 ถึงแม้นายไกรสร จันศิริ จะมิได้ศึกษาเล่าเรียนตามระบบในระดับสูง แต่ในทางปฏิบัติ

นั้น นายไกรสร จันศิริ ได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน รวมทั้งการ

ดำาเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างเป็นที่ประจักษ์ ดังจะเห็นได้จากกิจการต่างๆ ที่นายไกรสร  

จันศิริ ได้ดำาเนินการหรือพัฒนา มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำาดับ โดยนายไกรสร จันศิริ  

มีความคิดว่าการบริหารงานท่ีเป็นระบบแบบชาวตะวันตก ถึงแม้จะดีเพียงใดก็ตาม แต่ชาวเอเชีย 

อย่างเราก็มีสิ่งที่เหนือกว่า คือความที่ต้องมีน้ำาใจต่อลูกค้าและพนักงานของตนเอง ซึ่งบุคคล

ทั้งสองประเภทนี้บริษัทต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่ แม้แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะได้

รับการดูแลในเร่ืองของการปันผลท่ีเป็นธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมท่ีจะเฉล่ียผลประโยชน์ 

ให้กับพนักงานในบริษัทด้วย นอกจากนี ้ ในการที ่จะขยายกิจการหรือการลงทุนต่างๆ  

นายไกรสร  จันศิริ จะดำาเนินการด้วยความรอบคอบ โดยคำานึงถึงสภาพแวดล้อม ความเหมาะสม 

และความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ด้วยความฉลาดหลักแหลม โดยใช้หลักการ ประสบการณ์ 

และความรู้ของตนเองในการตัดสินใจ ที่บางครั้งหลักการหรือทฤษฎีการจัดการใดๆ ก็ไม่อาจ

เทียบได้

 จากการท่ีเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีได้ส่ังสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับ 

ความเป็นผู้มีคุณธรรมและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอด นายไกรสร จันศิริ จึงได้รับการ

ยอมรับจากองค์กรต่างๆ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญๆ เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน กรรมการบริหาร

กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น ส่วนในด้าน

การบำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนั้นนายไกรสร  จันศิริ  ได้ดำารงตำาแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ 

ตลอดชีพของสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ประธานท่ีปรึกษาถาวรของชมรมนักธุรกิจไทย-จีน 

รองประธานสมาคมมิตรภาพไทย-จีน รองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย 

นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และรองประธานหอการค้าไทย-จีน เป็นต้น นอกจากนี้

ยังเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญคบเพลิงโอลิมปิกทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศจีนในปีพุทธศักราช 2551 อีกด้วย 



๑๖

 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ชัด รวมทั้งการเป็นผู้ที่มี

คุณธรรมและอุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางตลอดระยะ

เวลากว่า 50 ปี นอกจากนี้ รูปแบบ แนวคิด และวิธีการบริหารจัดการธุรกิจที่เชี่ยวชาญและ

การประพฤติตนในสิ่งที่ดีงามต่างๆ สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำาไปเป็นตัวอย่างในการ

ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำามาอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

และประเทศชาติ นับเป็นแบบอย่างที่พึงยกย่องในวงวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้น ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที ่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน

พุทธศักราช 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายไกรสร  จันศิริ ได้รับพระราชทานปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



๑๗

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายประเสริฐ   พุ่งกุมาร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ถือกำาเนิดที่จังหวัดกาญจนบุรี สำาเร็จ

การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เริ่มต้นชีวิตการทำางานครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2494 

ที่ร้าน “เจียไต๋จึง” ซึ่งเป็นบริษัทเริ่มแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในระหว่างทำางานได้ศึกษา

หาความรู้จากตำาราต่างๆ ควบคู่ไปกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำางาน จึงได้มีความ

ก้าวหน้าในชีวิตการทำางานมาตามลำาดับ และได้ร่วมงานธุรกิจกับเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะธุรกิจด้านอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมเกษตรมาโดยตลอด ด้วยความซ่ือสัตย์ ขยันขันแข็ง 

การทุ่มเทให้กับการทำางานเป็นชีวิตจิตใจโดยมิได้ย่อท้อทำาให้นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร ได้รับความ  

ไว้วางใจจากบริษัทให้รับผิดชอบและบริหารงานในตำาแหน่งสำาคัญๆ ของธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

อย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานกรรมการ 

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร (สัตว์บก) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมี เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำากัด (มหาชน)

 นายประเสริฐ พุ่งกุมาร เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล มองเห็นศักยภาพและโอกาสของ

ประเทศไทยในการพัฒนาธุรกิจด้านปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าและเป็นหนึ่งในภาคพื้นเอเชีย จึงได้

ร่วมกับบริษัทดำาเนินการทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมอาชีพ 

จัดการฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเชิงธุรกิจอย่างครบวงจร 

คือ “การผลิต-การแปรรูป-การตลาด” ได้นำาเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์ท่ีทันสมัยจากต่างประเทศ 

มาใช้ในประเทศไทยเป็นรายแรก นำาเทคโนโลยี “Evaporative Cooling System” มาใช้ใน

ภาคการเกษตร ได้นำาระบบการประกันราคาสินค้าปศุสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกร 

ภายใต้รูปแบบ “ฟาร์มข้อตกลง” (Contract Farming) มาใช้ ทำาให้สามารถลดต้นทุนการผลิต 

และเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

ด้านการเล้ียงสัตว์และปศุสัตว์ของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้ริเร่ิมบุกเบิก 

ธุรกิจด้านอาหารสัตว์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ตุรกี โปรตุเกส ยูเครน เนเธอร์แลนด์ อินเดีย เวียดนาม พม่า  

และกัมพูชา และเป็นผู ้แทนเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ในการเจรจาข้อตกลงการลงทุน 

ในต่างประเทศ ซึ่งได้รับความสำาเร็จเป็นอย่างดียิ่งโดยตลอด



๑๘

 นอกจากนี้ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร ยังเป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ได้บริจาคทุนทรัพย์ 

ให้แก่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื ่อง เช่น บริจาคเงินเพื ่อสร้างหอพักนักศึกษาจีน 

ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

ในต่างประเทศ ให้ความอนุเคราะห์แก่นิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อศึกษาวิจัย 

ด้านการปศุสัตว์และอาหารสัตว์ ด้วยคุณูปการและความสำาเร็จอันเป็นที่ยอมรับ ทำาให้ได้รับ

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิด้านพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เม่ือปีพุทธศักราช 2532 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ด้านเกษตรศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ด้านการเกษตร 

จากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีพุทธศักราช 2536 และได้รับการ

ประกาศสดุดีเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพุทธศักราช 2537 ตามลำาดับ นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัล  

“WHAT DISTINGUISHED SERVICE AWARD” จากการประชุม Animal Science 

Congress of the Asian-Australasian Association or Animal Production Societies (AAAP) 

ครั้งที่ 6 อีกด้วย 

 จากเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ทำาให้นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร ได้รับ

การยอมรับทั่วไปทั้งในระดับประเทศและนานาชาติว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจที่มี

ความเชี่ยวชาญหลายด้าน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 

ท่ีมีวิสัยทัศน์ และเป่ียมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นับเป็นแบบอย่างท่ีพึงยกย่องในวงวิชาการ 

ผลงานและประสบการณ์สามารถยึดเป็นแบบอย่างให้ศึกษาและปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่  

14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร ได้รับ 

พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื ่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป



๑๙

คำาประกาศเกียรติคุณ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์  เกิดในครอบครัวนักธุรกิจท่ีประกอบกิจการด้านการเดินเรือทะเล                    

สำาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหาร 

จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) หลังจากนั้นได้เริ่มเข้าทำางานที่บริษัท โงวฮก จำากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัว ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516

  นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง และทุ่มเท

ความรู้ความสามารถให้กับการทำางานอย่างเต็มที่ เป็นเหตุทำาให้การดำาเนินกิจการของบริษัท

ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากกองเดินเรือทะเลขนาดเล็กได้แผ่ขยายเป็นกอง

เดินเรือขนาดใหญ่ไปทั่วภาคพื้นเอเชีย และด้วยความรอบรู้ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ในธุรกิจการเดินเรือและการขนส่งสินค้า และประสบการณ์อย่างแท้จริงที่ได้สั่งสมมาทำาให้ 

นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ ได้คิดริเริ่มให้มีการจัดตั้งบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว  

เร่ิมจากปีพุทธศักราช 2522 เป็นต้นมา ได้เป็นผู้ประกอบการรายแรกท่ีริเร่ิมนำาตู้คอนเทนเนอร์ 

ไปบรรจุใบยาสูบที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของการขนส่ง

ทางรถไฟของประเทศ และในปีพุทธศักราช 2523 ได้ก่อต้ังบริษัท อาร์ซีแอล จำากัด ท่ีทำาธุรกิจ 

ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ และได้ขยายเครือข่ายไปยังประเทศฮ่องกง 

จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เวียตนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินเดีย และตะวันออกกลาง 

ซึ่งเป็นการเปิดโฉมหน้าใหม่ของกองเดินเรือพาณิชย์ทางทะเลของไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 

อย่างเต็มภาคภูมิ

  นอกจากนี ้ในช่วงปีพุทธศักราช 2528 ยังได้เป็นผู ้ที ่มีความคิดริเริ ่มในการนำา 

ตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกขนสินค้าไปประเทศมาเลเซียโดยทางรถไฟ ได้ริเร่ิมการนำาตู้คอนเทนเนอร์ 

ไปบรรจุยางพาราที่จังหวัดสงขลาทั้งที่ยังไม่มีท่าเรือน้ำาลึก ซึ่งผลการริเริ่มดังกล่าวได้ก่อให้เกิด

การขยายตัวของธุรกิจคอนเทนเนอร์ที่จังหวัดสงขลาอย่างมากมายในเวลาต่อมา ทางด้าน

ประเทศลาวน้ัน นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ ได้ก่อต้ังบริษัท บางกอกเทอร์มินอล เซอร์วิสเซส จำากัด 

ดำาเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถไฟ รถยนต์ และสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศลาว และต่อมา

ก็ได้ขยายกิจการไปยังประเทศพม่าและกัมพูชาด้วย 



๒๐

 หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2531 ได้ขยายขอบเขตของธุรกิจไปทางด้านการจัดตั้ง 

สถานีตรวจปล่อยสินค้าขาออกและคลังสินค้าทัณฑ์บนในนามบริษัท สินธนโชติ จำากัด จากนั้น 

ในปีพุทธศักราช 2532 ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้เทอร์มินอล จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจ 

ท่าเรือเอกชนท่ีจังหวัดสมุทรปราการและท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง นอกจากน้ียังได้ก่อต้ังบริษัท 

เพื่อดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือเอกชน ธุรกิจ ICD ในระหว่างปีพุทธศักราช 2532-33 

อีกด้วย ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540 ได้ริเร่ิมนำาระบบ Priority Berthing เพ่ือแก้ไขความแออัด 

ในท่าเรือคลองเตย ซึ่งเป็นผลทำาให้สามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งได้มากขึ้นเท่าตัว นอกจากนี้

ยังได้จัดตั้งบริษัท ทีไอพีเอส จำากัด ดำาเนินธุรกิจท่าเรือเอกชนที่แหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือ

แหลมฉบังท่าแรก และได้นำาตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกบรรทุกเรือลำาแรกไปแหลมฉบัง

 จากความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจด้านการเดินเรือทะเลและการขนส่งสินค้าดังกล่าว 

เป็นผลให้นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ ได้รับการยอมรับและยกย่องเป็นอย่างมากในวงการธุรกิจ

การเดินเรือทะเลและการขนส่งสินค้า รวมท้ังวงการธุรกิจท่ัวไปท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างแท้จริงในการบริหารธุรกิจ สามารถ

พัฒนาธุรกิจให้ไปสู่ความสำาเร็จได้เป็นอย่างดี ทั้งที่โดยพื้นฐานการศึกษาแล้วเป็นทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์มิใช่ทางด้านการบริหารธุรกิจแต่อย่างใด นับว่า ความสามารถในการบริหารจัดการ 

เป็นผลท่ีเกิดจากความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และความคิดริเร่ิมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถ 

ภายในตัวของนายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ เอง  

 ความเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ เช่ียวชาญในธุรกิจเดินเรือทะเล ประกอบกับเป็นผู้ท่ีมีบุคลิก 

อ่อนน้อมถ่อมตน และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอย่างสม่ำาเสมอ นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ จึงได้รับ

การยอมรับและยกย่องจากองค์กรต่างๆ ให้ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญนอกเหนือจากตำาแหน่งใน

กิจการของตนเอง เช่น เป็นประธานหอการค้าไทย-เยอรมัน ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย  

และกรรมการในองค์กรต่างๆ อีกมากในวงการพาณิชย์นาวีทั่วโลก เช่น สถาบันตรวจสอบ

คุณภาพเรือของรัฐบาลเยอรมัน (Germanischer Lloyd), อังกฤษ (Lloyd’s Register of 

Shipping), นอร์เวย์ รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปีพุทธศักราช 2549 



๒๑

 ในด้านวิชาการและการบริการสังคม นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษด้านการบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์

ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นประจำา นอกจากนี้ 

ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการบริจาคทรัพย์เพื่อเป็น

ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ อยู่โดยสม่ำาเสมอ  

  จากความสำาเร็จในการประกอบวิชาชีพ และการอุทิศตนให้กับส่วนรวมและสังคม

อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำาปี 2543 ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำาปี 2551 ได้รับการจารึกชื่อใน The Lloyd’s List Maritime Asia 

Hall of Fame ในฐานะผู้บริหารสายการเดินเรือดีเด่นแห่งเอเชีย เมื่อปีพุทธศักราช 2550  

นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี ้ นอกจากนั้นในปีพุทธศักราช 2550 ยังได้รับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of Merit จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอีกด้วย   

  การที่นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งและการ

เดินเรือทะเลอย่างเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่กว้างไกล และได้รับการยอมรับ

ยกย่องโดยท่ัวไป แนวคิด และวิธีปฏิบัติในเชิงธุรกิจและการครองตนท่ีอยู่ในกรอบของคุณธรรม 

และจริยธรรม สามารถยึดเป็นแบบอย่างของสังคม จึงพึงได้รับการยกย่องในวงวิชาการให้เป็น

บรรทัดฐานให้ผู้อ่ืนเจริญรอยตาม สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2551 

เม่ือวันท่ี  14 พฤศจิกายน  พุทธศักราช 2551  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ 

ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป



คำาประกาศเกียรติคุณ

นายสมนึก พิมลเสถียร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 นายสมนึก พิมลเสถียร เกิดที่กรุงเทพมหานคร สำาเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลังจากสำาเร็จการศึกษา ได้รับราชการในสังกัดสำานักงบประมาณตั้งแต่เริ่มแรก ได้ปฏิบัติงาน 

ด้วยความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบอย่างสูง มีความขยันหม่ันเพียร ทุ่มเท และสะสม 

ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการงบประมาณเป็นอย่างยิ่งผู้หนึ่ง

 ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ นายสมนึก พิมลเสถียร ได้นำาความรู้จากประสบการณ์

มาพัฒนาระบบงบประมาณของประเทศ โดยใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ และได้ทำาการปรับบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบและกลไกต่างๆ ท่ีใช้ในการ 

จัดทำางบประมาณเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งบประมาณ

เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชน

 นายสมนึก พิมลเสถียร เป็นผู ้ร ิ เร ิ ่มจ ัดทำานโยบายงบประมาณตามบทบาทที ่

เปล่ียนแปลงไปของสำานักงบประมาณ โดยปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมท้ังด้าน 

การเงินและการคลังท่ีได้ผลผลิตท่ีสอดคล้องกับกรอบภารกิจของรัฐ และความจำาเป็นของประชาชน 

นอกจากน้ียังเป็นประธานคณะกรรมการในการกำาหนด TOR และให้การสนับสนุนการดำาเนินการ 

ด้านงบประมาณ เรื่อง Budget Information System (BIS) ของสำานักงบประมาณ 

 ในด้านการจัดการงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น้ัน นายสมนึก  พิมลเสถียร 

ได้มีบทบาทอย่างสำาคัญในการเสนอแนะรูปแบบวิธีการจัดทำางบประมาณ และการบริหาร 

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ระบบงบประมาณของสถาบัน

อุดมศึกษาได้มีการพัฒนาและเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 

๒๒



 นายสมนึก  พิมลเสถียร เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีแนวคิดที่เป็นสากล มีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  

ในการแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศผ่านกลไกการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ และมีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน 

และการพัฒนาระบบงบประมาณให้ตอบสนองต่อภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นผลให้เกิดความผาสุกต่อประชาชนและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติในวงกว้าง 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจนเป็น 

ที่ประจักษ์ เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

ยาวนานจนถึงปัจจุบัน

 การที่นายสมนึก  พิมลเสถียร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการงบประมาณ 

มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิเคราะห์กิจการงานภาครัฐเป็นอย่างดี และได้มีความมุ่งมั่น

ปฏิบัติงานของราชการด้านการงบประมาณ เพื่อยังประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าต่อกิจการ

อันเป็นสาธารณะ สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนทั่วไปจนเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นบุคคลที่

ประกอบด้วยคุณลักษณะของนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม และดำารงตนอยู่

ในเกียรติแห่งวิชาชีพตลอดมา ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในคราวประชุม

ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  

นายสมนึก  พิมลเสถียร ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๓



ประวัติและคุณูปการ

ของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

๒๔

 สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๒๒๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๑ เห็นชอบมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” ประจำาปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่ 

ผู้ทำาคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จำานวน ๓ ราย ได้แก่ 

นายณรงค์ วงค์วรรณ นายสันติ ภิรมย์ภักดี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจำาประเทศไทย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ สำาหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา” มีประวัติส่วนตัวและ 

การทำาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยสังเขป ดังนี้

๑.  นายณรงค์  วงค์วรรณ

 (๑) เกิดวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๖๘ อายุ ๘๔  ปี

 (๒) ประวัติการศึกษา 

  - การศึกษาตอนต้นโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

  - การศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  - เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา

  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ จากสถาบันเทคโนโลยี

     การเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 (๑) ในฐานะที่เคยดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีหลาย 

  กระทรวงที่ผ่านมาในอดีต ได้เป็นผู้ผลักดันอย่างสำาคัญที่เสนอรัฐบาล ฯพณฯ 

  บรรหาญ  ศิลปอาชา นำาเรื่องการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นที่จังหวัดเชียงราย 

  เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งในปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 (๒)  ดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชุดแรกท่ีช่วยเหลือมหาวิทยาลัย

  ในระยะก่อร่างสร้างตัวให้เติบโตมาจนถึงปัจจุบัน



๒๕

๒.  นายสันติ  ภิรมย์ภักดี

 (๑) เกิดวันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๔๘๙   อายุ  ๖๓  ปี

 (๒) ประวัติการศึกษา  

  - ระดับอุดมศึกษาจาก David & Elkins College ประเทศสหรัฐอเมริกา

  - ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ 

  - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

 (๓) ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำากัด

 คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 (๑) สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทำารายการ “ตามรอยแม่ฟ้าหลวง”  

  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรี 

  นครินทราบรมราชชนนี และเผยแพร่การเรียน การสอน กิจกรรมทางด้านวิชาการ  

  กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านอ่ืนของมหาวิทยาลัย มาต้ังแต่  

  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน

 (๒) สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อกิจการของมหาวิทยาลัย

 (๓) สนับสนุนพื้นที่เพื่อจัดทำาแปลงอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมชา และการปรับปรุงและ

  วิเคราะห์พันธ์ุชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงเป็นภารกิจของสถาบันชาแห่งมหาวิทยาลัย  

  แม่ฟ้าหลวง

 (๔) สนับสนุนสถานที่ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพ่ือหารายได้เป็นทุนการ 

  ศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



๒๖

๓.  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย

 คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 (๑) เป็นผู้ประสานงานในการของบประมาณจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทำาการ

  ก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เป็น

  สถาปัตยกรรมจีนสไตล์ซือโจว จำานวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

 (๒) สนับสนุนการดำาเนินภารกิจของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ทั้งในแง่

  การเรียนการสอนภาษาจีน และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนมาอย่างต่อเนื่อง

 (๓) สนับสนุนช่วยเหลือการก่อสร้างสถาบันขงจื่อ และการดำาเนินภารกิจของสถาบัน 

  ขงจื่อ เป็นเงินประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)



รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 พลตำารวจเอก เภา  สารสิน

 นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

 ๑. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  รองศาสตราจารย์ วันชัย  ศิริชนะ

  อธิการบดี 

 ๒. รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำา”

  รองศาสตราจารย์ วันชัย  ศิริชนะ

  อธิการบดี

 ๓. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

  รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  ตระหง่าน

  รองอธิการบดี 

 ๔. ปริญญาบัณฑิต

  ๔.๑ สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   นาวาอากาศเอก ธงชัย  อยู่ญาติวงศ์

   คณบดีสำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๗



  ๔.๒ สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

   รองศาสตราจารย์ อรพิน  ภูมิภมร

   คณบดีสำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

  ๔.๓ สำานักวิชานิติศาสตร์

   รองศาสตราจารย์ ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล

   คณบดีสำานักวิชานิติศาสตร์

  ๔.๔ สำานักวิชาศิลปศาสตร์

   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์  วงษ์บูรณาวาทย์

   คณบดีสำานักวิชาศิลปศาสตร์

  ๔.๕ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

   ศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ

   คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์

  ๔.๖ สำานักวิชาการจัดการ

   รองศาสตราจารย์ จุฑา  มนัสไพบูลย์

   คณบดีสำานักวิชาการจัดการ

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

  รองศาสตราจารย์ เทอด  เทศประทีป

  รองอธิการบดี

๒๘



จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัล

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

         จำานวน 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์     

  สาขาวิชาสังคมศาสตร์         ๒ 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์           ๑ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ            ๓ 

                                                 รวม     ๖ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ           ๑ 

                                              รวม         ๑ 

ปริญญามหาบัณฑิต     

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง          ๒ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง     

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง      ๑๕ 

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์    

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       ๑๐ 

  สาขาวิชาบริหารการศึกษา        ๓ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์    

  สาขาวิชาเคมีประยุกต์         ๑ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        ๒ 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ          ๑ 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ         ๑ 

  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์         ๓ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก       ๑ 

 สำานักวิชาการจัดการ    

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        ๒๑

        รวม      ๖๐   
๒๙



         จำานวน 

ปริญญาบัณฑิต     

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      ๓๓ 

  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       ๒ 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       ๒๑ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        ๓๖ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ     ๑๔ 

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร         ๒๙ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์       ๙ 

 สำานักวิชานิติศาสตร์    

  สาขาวิชานิติศาสตร์       ๑๙๑ 

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์    

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         ๘๙ 

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ       ๓๐ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์    

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        ๒๔ 

 สำานักวิชาการจัดการ    

  สาขาวิชาการบัญชี          ๘๖ 

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์        ๙๓ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                    ๑๔๕ 

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว    ๑๐๘ 

        รวม ๙๑๐     

๓๐



         จำานวน 

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น     

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์        ๑ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        ๑ 

 สำานักวิชานิติศาสตร์    

  สาขาวิชานิติศาสตร์         ๑ 

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์    

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         ๑ 

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ         ๑ 

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์    

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        ๑ 

 สำานักวิชาการจัดการ    

  สาขาวิชาการบัญชี         ๑ 

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์         ๑ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ         ๑ 

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว        ๑

        รวม       ๑๐

๓๑



รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (สังคมศาสตร์)   

 ๑. หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล

 ๒. คุณหญิง วรรณา  สิริวัฒนภักดี

   

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (บริหารธุรกิจ)   

 ๑. นาย ไกรสร  จันศิริ

 ๒. นาย ประเสริฐ  พุ่งกุมาร

 ๓. นาย สุเมธ  ตัณธุวนิตย์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (รัฐประศาสนศาสตร์)   

 ๑. นาย สมนึก  พิมลเสถียร

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   

 ๑. นาย เดช   วัฒนชัยยิ่งเจริญ

๓๒



ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง)  

  ๑. นาย รัฐพล  ก้อนแก้ว   ๒. นางสาว ศิริพร ทองกำาพร้า

  ๑.  นาง กนกพร เขมเตชิษฐ์

  ๒.  นางสาว กรกมล  ทิพย์รอด

  ๓.  นางสาว จันทรกานต์ อธิกเจริญชัยกุล

  ๔.  นาย ฉัตรชัย  สัตย์สิทตพงษ์

  ๕.  นางสาว ณัฐวดี กิจแสงทอง

  ๖.  นาง ดวงมณี สร้อยสุข

  ๗. นาย ธนธรรศ สนธีระ

  ๘.  นางสาว ปวีนุช ศรีมงคลชัย

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)

  ๙.  นางสาว พลศรี เชื้อเหรียญทอง

๑๐. นางสาว รวีวรรณ พัดอินทร์

๑๑. นางสาว วีรุจา ชั้นอินทร์งาม

๑๒. นาง ศาตนันท์  ชุมขุน

๑๓. นางสาว สมัชญา จิรเศรษฐศักดิ์

๑๔. นางสาว อัมพร ฤทธิ์นิ่ม

๑๕. นาย อาณัติ  สรรพานิช

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ๑.  นาย เค็น  ซวน ไค 

  ๒. นาง จารุพรรณ์  ดวงใจ

  ๓. นาง ชุตินันต์  คำาสมุทร

  ๔. นาย ทวีศักดิ์  ศรีวงค์พันธ์

  ๕. นาย บุญมี  แก้วจันทร์

  ๖. นางสาว สายธาร  ฟองแก้ว

  ๗. นาง สุรีพร   โกมลธง

  ๘. นางสาว หัทญา  ชัยชมภู

  ๙. จ่าสิบเอก อัมรินทร์ มณีรัตน์

๑๐. นาง อารีย์   ศรีนิเวศน์

๓๓



ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (บริหารการศึกษา)

  ๑. นาย เกียรติณรงค์  มงคลดี

  ๒. นาง จันทร์จิรา ทาลัดชัย

  ๓. นาง จำารัส  นันทฤทธิ์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เคมีประยุกต์)   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก)   

  ๑. นางสาว ศศิขัณฑ์ โตโส 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)   

  ๑. นางสาว กาญจนา  นิรภัย   ๒. นาย กิตติพงศ์  วิโรจน์แสงทอง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   

  ๑. นางสาว ณัฐวรรณ ทองทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ)   

  ๑. นางสาว สุรัสวดี นางแล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วัสดุศาสตร์)   

  ๑. นางสาว จิรัชญา  อายะวรรณา 

  ๒. นาย สว่าง   เก่งเกรียงไกร

  ๓. นาย อนุวัฒน์  ศรีสุวรรณ์ 

  ๑. นาย ตรัง   เป๊กทอง

๓๔



สำานักวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

  ๑. นาย เกียรติศักดิ์ ท้าวเขื่อน

  ๒. นาย จตุพร  สันติกัลญาณวัตร

  ๓. นางสาว จุฑาภรณ์  พูลบุญ

  ๔. นางสาว ชลธิชา พู่เจริญ

  ๕. นางสาว ดวงใจ  แจ่มแจ้ง

  ๖. นาย ธรรมรัฐ  อัศวพุทธิ

  ๗. นางสาว ธาวินี โชติวรรณกุล

  ๘. นางสาว ปาณิสรา ทองหลิ้ม

  ๙. นางสาว ปิยะนุช  วงศ์นาค

๑๐. นางสาว ปิยะภรณ์  ทรัพย์คำาจันทร์

๑๑. นางสาว พนารัตน์  กัวตระกูล

๑๒. นาย ภพสรรค์ ร่มเย็น

๑๓. นางสาว ภัทราพร สมเสมอ

๑๔. นางสาว มลิวัลย์ เมืองอินทร์

๑๕. นางสาว รัชดาภรณ์ คำาน้อย

๑๖. นาย เรืองศักดิ์  ศรีผ่องใส

๑๗. นางสาว ศุภานิช  เรืองใจ

๑๘. นาย สธน  เหล่ารุ่งโรจน์

๑๙. นางสาว สุรภี  มะโนเรือง

๒๐. นาย หิรัญ  ปัญจขันธ์

๒๑. นาย เอกพันธ์ ศิริจันทร์

๓๕



ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๑. นางสาว สุจิตรา พลรัฐ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)    

  ๒. นางสาว ขวัญใจ หวังกิจ

  ๓. นางสาว แคทรียา จรัสดำารง

  ๔. นางสาว จิตชนก นาคเอี่ยม

  ๕. นางสาว จิราภรณ์ นาโควงค์

  ๖. นาย ชเนรินทร์  ไชยนาแพง

  ๗. นางสาว ฐิติยา ชมเงิน

  ๘. นางสาว ณัฎฐินี ล้อมคำาดี

  ๙. นาย เถลิงภัทรกุล แสนบุญ

๑๐. นาย ทศพล  โตเขียว

๑๑. นางสาว ทิพพาพร นพรัตน์เจริญสุข

๑๒. นางสาว ธนาภรณ์ สืบสุข

๑๓. นาย นฤดม  ตันวัชรพันธ์

๑๔. นางสาว นัฐนันท์  สิงห์ฉลาด

๑๕. นางสาว นันทพร อทะวงษา

๑๖. นางสาว นิศาชล นิลสุวรรณ

๑๗. นาย พฤช   ชัยนภาพร

๑๘. นางสาว พิชานันต์ ธนูปมาภรณ์

๑๙. นางสาว ภูริชญา เพ็งเอียด

๒๐. นาย มรุตพงษ์ บุญเกื้อสงค์

๒๑. นางสาว มิถุนา กิตยานุรักษ์

๒๒. นางสาว ยุวภา ทับห้าง

๒๓. นาย โยธิน  หงส์พันธุ์

๒๔. นางสาว วันวิสา ขันอาสา

๒๕. นางสาว ศศิลดา  แก้ววรรณรัตน์

๒๖. นางสาว สลักจิต เพียสูงเนิน

๒๗. นาย สิทธิพล เหล็กกล้า

๒๘. นางสาว สุทธิพร ศุภวุฒิ

๒๙. นางสาว สุธาสินี สรรพช่าง

๓๐. นาย สุรเชษฐ์ ไชยคำา

๓๑. นางสาว อัญชิษฐา วิวัฒน์โยธินชัย

๓๒. นางสาว อุทุมวรรณ  เพชรสังหาร

๓๓. นาย เอกรัฐ  คำาโล

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)    

  ๑. นางสาว ศุภลักษณ์ บุตรเต   ๒. นางสาว สุปะวีน์  สินสุวรรณ์

๓๖



วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

  ๑. นาย วิษณุ  วันใจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

  ๒. นาย กฤตพงศ์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์

  ๓. นาย เกียรติศักดิ์  ไชพนัส

  ๔. นางสาว ขนิษฐา สร้อยอุดม

  ๕. นางสาว จารุวรรณ  ดีเพชร

  ๖. นางสาว ชนาธินาถ นาคชัง

  ๗. นางสาว ดารวี อุปชิตวาฬ

  ๘. นางสาว ทิพนภา พูนประเสริฐศรี

  ๙. นางสาว เนตรนภา นุ่มนวล

๑๐. นาย ปฐมพงษ์  บัติปัน

๑๑. นางสาว พีระพรรณ คณินวิวัฒน์กุล

๑๒. นางสาว มัลลิกา เจริญรื่น

๑๓. นาย ยุทธการ  สัจจาพิพัฒน์

๑๔. นางสาว ราตรี มุ่นพุก

๑๕. นาย สถาปนา สาเขตร์

๑๖. นางสาว สุกัญญา โกแสนตอ

๑๗. นาย สุธรรม  บำารุงพงศ์

๑๘. นาย อภิวัฒน์  จันทรักษ์

๑๙. นางสาว อรชุมา ชูรัตน์

๒๐. นางสาว อำาพา เจ้ยชูผล

๒๑. นาย ไอยรา  พรหมปิงกา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๑. นาย ปริญญา บุญธิมา

  ๒. นาย จุมพล  เยาว์ธานี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   

  ๓. นาย กรวิทย์ ชื่นธีระวงศ์

  ๔. นาย กรินทร์ วะสี

  ๕. นาย กลย์รัฐ สหัสโยธิน

  ๖. นาย จักรพงค์ บุญวัย

  ๗. นางสาว ชลธิชา เติมเตชาติพงศ์

  ๘. นาย ชาญชัย  ธรรมะธัญญา

  ๙. นาย ณรงค์ฤทธิ์ กันทาแจ่ม

๑๐. นาย ณรงค์ฤทธิ์ สลีสองสม

๑๑. นาย ณัฐชพล กุลปัญญา

๑๒. นาย ตะวัน  เชื้อเมืองพาน

๑๓. นาย ธนภูมิ  คลอนศรี

๑๔. นางสาว ธิติพร ประมวน

๑๕. นาย ธิติวัฒน์ ธนัทธันยพจน์

๑๖. นาย นที   จิตต์ถาวร

๑๗. นาย นพดล  ชัยมงคล

๑๘. นาย เพชรพงศ์ ประราชะ

๑๙. นางสาว เพ็ญนภา เสือน้อย

๒๐. นาย ภัทรบพิตร นาหนองค้า

๓๗



๒๑. นาย เมธา  สายะเวส

๒๒. นาย วรพล  อุดมการเกษตร

๒๓. นาย วิศิษฐิ์ศักดิ์  มะโน

๒๔. นาย ศรณชนม์ เอี่ยมมงคล

๒๕. นาย ศุภกร  โลหะสัมมากุล

๒๖. นาย ศุภชัย  สิมมาขันธ์

๒๗. นาย สมิทธ์  นิลเกตุ

๒๘. นาย สว่างพงษ์ ธนันต์วณิช

๒๙. นาย สารินทร์ ปวงเเก้ว

๓๐. นาย สุรศักดิ์ เทียมแก้ว

๓๑. นาย สุริยะ   เติมสุข

๓๒. นาย อนุกูล  ดอกทุเรียน

๓๓. นาย อลงกต อาจอาสา

๓๔. นางสาว อารีวรรณ พึ่งพานิช

๓๕. นาย เอกพงษ์ วณิชชากรกูล

๓๖. นาย ไอศูรย์  รัศมีจันทร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ)   

  ๑. นาย กรกต  ท้าวศรีบุญเรือง

  ๒. นาย กำาธร  ชุติมาเทวินทร์

  ๓. นางสาว ชนิดา อยู่จันทร์

  ๔. นาย ชาตรี   ไข่แก้ว

  ๕. นาย ธัชพล  โชติโย

  ๖. นาย พลวิทย์ ถานะตาล

  ๗. นาย แพน  วุฒิกรรังสรรค์

  ๘. นางสาว รัชนีกร พงษ์สุวรรณ

  ๙. นาย วราพงษ์  ชัยพันธ์

๑๐. นางสาว สุกุมลนันท์  แก้วตา

๑๑. นางสาว สุทธินันท์ พงษ์พิมาย

๑๒. นางสาว สุวิภา สุวัฒนพิเศษ

๑๓. นาย เอกรินทร์  ผ่อนวัฒนา

๑๔. นางสาว เอื้อกมล ฟักขำา

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการอาหาร)   

  ๑. นางสาว ขวัญเรือน มูลทอง

  ๒. นางสาว โคมแก้ว เอกวงษ์

  ๓. นางสาว จงกลนี ริจนา

  ๔. นางสาว จิรนันท์ โนวิชัย

  ๕. นางสาว จุฑามาส อานา

  ๖. นางสาว ณัฐวรรณ  ยามเย็น

  ๗. นาย ทิติ   วงศ์ประเสริฐ

  ๘. นางสาว ทิพย์สุดา  เป็งลูน

  ๙. นางสาว ธนพร มานวกุล

๑๐. นางสาว นภาศิริ ศศิวัจน์ไพสิฐ

๑๑. นางสาว นาถยา ตาเมืองมูล

๑๒. นาย ปยุต   วงศ์พิมายคราม

๑๓. นางสาว ปรียานุช เพชรคง

๑๔. นางสาว ปัทมา อนุกูล

๑๕. นางสาว พิชามญชุ์ แก้วทะรม

๑๖. นางสาว รวีวรรณ กันทะสอน

๑๗. นางสาว ลัดดาวัลย์ ประเสริฐสังข์

๑๘. นางสาว วรัญญา อินทรพรหมมา

๓๘



๑๙. นางสาว วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

๒๐. นางสาว วิมลวรรณ นิลดำา

๒๑. นางสาว ศศิมาพร นามจันทร์

๒๒. นางสาว ศศิวิมล กาบแก้ว

๒๓. นางสาว ศิริรัตน์ เอี่ยมโอภาสวงศ์

๒๔. นาย สามารถ สายอุต

๒๕. นางสาว สายสุนีย์ คำาสอน

๒๖. นางสาว สุมาลี เอี่ยมขจรชัย

๒๗. นางสาว อรวรรณ สินสวัสดิ์

๒๘. นางสาว อุดมรัตน์ สามสี

๒๙. นาย เอนก   วันชัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์)   

  ๑. นางสาว จตุพร ศีตมโนชญ์

  ๒. นางสาว ณฐนิชา  ตาคำา

  ๓. นาย ธนพัฒน์ จงสวัสดิ์

  ๔. นางสาว ปนัดดา จินะสาม

  ๕. นางสาว เพ็ญพักตร์ แสนศักดิ์หาญ

  ๖. นาย วิษณุ   บุญตัน

  ๗. นางสาว สุจินดา อินทโชติ

  ๘. นางสาว สุชาดา ยมนา

  ๙. นางสาว อัมพวรรณ สนั่นชัย

สำานักวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

  ๑. นางสาว จันทิมา ลิ้มเจริญวิริยกุล   ๒. นาย อาทิตย์ สิงห์ผาสุข

นิติศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๓. นางสาว ฐิติชญาน์ เพชรรัตน์

  ๔. นางสาว นวลนภา ธรรมโม

  ๕. นางสาว ปสุดา พรหมพื้น

  ๖. นางสาว เพ็ญพักตร์ ศรีภูธร

  ๗. นางสาว มัทนา สมศรี

  ๘. นางสาว ลลิดา ฮ่มป่า

  ๙. นางสาว วรรณิกา ใหม่ธิ

๑๐. นาย ศรายุทธ ศรสมฤทธิ์

๑๑. นางสาว สุวัฒนา บุญเดช

๑๒. นาย อานนท์ ยังคุณ

นิติศาสตรบัณฑิต    

๑๓. นางสาว กชกร บุญครองปรีชาญ

๑๔. นางสาว กนกวรรณ อินทร์อ่ำา

๑๕. นางสาว กมลรัตน์  เพ็ชรขาวเขียว

๑๖. นาย กรกฎ  ภู่สัน

๑๗. นางสาว กรกมล สุทธิดารา

๑๘. นางสาว กรณิกา รักสมบัติ

๓๙



๑๙. นางสาว กรรณิการ์ พิเศษ

๒๐. นางสาว กฤติยา ต๊ะปวน

๒๑. นาย กฤษฎา  ครอบครอง

๒๒. นางสาว กัญชรีย์ แสนมหายักษ์

๒๓. นางสาว กันยา นิคนธา

๒๔. นางสาว กาญจนา คำามา

๒๕. นาย การัณย์  สุวรรณสิทธิ์

๒๖. นาย กิตติพงษ์    เงกสูงเนิน

๒๗. นางสาว กิรชตะ  เชื้อเมืองพาน

๒๘. นาย เกรียงศักดิ์ บุญศรี

๒๙. นางสาว ขวัญชนก คำามาลา

๓๐. นางสาว จรัสดาว เต๋จา

๓๑. นางสาว จันจิรา  อภิพงศ์รัตน์

๓๒. นางสาว จารุวรรณ เหนียงกระโทก

๓๓. นาย จารุวัฒน์ ทองไสว

๓๔. นางสาว จินตนา แสวงทอง

๓๕. นางสาว จิราภรณ์ อนันต์

๓๖. นางสาว จีรวรรณ กันนุฬา

๓๗. นางสาว จุฑา ญาณทัสนะสกุล

๓๘. นางสาว จุฑามาศ อุบลรัตน์

๓๙. นาย เจนพล  ใจวงค์

๔๐. นาย เจษฎา หาริแสง

๔๑. นาย เฉลิมพงษ์ ซิ่วสุวรรณ

๔๒. นาย ชฎายุ  กันดอก

๔๓. นางสาว ชนัญชิดา ปั้นเจริญ

๔๔. นางสาว ชนาพร ถิรศักดิ์ธนา

๔๕. นางสาว ชนาภา จันทร์เรือง

๔๖. นางสาว ชนิดา คุ้มไกรสร

๔๗. นางสาว ชนิดาพร ศรีวรรณตัน

๔๘. นาย ชนินทร์ ชัยวุฒิ

๔๙. นางสาว ชมพูนุท ศรีภักดี

๕๐. นางสาว ชลธิชา เหล็กคำา

๕๑. นางสาว ชลัชวรรณ สุทธศิลป์

๕๒. นาย ชานน  หมื่นธง

๕๓. นางสาว ชิดชนก ศักดิ์แสง

๕๔. นาย ญาณภัทร  เชี่ยวศิริพัฒนกุล

๕๕. นางสาว ฐาปนี จีนะวิจารณะ

๕๖. นางสาว ฐิหัถยา โด่งดัง

๕๗. นางสาว ณฐมน ก้อใจ

๕๘. นางสาว ณัฐกานต์ โพธิสาร

๕๙. นางสาว ณัฐฐินันท์ บุญเฟรือง

๖๐. นาย ดนัยกฤต ศรีคาน

๖๑. นางสาว ดรุณวรรณ หาป้อง

๖๒. นางสาว ดารณี แสงวงค์

๖๓. นางสาว ตุลดา ประยูร

๖๔. นาย ทิพากร ค่ำาสุริยา

๖๕. นางสาว ทิพาภรณ์ ถ้ำาทอง

๖๖. นางสาว ทิวากร แก้วนัน

๖๗. นาย ธงชัย  อินใจวงษ์

๖๘. นาย ธนัฐ  ชัยวัฒโนดม

๖๙. นาย ธนัยรัชต์ จงขจรเกียรติ

๗๐. นาย ธเนศ  อาทะวงค์

๗๑. นาย ธเนศร์    ปัญญาวงค์

๗๒. นาย ธราธิป  กาใจคำา

๗๓. นางสาว ธิณีพัน ตรีกำาธร

๗๔. นางสาว ธิดาพร เกิดพูล

๗๕. นาย ธีทัต   เชียงแรง

๗๖. นางสาว ธีรดา ปงปัญญายืน

๗๗. นาย ธีรนัย    ศิริธรากูล

๗๘. นางสาว นงค์ลักษณ์ บุญญาพิทักษ์

๗๙. นาย นนทัช  ร่มโพธิ์

๘๐. นาย นพชาติ  ศรีวิจี๋

๔๐



  ๘๑. นาย นพฤทธิ์  วงศ์วิชิต

  ๘๒. นาย นเรศ  สาและ

  ๘๓. นางสาว นฤมล ท้าวคำาหล่อ

  ๘๔. นางสาว นวพลอย  แก้วภิรา

  ๘๕. นางสาว น้ำาผึ้ง  ไชยรังษี

  ๘๖. นางสาว น้ำาผึ้ง  วงศหนังสือ

  ๘๗. นางสาว น้ำาฝน ใจสม

  ๘๘. นางสาว น้ำาฝน ศิริชัยราช

  ๘๙. นางสาว นิจฉรา จันทร์หอม

  ๙๐. นางสาว นิจนิรันดร์ พันธ์ประสิทธ์ิ

  ๙๑. นางสาว นิศากร แสงสิน

  ๙๒. นาย บรม ปิงเมืองแก้ว

  ๙๓. นาย บัณฑิต ชุมพลวงษ์

  ๙๔. นางสาว บัณฑิตา  ยุชัย

  ๙๕. นาย ปกรณ์ ชมภู่

  ๙๖. นางสาว ปฏิมา เกียรติศักดิ์โสภณ

  ๙๗. นาย ปรมินทร์ ทาบุญมา

  ๙๘. นางสาว ปราณี  ขันแก้ว

  ๙๙. นาย ปริญญา  ประเสริฐสุข

๑๐๐. นางสาว ปวิชญา รัตนวงศ์รพี

๑๐๑. นาย ปัณณทัต อิ่นคำา

๑๐๒. นางสาว ปิยนันท์ สรรพกิจบำารุง

๑๐๓. นางสาว ปิยมาภรณ์ พิศวงศ์เทวัญ

๑๐๔. นางสาว พงศิญา  พงษ์ภิรมย์ศรี

๑๐๕. นาย พงษ์ศักดิ์ ฮงประยูร

๑๐๖. นาย พดลเดช    เนตรวีระ

๑๐๗. นางสาว พนิดา ปานอ้น

๑๐๘. นางสาว พรรณวดี อักษร

๑๐๙. นางสาว พรรณี จวงประโคน

๑๑๐. นางสาว พรศิณี บุปผา

๑๑๑. นาย พสิษฐ์  สุวรรณทา

๑๑๒. นางสาว พัชรินทร์ จักรมูล

๑๑๓. นางสาว พิชญาอร มุ่งหน้าที่

๑๑๔. นาย พิชัย  แดนไตรทิพย์

๑๑๕. นาย พิชัย พึ่งพา

๑๑๖. นางสาว พิมพ์ทอง สระบัว

๑๑๗. นางสาว พิมลพร อินทนุพัฒน์

๑๑๘. นางสาว พิมลักษณ์ วิวัฒน์รัตนศิริ

๑๑๙. นางสาว พุทธชาติ วันดี

๑๒๐. นาย พูนลาภ มายาง

๑๒๑. นางสาว เพชรรัตน์ ดอนมูล

๑๒๒. นางสาว เพ็ญประภา เผื่อนประไพ

๑๒๓. นางสาว เพ็ญศิริ ทูทู

๑๒๔. นาย ภัคพล โรจนยุกตานนท์

๑๒๕. นางสาว ภัทราภรณ์  เขียวรุ้งเพชร

๑๒๖. นางสาว ภานินี วังกาญจน์สิริกุล

๑๒๗. นาย ภานุวัฒน์ ศรีเมือง

๑๒๘. นาย มรุพงษ์ ประวิตราวงศ์

๑๒๙. นางสาว มลทิวา สานติตะ

๑๓๐. นางสาว มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล

๑๓๑. นาย มูหะมัด ลาเต๊ะ

๑๓๒. นางสาว ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น

๑๓๓. นาย ยุทธพงษ์  ลำาภู

๑๓๔. นางสาว รพีพร ธิดารัตน์

๑๓๕. นางสาว รัชดาภรณ์ มังคราช

๑๓๖. นางสาว รัตนาภรณ์ คิดอ่าน

๑๓๗. นางสาว ลัดดาวัลย์ จันฟอง

๑๓๘. นาย วงค์กร อูปเฮียง

๑๓๙. นางสาว วนิดา คล้ายแดง

๑๔๐. นาย วรณัฐ บุญเจริญ

๑๔๑. นาย วรดนย์  กีเกษมศรี

๑๔๒. นางสาว วรรณฉัตร จิตต์บรรจง

๔๑



๑๔๓. นางสาว วรรษมนต์ ปรัชญาชีวิน

๑๔๔. นาย วรัญญู โกลากุล

๑๔๕. นางสาว วรากร สิงห์แก้ว

๑๔๖. นางสาว วัชญา ชอุ่มศรี

๑๔๗. นางสาว วัชราภรณ์ นิ่มตระกูล

๑๔๘. นางสาว วัลลภา ปานเกตุ

๑๔๙. นาย วาทิน คำาผา

๑๕๐. นาย วิจารณ์  ลิมป์รัชตรักษ์

๑๕๑. นางสาว วิจิตรา พันธ์แสง

๑๕๒. นาย วิชชุกร อ่อนทรัพย์

๑๕๓. นาย วิทวัส  ปวนชมภู

๑๕๔. นาย วีรนันท์ ทัศนบรรจง

๑๕๕. นางสาว ศรัณย์พร ถาแก้ว

๑๕๖. นาย ศิระ ชุ่ยหิรัญ

๑๕๗. นางสาว ศิริพร  อินทร์กลับ

๑๕๘. นางสาว ศิริมาสต์ ไชยวุฒิ

๑๕๙. นางสาว ศิริรักษ์ แนวบุตร

๑๖๐. นางสาว ศิริรัตน์ ฉัตรแก้ว

๑๖๑. นางสาว ศิริรัตน์ ปินตาเชื้อ

๑๖๒. นาย ศุพเศรษฐ์  จงรักษ์วณิช

๑๖๓. นางสาว สกุลรัตน์ พ่วงตระกูลศิริ

๑๖๔. นาย สมพงษ์ ใจตรง

๑๖๕. นาย สมพร รุจิกิตติอังศุธร

๑๖๖. นางสาว สินาภรณ์ มนกลม

๑๖๗. นางสาว สิรินทร์ทิพย์ กิ่งแก้ว

๑๖๘. นางสาว สุกัญญา  พรมมินทร์

๑๖๙. นางสาว สุกัญญา อ้นวงษา

๑๗๐. นางสาว สุกานดา ลำามะนา

๑๗๑. นางสาว สุจิตตรี ปินชัยเขียว

๑๗๒. นางสาว สุจินันท์ วินทะไชย์

๑๗๓. นางสาว สุดารัตน์ โพธิ์สมบุญ

๑๗๔. นาย สุทธิพันธุ์ ศรีคำาซาว

๑๗๕. นางสาว สุพีรณัฐ ตั้วสกุล

๑๗๖. นางสาว สุภรัตน์ คำามี

๑๗๗. นางสาว สุภาพร แก้ววัน

๑๗๘. นางสาว สุภาพร ณ ลำาพูน

๑๗๙. นาย สุเมธี อริยะมั่ง

๑๘๐. นางสาว หทัยกาญจน์  ใจสม

๑๘๑. นางสาว อธิชา ปัญญาโกญ

๑๘๒. นาย อนิรุทธ์ ลิ้นทอง

๑๘๓. นางสาว อนุจิตร์ ศรีสุวรรณ

๑๘๔. นางสาว อนุสรา ผิวพรรณ์

๑๘๕. นาย อรรถพงค์  ศรีบุญเรือง

๑๘๖. นางสาว อรวรรณ กันชัย

๑๘๗. นางสาว อัจฉริยา รสฉ่ำา

๑๘๘. นาย อานนท์ วีระมาชา

๑๘๙. นางสาว อาภาภรณ มีบุญ

๑๙๐. นางสาว อิงอร ครองยุติ

๑๙๑. นาย อิสระภาพ สุระธรรม

๔๒



สำานักวิชาศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

   ๑. นางสาว ขวัญฤทัย ศิลาเลิศ

   ๒. นางสาว รมย์ชลี อุดเทพ

  ๓. นางสาว ศุภร เสาร์แก้ว

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๔. นางสาว ขวัญฤทัย อัจฉริยวรานนท์

  ๕. นาย เทวฤทธิ์ ชัยวงศ์

  ๖. นางสาว พรพิมล เลาประสพวัฒนา

  ๗. นางสาว มาลี โสภาชัยรักษ์

  ๘. นางสาว รวีวรรณ คำามามูล

  ๙. นาย อนุชา  แสนสวัสดิ์

๑๐. นางสาว อภิญญา เสนทาวงค์

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)   

๑๑. นางสาว กมลวรรณ ทองนุ้ยพราหมณ์

๑๒. นางสาว กมลวรรณ  ทาวัน

๑๓. นาย กฤษณพล ชะฟู

๑๔. นางสาว กัญกนกกร บุญรักษา

๑๕. นาย กิตตินาท ชาติเชยแดง

๑๖. นาย กุลชัยวุฒิ อุทุม

๑๗. นางสาว เกศิณี ธรรมศิริ

๑๘. นางสาว ขวัญพร พันธุ์อุโมงค์

๑๙. นางสาว ขวัญศิรินทร์ ช่างเขียน

๒๐. นางสาว จิตติพร สุวรรณชาติ

๒๑. นางสาว จีรัฐติกุล ธรรมพัทธ์ธีรา

๒๒. นางสาว ชนันธร ศรีนุช

๒๓. นางสาว ชนาพฤทธ์  ตั้งกองเกียรติ

๒๔. นางสาว ชมนพร กรมาทิตย์สุข

๒๕. นาย ฐิติวัจน์  ฐิตะฐาน

๒๖. นาย ณพนาถ จิตรพึงธรรม

๒๗. นางสาว ณัฐกาญจน์ เทียมเย็น

๒๘. นางสาว ณัษฐา บัวเกตุ

๒๙. นางสาว ณิภาพร  ฟองจ่าน

๓๐. นางสาว ตนุยา เพชรสง

๓๑. นาย ธนา  ทาประเสริฐ

๓๒. นางสาว ธนาพร บุญศรี

๓๓. นาย ธราดล ทองจ่าม

๓๔. นางสาว ธินี  หิรัญศักดิ์

๓๕. นางสาว ธีรพร สมภักดี

๓๖. นางสาว นฤมล กาลา

๓๗. นางสาว นัฐภรณ์ ศรีเดช

๓๘. นาย นัทที  สุรินทร์แปง

๓๙. นางสาว นันทิญา พิกุนทอง

๔๐. นาย นิมิต  วชิระสมบูรณ์

๔๑. นางสาว นิวดี คำามี

๔๒. นางสาว ปฐมาวดี มหาทรัพย์

๔๓. นาย ปรวีร์  วิระชัย

๔๔. นางสาว ปริตา  ศิลาวรรณ

๔๓



๔๕. นางสาว ปวณี วงศ์ศิริวัฒน์

๔๖. นางสาว ปิยธิดา ชัยวงค์

๔๗. นางสาว พรชนก  เสรีพงศ์

๔๘. นางสาว พรรณภรณ์ สุขโชติ

๔๙. นางสาว พรรวษา ภิราษร

๕๐. นางสาว พัชรี เวทพิสัย

๕๑. นาย ฟิลลิป   ทราวิส มาร์ติน

๕๒. นาย ภควัตร  ฉิมท้วม

๕๓. นางสาว ภาสินี สร้อยโมรี

๕๔. นางสาว ภูจันทรา  โพธิเจริญ

๕๕. นางสาว มนทิรา ภิรมย์ศรี

๕๖. นางสาว มนัสนันท์ วงศ์อัครฐากูร

๕๗. นางสาว เมธวี สายทองสด

๕๘. นางสาว รวินภรณ์ ลีละวงศ์

๕๙. นางสาว รัฐนันท์ อัมพนันท์

๖๐. นาย วรทัศน์  เลาวือ

๖๑. นางสาว วรรณิษา หม่อมพกุล

๖๒. นางสาว วรรธนี อุชุปัจ

๖๓. นางสาว วราภรณ์  อุดรฤกษ์

๖๔. นางสาว วรารัตน์  วงศ์ตระกูลอารี

๖๕. นางสาว วริษา คูสุวรรณ

๖๖. นาย วินัย  ปูตีล่า

๖๗. นางสาว วิภาวรรณ พุทธรินทร์

๖๘. นางสาว วิลิปดา แสงอรุณ

๖๙. นางสาว วิวรรณ ไกรวุฒินันท์

๗๐. นางสาว ศรัญญา  บุตรโยธี

๗๑. นาย ศราวุธ  ถาชื่น

๗๒. นางสาว ศรินดา  มีแก้ว

๗๓. นางสาว ศศิมินตรา บุญรักษา

๗๔. นางสาว ศิรินทรา ยะอนันต์

๗๕. นางสาว ศิวพร ขมานุวงศ์

๗๖. นางสาว สร้อยสุดา คำาปัน

๗๗. นางสาว สุคนธ์ธาร  วงค์บุญมา

๗๘. นางสาว สุภาวดี  ใสเมืองยอง

๗๙. นาย สุริยา  เพชรใจศักดิ์

๘๐. นางสาว เสาวนีย์ อุณหนันท์

๘๑. นาย อดิศร  ธรรมชัย

๘๒. นางสาว อธิษฐาน มะนูน

๘๓. นาย อนุสันต์ กองตัน

๘๔. นาย อภิไทย แก้วจรัส

๘๕. นางสาว อรวรีย์ เผื่อนเผ่างาม

๘๖. นาย อลงกรณ์ หริชัยกุล

๘๗. นางสาว อังคณางค์ งามเลิศ

๘๘. นางสาว อาทิตยา วัดวิทยาคุณ

๘๙. นางสาว อาทิศรี ไชยโป

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

  ๑. นางสาว เบญจมาภรณ์ ท้าวคำาหล่อ   ๒. นางสาว มณีพร  ศักดิ์สูง

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ)   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๓. นางสาว ธนัชชา  พรหมวงศ์

๔๔



ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ)   

  ๔. นางสาว กนกวรรณ  ไชยรัง

  ๕. นางสาว เกวลี  เตชอังกูร

  ๖. นาย จตุภูมิ  อังคะภู่ประยูร

  ๗. นางสาว ณิชาภัทร  เฉียงตะวัน

  ๘. นางสาว ทรัพย์ขวัญสุทธิ์ ทองแช่ม

  ๙. นางสาว ทิพย์นภา  เกษามูล

๑๐. นางสาว เทพศิรินทร์ จันทระ

๑๑. นางสาว ธัญธิตา  เมฆลัย

๑๒. นางสาว ธีรานุช จำาใจ

๑๓. นาย นพกร  จีรกันท์

๑๔. นางสาว บุษกร  สมอินทร์

๑๕. นางสาว บุษยมาส  บุญสม

๑๖. นาย ปิยภัส  เดชะวงศ์

๑๗. นาย ผดุงวัฒน์  ตั้งทางธรรม

๑๘. นางสาว พิชญาดา  จันธิมา

๑๙. นางสาว เพ็ญนฤมล จะระ

๒๐. นาย รัฐพล  ชุง

๒๑. นางสาว วรรณพรรษา ตาต๊ะ

๒๒. นางสาว วัชรี  อ้ายไชย

๒๓. นางสาว วันวิสาข์  รัตนไพศาลกิจ

๒๔. นางสาว ศิริวิภา  นายอง

๒๕. นางสาว ศีลพา สัมฤทธิ์

๒๖. นางสาว สรัชวรรษ์  วงษ์กวีไพโรจน์

๒๗. นาย สิริพัฒน์  สิริกุลพิบูลย์

๒๘. นาย สุทธิโรจน์  พลยุทธศาสตร์

๒๙. นาย อนุวัฒน์  ทรัพย์มูลอนันต์

๓๐. นางสาว อุษา  อัศวสิริรุ่งเรือง

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง    

  ๑. นาย ทนง  เผื่ออ้วน   ๒. นางสาว อนงค์ ปิวคำา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)   เกียรตินิยมอันดับสอง    

  ๓. นางสาว ณัฐยา แซ่กอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)     

  ๔. นางสาว ฐิติรัตน์ กันทะวัง

  ๕. นางสาว ณัฐพร ชุมพลวงศ์

  ๖. นางสาว ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์

  ๗. นาย ทวีศักดิ์  บัวติ๊บ

  ๘. นาย นิธิ  โคกสันเทียะ

  ๙. นางสาว ประภาพร เบ้าเพิ่ง

๑๐. นาย พัฒนพงษ์ แซ่โง้ว

๑๑. นางสาว พันทิวา พันธุรัตน์

๑๒. นางสาว พิชญา ธิราช

๑๓. นางสาว รุ่งฟ้า ภัทรดุษฎี

๔๕



๑๔. นางสาว วาทินี จ.ผลิต

๑๕. นาย วิษณุ  มณีรัตน์

๑๖. นางสาว สกุลรัตน์ สุวรรณโณ

๑๗. นาย สรวิชญ์ จันทร์วิชชาพร

๑๘. นางสาว สุนทรียา กาละวงศ์

๑๙. นางสาว สุพีรณัฐ คำาแผ่นชัย

๒๐. นาย เสกสรร สุวิสุทธิเกษม

๒๑. นางสาว อนัญญา วงศ์วานรุ่งเรือง

๒๒. นางสาว อรทัย ศรีมูล

๒๓. นางสาว อังคณา นิ่มนวล

๒๔. นาย อานันท์ นาระถี

สำานักวิชาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง    

  ๑. นางสาว จิตติพร พูนสิน

บัญชีบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๒. นางสาว กัณฑมาศ พงษ์สุรพิพัฒน์

  ๓. นางสาว ปานวาด ก่อเกียรติพงศ์

  ๔. นางสาว พรปริญญา ปัญญาโกษา

  ๕. นางสาว พรรณนรี เอี่ยมโสภณ

  ๖. นางสาว พรรัตน์ ศรีวัชรกาญจน์

  ๗. นางสาว รัตนา สะสม

  ๘. นางสาว อลิษา เลาะห์นับ

บัญชีบัณฑิต   

  ๙. นางสาว กรวิการ์ มานัส

๑๐. นางสาว กัญญนันท์ ฝั่งชลจิตต์

๑๑. นางสาว กัลยาณี  พรหมสวัสดิ์

๑๒. นางสาว กาญจนา  พรไตรรัตน์

๑๓. นางสาว กุลธิดา  ธรรมวิจิตร

๑๔. นางสาว เกศริน วงค์ชื่น

๑๕. นางสาว เกษิณี ศรีแปงวงค์

๑๖. นาย โกมินทร์ นิลภูผา

๑๗. นางสาว เขมิกา  สิงห์ทอง

๑๘. นางสาว จันทร์ทิมา มนตราลักษณ์

๑๙. นางสาว จารุวรรณ ฝ่ายธีร์

๒๐. นางสาว จิตธิดา ดวงศรี

๒๑. นางสาว จิรภา ช้างระดม

๒๒. นางสาว จุฑา ยอดศิลป

๒๓. นาย ชณัฐ  โชคธัญญาวัฒน์

๒๔. นางสาว ช่อผกา ไชยเลิศ

๒๕. นางสาว ชุติปภา ไชยยะ

๒๖. นางสาว ชูพิมพ์ คชาชัย

๒๗. นางสาว ณัฎฐิณี ศรีสุธรรม

๒๘. นางสาว ดวงกมล จันทรเทศ

๒๙. นางสาว ทักสณี วงศ์ละคร

๓๐. นางสาว ทัตยา  บุญงาม

๔๖



๓๑. นางสาว ธนินท์ธร  ครองบุญ

๓๒. นางสาว ธัญกร มังคละ

๓๓. นางสาว ธีรารัตน์ ปันทะยศ

๓๔. นางสาว นพมาศ บุญปั้น

๓๕. นางสาว น้ำาฝน สุขปั๋น

๓๖. นางสาว นิตยา ดิลกธนกุล

๓๗. นางสาว นิรชา กันทาสุข

๓๘. นางสาว นุชนาฏ สันธิ

๓๙. นางสาว ปัทมา อื้อศรีชัย

๔๐. นางสาว เปลวเทียน อุตะมะ

๔๑. นางสาว พรพิมล วรรณหงษ์

๔๒. นางสาว พรรณภา กันต๊ะมา

๔๓. นางสาว พิชญินทร์ เชื้อเมืองพาน

๔๔. นางสาว พิชฎาณัฏฐ์ สิบหมื่นอาด

๔๕. นางสาว พิชามญชุ์ เทพสุนทร

๔๖. นางสาว พิญญดา พูลคล้าย

๔๗. นางสาว พิมพ์ชนก จีนประชา

๔๘. นางสาว เพ็ญพิชชา โอศิริพัฒน์

๔๙. นางสาว เมทินี ดอนลาว

๕๐. นางสาว รัชชยา มธุรสเมทนี

๕๑. นางสาว รัชตวรรณ  จารุจินดา

๕๒. นางสาว รัชนี  ขันทองคำา

๕๓. นางสาว วงเดือน ขำาเอนก

๕๔. นาย วงศกร พวงแก้ว

๕๕. นางสาว วนิชยา เลิศไกร

๕๖. นางสาว วราพรรณ เผือกสังข์

๕๗. นางสาว วราภรณ์ เตชนันท์

๕๘. นางสาว วราภรณ์ สาหร่าย

๕๙. นาย วสันต์ชัย สัมมาชีพ

๖๐. นางสาว วาสนา ชูรัตน์

๖๑. นางสาว วิลาสินี จำาทอง

๖๒. นาย วิษณุพงศ์ สุวรรณชาติ

๖๓. นางสาว วีรยา แพงจันทร์

๖๔. นางสาว ศลิษา สุวรรณเบญจางค์

๖๕. นางสาว ศุภ์พรรษา  ดวงปาโคตร

๖๖. นางสาว ศุภัชยา อินทรสุภา

๖๗. นางสาว สายชล ทุมรัตน์

๖๘. นางสาว สาวิตตรี คำานวน

๖๙. นาย สิทธิศักดิ์ อัศจรรย์

๗๐. นางสาว สิริจรรยา รัตนพานิช

๗๑. นางสาว สุกัญญา ถนอมพงษ์

๗๒. นางสาว สุชาวดี ดีพรม

๗๓. นางสาว สุพัตรา อนุสรณ์ประดิษฐ์

๗๔. นางสาว สุภามาส อินอ๊อด

๗๕. นางสาว สุภาวดี อายุวัฒน์

๗๖. นางสาว สุมาลี  ชัยชนะ

๗๗. นางสาว สุรัตน์วดี ขันคำา

๗๘. นางสาว เสาวนีย์  ศรีเวียง

๗๙. นางสาว โสมอุษา  เพชรนุกูลเกียรติ

๘๐. นางสาว หทัยชนก ฤทธิภักดี

๘๑. นางสาว อนงค์ จันทร์สายทอง

๘๒. นาย อรรถพร จิตรพันธ์

๘๓. นางสาว อริสสรา เรืองเกษม

๘๔. นางสาว อรุณี  ฟีจัตุรัส

๘๕. นางสาว อัจฉรา แก้วรุ่งเรือง

๘๖. นางสาว อุไรวรรณ พรมจิต

๔๗



เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

  ๑. นางสาว ธัญญานี อุประคำา

  ๒. นางสาว ปิตุพร บุญมี
  ๓. นางสาว วัชราภรณ์ กันทะพะเยา

  ๔. นางสาว สุธิรา เจียรพันธุ์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต   

  ๕. นาย กรรภิรมย์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์

  ๖. นางสาว กฤษณา พรมดีมา

  ๗. นางสาว กาญจนา  วัฒนธำารงค์

  ๘. นางสาว กิ่งแก้ว  รัตนวิชัย

  ๙. นาย กิตติ  มาเอ๊ะ

๑๐. นาย ครรชิต  ภูมิสา

๑๑. นางสาว คัทรินทร์ เกิดกาญจน์

๑๒. นางสาว จันทกร  สมบัติ

๑๓. นางสาว จันทิมา พึ่งทรัพย์

๑๔. นางสาว จันธิมา  เดชสุวรรณ์

๑๕. นางสาว จิราพร  สุวรรณวนิช

๑๖. นางสาว จิราวรรณ เจริญทัพ

๑๗. นางสาว จุฑาทิพย์ ฮ่องลึก

๑๘. นางสาว จุติพร ฟูเต็มวงค์

๑๙. นาย เจนณรงค์ กุนนา

๒๐. นาย เจริญพงศ์ คำาศรีเมือง

๒๑. นางสาว ชไมพร หมื่นจำาปา

๒๒. นางสาว ณัจฉรีย์ รุ่งเรือง

๒๓. นาย ณัฏฐิพงษ์ ชูตระกูล

๒๔. นาย ณัฐภูมิ  เรืองนภารัตน์

๒๕. นาย ณัฐวุฒิ กำาบังตน

๒๖. นางสาว ดวงพร โกละวงค์

๒๗. นางสาว ทิพย์นารี ต๊ะเฟย

๒๘. นาย เทวฤทธิ์ สุทธนะ

๒๙. นางสาว ธนพร จุ้ดศรี

๓๐. นางสาว ธนิยา ธรรมวิชัยพันธ์

๓๑. นาย ธนู  เดชมุนี

๓๒. นางสาว ธารารัตน์ กองมงคล

๓๓. นางสาว นพเก้า กระกรกุล

๓๔. นางสาว นันทิศา นุชสวาท

๓๕. นางสาว นารีรัตน์ วรนิติเยาวภา

๓๖. นางสาว นิรมล  นันทสมบัติ

๓๗. นางสาว บุษยมาส พิมพะนิตย์

๓๘. นางสาว เบญจา จิตติวัฒนกุล

๓๙. นางสาว ปฐมาภรณ์ ขัติวังคำา

๔๐. นางสาว ปวีณา  จักร์คำา

๔๑. นางสาว ปางรัก  สำาแดงเดช

๔๒. นาย พรชัย  โกสุมสุรังค์

๔๓. นางสาว พรทิพย์ จับใจนาย

๔๔. นางสาว พรทิพา ธรรมภิธิ

๔๕. นางสาว พรพรรณ แสงจันทร์

๔๖. นาย พรหมพร พรมมาส

๔๗. นาย พลบดี  ขันทอง

๔๘. นางสาว พอลลิน  ด่านสกุล

๔๙. นางสาว พัชรินทร์รัชต จงชาณสิทโธ

๕๐. นาย พิพัฒพงศ์  พิรุณพฤกษา

๕๑. นางสาว เพ็ญพรรณ วันเพ็ญ

๕๒. นางสาว ภัทรภร จาริกานนท์

๕๓. นางสาว ภาริณี  วีรธรรม

๕๔. นาย ภูพันธ์  พิมพิสุทธิ์

๔๘



๕๕. นางสาว มณีรัตน์ ทองดี

๕๖. นางสาว มัณฑนา อิทธิพรพงศ์

๕๗. นางสาว เยาวเรศ ยันอิน

๕๘. นางสาว รพีพร เสงี่ยมจิตต์

๕๙. นางสาว รรรรร แก้วพิทูล

๖๐. นางสาว รัตนาวดี แชหนะ

๖๑. นางสาว ไรวินทร์ หมื่นโชติวัฒน์

๖๒. นางสาว ลัดดาวัลย์ แสนศรีเชาว์พันธ์

๖๓. นางสาว วรดา แจ้งบางสะแก

๖๔. นางสาว วลัยพรรณ ตระการวิทยารักษ์

๖๕. นาย วิทยา   คำาราชา

๖๖. นางสาว วิพัชสรา สุระรัมย์

๖๗. นาย วิษณุพงษ์  แสงศรีจันทร์

๖๘. นาย วีรพงศ์ จิตรเสรีพงศ์

๖๙. นาย วุฒิชัย  แซ่ตั้ง

๗๐. นางสาว ศิริกานต์ หัตถะผาสุ

๗๑. นางสาว ศิรินันท์ ขันชะลี

๗๒. นางสาว ศิริลักษณ์ มาทา

๗๓. นางสาว ศิริลักษณ์ อาจวิชัย

๗๔. นางสาว ศิริวรรณ แก้วโพธิ์

๗๕. นางสาว ศิโรรัตน์ จักรสาน

๗๖. นาย ศุภเชษฐ สงพราหมณ์

๗๗. นาย สกลพร พงษ์นิลละอาภรณ์

๗๘. นาย สมเกียรติ์ ศรีวรพรกุล

๗๙. นางสาว สิริลักษณ์ สีสุก

๘๐. นาย สุชาติ  เชี่ยวชาญ

๘๑. นาย สุทธิพงษ์ สนเสริฐ

๘๒. นางสาว สุนทรา เตมีซิว

๘๓. นาย สุปรีดี  มีเกศ

๘๔. นาย เสก   สิงหานนท์ตระกูล

๘๕. นางสาว หทัยรัตน์  บ่อน้อย

๘๖. นางสาว หัสญา แต้ภักดี

๘๗. นาย อนิรุธ  บานวิมล

๘๘. นาย อนุศาสน์ นามช่างต่อ

๘๙. นางสาว อรอนงค์ บุญประเสริฐโพธิ์

๙๐. นางสาว อรอุมา  รุจิเรกพัฑฒนะ

๙๑. นางสาว อัจฉราพรรณ กันธิยะ

๙๒. นางสาว อุดมพร เนตะคำา

๙๓. นางสาว เอื้องพร จันธิมา

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

  ๑. นางสาว จิราวรรณ โกช่วย

  ๒. นางสาว ปรียกร วิริโยทัย

  ๓. นาย ภาคภูมิ น่านกาศ

  ๔. นางสาว มนัสสวาท ดวงทิพย์

  ๕. นางสาว ศิรินภา บัวดง

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๖. นางสาว กนกรัตน์ คำารอด

  ๗. นางสาว จริยา หลวงศรีใจ

  ๘. นางสาว ปิยะพรรณ เบญจวรางกูร

  ๙. นางสาว เสี่ยว หง หลี

๑๐. นาย หัสพร  นพวงศ์

๑๑. นาย อรรถพล จันทร์เทพ

๔๙



บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)   

๑๒. นางสาว กรองพร เย็นเป็นสุข

๑๓. นางสาว กฤติญา หลิมเจริญ

๑๔. นาย กฤษฏิ์ ณะ วงค์ษา

๑๕. นาย กวีภัทร สาตรพันธุ์

๑๖. นาย กสานติ์ ชนะชัย

๑๗. นางสาว กิตติมา คำารังษี

๑๘. นางสาว กุลชญา คงเมือง

๑๙. นางสาว เกศรินทร์  สาคร

๒๐. นางสาว เกศสุดา ปานเพ็ชร

๒๑. นางสาว แก้วกาญจน์  เลาหเมตเมธา

๒๒. นาย คงภัค  ผู้ภักดี

๒๓. นางสาว คณิตา บุญหมื่น

๒๔. นางสาว จันทร์จิรา พูลมณี

๒๕. นาย จิรภัทร์ คำานวณเดช

๒๖. นางสาว จุฬารัตน์ พินิจการ

๒๗. นางสาว จุฬาลักษณ์ คำาน้อย

๒๘. นางสาว จุฬาลักษณ์ มังกรณ์

๒๙. นางสาว เจนจิรา คำาแก่น

๓๐. นาย ชูรัก  ตันศิริ

๓๑. นางสาว ญาดา  เจ้าประเสริฐ

๓๒. นางสาว ญาดา วงศ์ประสิทธิ์

๓๓. นาย ณัฏฐพล  ทรงชัยอิตรานนท์

๓๔. นางสาว ณัฐกานต์ ปัญญาชัย

๓๕. นาย ณัฐพงศ์ กิตติวราภรณ์

๓๖. นาย ณัฐพงศ์ บำารุงผล

๓๗. นางสาว ณิชชา  ธนาสารพูนผล

๓๘. นางสาว ดวงหทัย แสนสุดสวาท

๓๙. นาย ดำารงศักดิ์ ตั้งวงษ์สุจริต

๔๐. นางสาว ดิษยา ศรีจันทร์

๔๑. นางสาว ทิพย์รัตน์ เนตตกุล

๔๒. นาย โทฟิค อาหเม็ด เชาเดอรี

๔๓. นาย ธนกร  แสนมา

๔๔. นาย ธนกฤต  สิริมหาสกุล

๔๕. นาย ธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ

๔๖. นางสาว ธนัตติยา โพธิ์เอี้ยง

๔๗. นาย ธนากรณ์  เรืองฤทธิ์

๔๘. นาย ธนาศักดิ์ ลาเสือ

๔๙. นางสาว ธนิตา เดชพิทยานันท์

๕๐. นาย ธรรมนูญ  ขอสวัสดิ์

๕๑. นาย ธวัชชัย ตันกุลรัตน์

๕๒. นางสาว ธัญญพัทธ์ อัครพิสิษฐ์

๕๓. นาย นพพล โกแสนตอ

๕๔. นางสาว นพรัตน์ สมิทธิ์กิจดำาเกิง

๕๕. นางสาว นฤมล ใจมา

๕๖. นางสาว นัชชา ไหลนำาเจริญ

๕๗. นาย นันทนัช  ศรีสุวรรณ์

๕๘. นางสาว นิพัธทรา อนรรฆรัตน์

๕๙. นางสาว นิลินี แซ่อิ๋ว์

๖๐. นางสาว บุศรา แก้วโก

๖๑. นางสาว บุษบา แต้มเก่ง

๖๒. นางสาว ปรมาวรรณ วงษ์ใหญ่

๖๓. นางสาว ปวิตรา เจริญผล

๖๔. นางสาว ปวีณา ปรีชาธีระกุล

๖๕. นางสาว ปาริฉัตร สุวรรณวงษ์

๖๖. นางสาว ปาริชาต เช้ากระจ่าง

๖๗. นางสาว ปาริชาต วิชัย

๖๘. นางสาว ปิยพร รักปาน

๖๙. นางสาว ปิยะพร  อาจลา

๕๐



  ๗๐. นาย ปุณณวิช ฉัตรวิลาวัณย์

  ๗๑. นางสาว ผ่องพรรณ แลกน

  ๗๒. นาย พชรพงษ์ วงศ์ใหญ่

  ๗๓. นางสาว พรจุฬา  จันทร์งาม

  ๗๔. นางสาว พรรณี แสงยอด

  ๗๕. นาย พิชิต  จำานงค์โภค

  ๗๖. นาย พิพัฒน์ พิทธยะพงษ์

  ๗๗. นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์อังกูร

  ๗๘. นางสาว เพ็ญยุพา หลิมวานิช

  ๗๙. นางสาว เพียงขวัญ วงษ์กระสันต์

  ๘๐. นางสาว ภณิดา โพธิ์นาคเงิน

  ๘๑. นาย ภพธร สุขวัฒนา

  ๘๒. นางสาว ภวรัญชน์ แซ่เฮ็ง

  ๘๓. นางสาว ภัณทิรา  พิมลธารานุกูล

  ๘๔. นางสาว ภาชินี ใจละออ

  ๘๕. นางสาว ภาณุนี แสงโต

  ๘๖. นาย ภูมิ แก้วคอน

  ๘๗. นางสาว ภูษณิศา ศรีศิล

  ๘๘. นาย มณฑล  กมลภัทรสิทธิ

  ๘๙. นางสาว มนตกานต์ สินธนากานต์

  ๙๐. นาย รัชเกียรติ เถียรทอง

  ๙๑. นาย รัตนศักดิ์ ธรานิศร

  ๙๒. นางสาว รุ่งนภา ศรีประโค

  ๙๓. นาย โรบิน ชาคคยา

  ๙๔. นางสาว ลักษิกา อัยกูล

  ๙๕. นางสาว วรรณิสา  คำาปัน

  ๙๖. นางสาว วรลักษณ์ มากศิริ

  ๙๗. นางสาว วรลักษณา หลำาพงษ์

  ๙๘. นางสาว วรวรรณ ยุวพลธนากร

  ๙๙. นางสาว วราภรณ์  สุโกมล

๑๐๐. นางสาว วันวิสา     แก้วลำายวง

๑๐๑. นางสาว วาณี สุดวิลัย

๑๐๒. นางสาว วิธิดา สาวงศ์ทะ

๑๐๓. นาย วิษณุ  วรรณโอภาส

๑๐๔. นางสาว ศรัญญา คุณากูลสวัสดิ์

๑๐๕. นางสาว ศศิรินทร์ สรวยสุวรรณ

๑๐๖. นางสาว ศศิวรรณ ศรีทัน

๑๐๗. นางสาว ศิริขวัญ แนวบุตร

๑๐๘. นางสาว ศิรินภา แย้มเจริญ

๑๐๙. นางสาว ศิริพร แซ่ซือ

๑๑๐. นางสาว ศิริพร ดวงแก้ว

๑๑๑. นางสาว ศิริพร สมฤทธิ์

๑๑๒. นางสาว ศิริรัตน์ เที่ยงธรรม

๑๑๓. นางสาว ศิริวรรณา  มีเชื้อ

๑๑๔. นางสาว สมศิริ หมั่นกิจ

๑๑๕. นางสาว สรัญญา บัวขาว

๑๑๖. นางสาว สาคร เบ็ญชา

๑๑๗. นาย สามารถ มณีท่าโพธิ์

๑๑๘. นาย สิทธิพร  แสนฉลาด

๑๑๙. นางสาว สุกัญญา มณีจันสุข

๑๒๐. นางสาว สุดาจิตร ชุบไธสง

๑๒๑. นางสาว สุทธินันท์ พัฒนศุภวานิช

๑๒๒. นางสาว สุนทรี จันทร์อิฐ

๑๒๓. นางสาว สุพรรษา สิงห์เพชร์

๑๒๔. นางสาว สุมาลา เสมาวงค์

๑๒๕. นางสาว สุรินันท์ หัวนา

๑๒๖. นางสาว สุวิมล สุวรรณจิตร

๑๒๗. นางสาว เสมอมาศ คำาด้วง

๑๒๘. นาย เสริมวิช  บุตรโยธี

๑๒๙. นางสาว หทัยกาญจน์ จอมมณี

๑๓๐. นาย อนุพันธ์ ชัยชุมภู

๑๓๑. นาย อนุรักษ์ เทพคำาใต้

๕๑



  ๑๓๒. นางสาว อภิญญา จิตต์นุพงศ์

  ๑๓๓. นางสาว อภิญญา ดาระสุวรรณ์

  ๑๓๔. นางสาว อมรรัตน์ พรมมาศ

  ๑๓๕. นางสาว อมรรัตน ศรีอัญชลีกร

  ๑๓๖. นางสาว อรณิช ทวีอังกาบ

  ๑๓๗. นางสาว อริสา อิ่นคำา

  ๑๓๘. นางสาว ออนเจล่า วิชค์ลาส

  ๑๓๙. นางสาว อังศุมา พลาอาด

  ๑๔๐. นางสาว อัญชนา ประพันธ์ปรีชา

  ๑๔๑. นางสาว อัญญารัตน์ เล่าวิริยะธนชัย

  ๑๔๒. นางสาว อัญยาณี ประภากุล

  ๑๔๓. นางสาว อันธิกา รังวิจี

  ๑๔๔. นางสาว อาทิตยา  เทพวงศ์

  ๑๔๕. นางสาว เอมอร จักรคำา

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยว)   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

  ๑. นาย ณรงค์ อุยสวัสดิ์

  ๒. นาย เบ็นจามิน ฮอฟฟมาน

  ๓. นางสาว ศรัญญา  ศรีทอง

  ๔. นางสาว เสาวณีย์ แก้ววิเชียร

  ๕. นางสาว อาทิตยา ปาทาน

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยว)   เกียรตินิยมอันดับสอง   

  ๖. นางสาว กุสุมา ทุ่งพรวน

  ๗. นางสาว ดวงกมล เมืองแก้ว

  ๘. นางสาว ธารารัตน์ รอดรื่น

  ๙. นางสาว นงลักษณ์ รีอิน

๑๐. นางสาว พรพรรณ เพิ่มพูล

๑๑. นางสาว พิมสิริ บุญพยนต์

๑๒. นางสาว ภัทรา เจริญลาภ

๑๓. นางสาว ฤทัยรัตน์ พิศพาน

๑๔. นาย วรงค์นิช สายพรไพศาล

๑๕. นาย สมชาย สวมรัมย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยว)     

๑๖. นางสาว กนกวรรณ มูลทูน

๑๗. นางสาว กันยารัตน์ เกิดทอง

๑๘. นาย กิตติพงษ์ วงค์วาร

๑๙. นางสาว เกวรี ทีอุทิศ

๒๐. นางสาว เกวลี อินมูลน้อย

๒๑. นางสาว เกศรา ตันติจิราภรณ์

๒๒. นางสาว จันทร์จุรัตน์  สมบัติใหม่

๒๓. นางสาว จันทร์สุดา  แปงชมภู

๒๔. นาย จาตุรนต์ สมทอง

๒๕. นางสาว จิรัฐิติกาล  จิรพัตรไพรีพ่าย

๒๖. นางสาว จิราพร แก่นเมือง

๒๗. นางสาว ชฎาพร  วุฒินนท์ชัย

๒๘. นาย ชนกพันธ์  เมือบศรี

๒๙. นางสาว ชนัญชิดา จินดามพร

๓๐. นางสาว ชมพิศ วงศ์ฟู

๓๑. นางสาว ชีวิตา อิ่มทรัพย์

๓๒. นาย ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สอน

๓๓. นางสาว ณัฐกานต์ ผาจันทร์

๓๔. นาย ณัฐพงศ์  มูลตัน

๓๕. นางสาว ดารณี พลอยจั่น

๕๒



๓๖. นางสาว ดารานาถ สุทธิรส

๓๗. นาย ตุลา  ไชยาศิรินทร์โรจน์

๓๘. นางสาว ธนิฏฐ์ภรณ์ นันต๊ะภูมิ

๓๙. นางสาว ธวธินี  ตั้งจิตเกษมสุข

๔๐. นาย ธวัชชัย  ช่างสอน

๔๑. นางสาว ธัญวรัตน์ สันป่าแก้ว

๔๒. นางสาว ธันยพร มณีแดง

๔๓. นาย ธีรพงษ์ ฟองแก้ว

๔๔. นาย ธีระพงศ์ จาปัญญะ

๔๕. นาย ธีระพงษ์ สีงาม

๔๖. นางสาว นงคราญ มูลวงค์

๔๗. นาย นรภัทร์ มันตะสูตร

๔๘. นางสาว นาถธิดา จันทร์คำา

๔๙. นางสาว นิภาวรรณ สิมิวณิชย์

๕๐. นางสาว นิรุณรัตน์ เทวาดิเทพ

๕๑. นางสาว เบญจกุล  พงษ์นารินทสุทธิ์

๕๒. นาย ประโยชน์ บุญทนุวัง

๕๓. นางสาว ปราริศนันท์ คิดการ

๕๔. นางสาว ปริญรดา ภักดา

๕๕. นางสาว ปัญฑรัตน์ พร้อมวงศ์

๕๖. นางสาว ผกาวรรณ  บุญสุข

๕๗. นางสาว พรพรรณ ยศเขื่อน

๕๘. นางสาว พรเพ็ญ  ทองสุข

๕๙. นาย พรวศิน ศิริสวัสดิ์

๖๐. นางสาว พัทรียา พันธจักร

๖๑. นางสาว พัสวีวรรณ  อนุทรงศักดิ์

๖๒. นางสาว พิชญา กลิ่นจันทร์

๖๓. นางสาว พิมพ์ชนก ปิมปา

๖๔. นางสาว พิราวัลย์ คำาบุญเรือง

๖๕. นางสาว พิริยมาศ ศิริชัย

๖๖. นาย พีรศักดิ์ จิตต์การุณย์

๖๗. นาย พุฒพล ดวงบุบผา

๖๘. นางสาว ภัคศนันท์  ไข่ทา

๖๙. นางสาว ยุสดี หลวงทิพย์รินทร์

๗๐. นางสาว ระพีพรรณ แซ่จ๋าว

๗๑. นางสาว ริศรา มีนิล

๗๒. นางสาว วนาสิน วุฒิอดิเรก

๗๓. นางสาว วนิชา นาใจ

๗๔. นางสาว วนิดา บุญทา

๗๕. นาย วรากร  กันธิยะ

๗๖. นางสาว วรางคณา วงศ์สถิตเสถียร

๗๗. นางสาว วลัยพร ภูมิรัตน์

๗๘. นางสาว วัชรีย์ เมืองมูล

๗๙. นาย วัชโรทัย กุคำาใส

๘๐. นางสาว วิจิตรา  ทิพมณฑา

๘๑. นาย ศรัณยวัช สิทธิสาร

๘๒. นางสาว ศศิธร ฉายชูวงษ์

๘๓. นางสาว ศิรินทรา มณีกิจ

๘๔. นางสาว ศิรินทิพย์ สุขไชยวรรณ

๘๕. นางสาว ศิรินภา ศรีสังข์

๘๖. นางสาว ศิรินันท์ วงศ์ใหญ่

๘๗. นาย สราวุทธ รักบางยอ

๘๘. นางสาว สวสรณ์ ณ  พัทลุง

๘๙. นางสาว สาวิตรี ดวงมณีย์

๙๐. นางสาว สุดารัตน์ กุลสิงห์

๙๑. นางสาว สุพรรณิการ์ ทาโน

๙๒. นาย สุรวิชญ์   รัตนมณี

๙๓. นางสาว สุรีย์พร สุภารส

๙๔. นางสาว สุวรรณี ไทยโพธิ์ศรี

๙๕. นางสาว เสาวภา แสนปัญญา

๙๖. นางสาว หทัยรัตน์ พุทธสอน

๙๗. นางสาว เหมือนฝัน พรหมณี

๕๓



  ๙๘. นางสาว อนัญดา คำาเงิน

  ๙๙. นางสาว อนัตตา  สร้อยนาค

๑๐๐. นาย อรรถพล  ช่องงาม

๑๐๑. นางสาว อรวิชญ์ กันตะยา

๑๐๒. นางสาว อลิน  ไชยลังกา

๑๐๓. นางสาว อังศุพร ชัยวุฒิ

๑๐๔. นางสาว อัจฉรีย์ อักษรวงศ์วิทยา

๑๐๕. นางสาว อัญธิกา แก้วศิริ

๑๐๖. นาย อาทิตย์ มงคลดี

๑๐๗. นาย อิสระ  อัศวเรืองชัย

๑๐๘. นางสาว อุบลรัตน์ สายระย้า

๕๔



รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

   

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

  ๑. นาย วิษณุ  วันใจ  

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

  ๒. นาย ปริญญา  บุญธิมา

สำานักวิชานิติศาสตร์

 นิติศาสตรบัณฑิต   

  ๓. นาย อาทิตย์   สิงห์ผาสุข

สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

  ๔. นางสาว ขวัญฤทัย  ศิลาเลิศ

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

  ๕. นางสาว เบญจมาภรณ์  ท้าวคำาหล่อ

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

  ๖. นาย ทนง   เผื่ออ้วน

สำานักวิชาการจัดการ  

 บัญชีบัณฑิต     

  ๗. นางสาว จิตติพร  พูนสิน

๕๕



 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   

  ๘. นางสาว วัชราภรณ์  กันทะพะเยา

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  ๙. นาย ภาคภูมิ  น่านกาศ

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

         ๑๐. นาย ณรงค์   อุยสวัสดิ์

๕๖



คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๕๗



คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๐

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

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

การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำาปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

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

ขอให้คำาสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และต่อหน้าผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า

 ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ 

ตนต่อผู ้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา  จักใช้ศิลปวิทยาการที ่มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง 

ดำารงอยู่ในคุณธรรมจักน้อมนำาเกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคค ี

ของปวงชน จักยอมพลีตนเพื่อประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต 

อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา  เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คงอยู่

ตลอดไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๕๘
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