พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำ�แถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำ�มหาวิทยาลัย
อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง
มาประดับไว้บนแถบสำ�รดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
ในแถบตุงประกอบด้วย
ลายปราสาท ซึ่งหมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปีชวด พุทธศักราช ๒๔๔๓
ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง
ตามตำ�นานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา
ลายเสือ หมายถึง ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พุทธศักราช ๒๕๔๑
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สำ�เนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๒
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ขา้ พเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงประจำ�ปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำ�เร็จ.
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาได้ปริญญาแล้ว ย่อมได้รบั การคาดหวังว่าจะเป็นผูส้ มบูรณ์พร้อม
ด้วยสติปัญญา คือหมายความว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้และคุณธรรมสูง. แท้จริงคำ�ที่พูดกันว่า
สติปัญญานี้ ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลงไปจะเห็นว่ามีสองส่วน คือ สติ ส่วนหนึ่ง กับ ปัญญา
อีกส่วนหนึง่ . สติ คือความระลึกรูถ้ งึ สถานะหน้าทีข่ องตน และรูต้ วั อยูต่ ลอดเวลาว่าตนกำ�ลังทำ�อะไร
คิดอะไร. ส่วนปัญญา คือความรูค้ วามฉลาด ทัง้ ทีไ่ ด้จากการเล่าเรียนจดจำ�มา จากการพิจารณา
ใคร่ครวญจนเข้าใจ และจากการฝึกฝนอบรมจนชำ�นาญคล่องแคล่ว. สติกับปัญญานั้นเป็นสิ่ง
สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการดำ�เนินชีวิตและการทำ�งาน ทั้งต้องมีประกอบพร้อมกันเสมอ
จะขาดสิง่ ใดไปมิได้ เพราะปัญญาความรูช้ ดั เป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยให้บคุ คลสามารถขบคิดพิจารณาและ
วินิจฉัยตัดสินเรื่องต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกตรงตามหลักวิชาและหลักเหตุผล ส่วนสติความรู้ตัว
เป็นคุณธรรมทีค่ อยกำ�กับประคับประคอง ให้บคุ คลมีความรอบคอบ ความยัง้ คิด ทีจ่ ะใช้ปญ
ั ญา
แต่ในทางที่ถูกต้อง ที่ไม่เป็นโทษเสื่อมเสีย. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเอง
ให้เป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญา เพือ่ สามารถดำ�เนินชีวติ และประกอบกิจการงาน ให้ส�ำ เร็จผลเป็นประโยชน์
เป็นความเจริญได้โดยสมบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและ
ผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำ�เร็จ และความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.
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กำ�หนดการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลท่าสุด อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๐๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
		 โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลท่าสุด
		 อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
		 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		 และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
- ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา
		 บรมราชชนนี
- ทรงวางพุ่มดอกไม้
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ
- ทรงกราบ
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- เสด็จพระราชดำ�เนินเข้าภายในห้องประทับรับรอง
- ทรงประทับพักพระราชอิริยาบถ
- ทรงฉลองพระองค์ครุย
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
- เสด็จพระราชดำ�เนินออกจากห้องประทับรับรองเข้าภายในหอประชุม
		 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
๕

- ทรงกราบ
- ทรงประทับพระราชอาสน์
- อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญา
		 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จำ�นวน ๒ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
		 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำ�ดับ
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- รองอธิการบดี และคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาเข้ารับ
		 พระราชทานปริญญาบัตร (จำ�นวน ๑,๔๙๖ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
		 แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ตามลำ�ดับ
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- รองอธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ
		 ผลการเรียนดีเด่น เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศ
		 ผลการเรียนดีเด่น (จำ�นวน ๑๗ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
		 เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นแก่ผู้ได้รับรางวัล ตามลำ�ดับ
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำ�ปฏิญาณ
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
		 (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
- เสด็จพระราชดำ�เนินออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปยัง
		 ห้องรับรอง
		 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย
- เสด็จพระราชดำ�เนินประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสำ�นักงาน
		 อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- รถยนต์พระทีน่ ง่ั ถึงอาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
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- ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
- ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จพระราชดำ�เนินเข้าภายในอาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
		 แม่ฟ้าหลวง
- ทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงดนตรีประกอบนิทรรศการ
		 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในโอกาสทีท่ รงเจริญ
		 พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ณ บริเวณโถงชัน้ ล่าง อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
		 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- เสด็จพระราชดำ�เนินขึ้นชั้น ๒
- ทรงฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับผูบ้ ริหาร และคณาจารย์ (จำ�นวน ๕ ชุด)
- นายกสมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษา
		 แห่งประเทศไทยและคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพือ่ พระราชทาน
		 ให้แก่มลู นิธิ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- ประธานมูลนิธิ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
		 เงินสมทบทุนมูลนิธิ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- เสด็จพระราชดำ�เนินเข้าภายในห้องรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังห้องเชียงแสน
- ทรงประทับพระเก้าอี้ ณ โต๊ะเสวย
- ทรงเสวยพระสุธารสชา
เวลา ๑๗.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่ประทับแรม ณ พระตำ�หนักดอยตุง
		 อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การแต่งกาย ข้าราชการในพื้นที่
ข้าราชการในพระองค์
ผูบ้ ริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาชนทั่วไป
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เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ชุดครุยสวมทับสูท
สูทมหาวิทยาลัย
ชุดสากล หรือชุดสุภาพ

คำ�กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปิตยิ นิ ดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมทีใ่ ต้ฝา่ ละอองพระบาท
ทรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำ�เนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผท้ ู รงคุณวุฒิ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รวมทั้งเหรียญรางวัล
เกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่
ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ
ใต้ฝา่ ละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูลต่อไป
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำ�กราบบังคมทูล
เบิกผูัทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกผูท้ รงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จำ�นวน ๒ ราย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
		 นายจุน วนวิทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
		 นายอดิเรก ศรีประทักษ์
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นาย จุน วนวิทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายจุน วนวิทย์ เกิดเมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่เป็นผู้มีความ
วิริยะอุตสาหะ พยายามขวนขวายแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเอง
ด้วยความขยันหมัน่ เพียร เป็นผลให้มคี วามรูแ้ ตกฉานในหลายเรือ่ ง รวมทัง้ มีความคิดสร้างสรรค์ที่
สามารถพัฒนาต่อยอดจนประสบความสำ�เร็จในชีวิต
นายจุน วนวิทย์ ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีนจากครูที่สอนพิเศษ
ตามบ้าน ได้เริ่มทำ�งานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าวสารส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ ๑๒ ปี และได้เปลี่ยนอาชีพตามลำ�ดับ อันประกอบด้วย
การเป็นช่างทำ�ทอง ขับรถโดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านทำ�ป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทำ�แม่พมิ พ์
สำ�หรับฉีดชิน้ งานพลาสติก จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมาหลากหลาย ประกอบกับ
เป็ นผู ้ ม ี ความคิดสร้างสรรค์และเห็นช่อ งทางธุ รกิ จ จึ งได้ ออกแบบและผลิ ตของเล่ นเด็ ก
ออกจำ�หน่ายตั้งแต่เมื่ออายุ ๒๘ ปี และโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความ
คิดทีจ่ ะทำ�โครงพัดลมด้วยพลาสติกขึน้ ซึง่ ในสมัยนัน้ โครงกรอบพัดลมล้วนทำ�ด้วยโลหะอลูมเิ นียม
ทัง้ สิน้ และได้เสนอขายชิน้ งานให้กบั โรงงานผลิตพัดลมทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้
เป็นผลให้มกี ารใช้กรอบ
โครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยแพร่หลายแต่นั้นมา ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่
ประเทศไต้หวันแล้วจึงนำ�มาผลิตพัดลมทีใ่ ช้ชน้ิ ส่วนพลาสติกทัง้ หมดออกจำ�หน่ายเป็นของตัวเอง
โดยเริ่มแรกใช้ชื่อยี่ห้อ “K” และยี่ห้อ “TORY” ต่อมาเมื่ออายุ ๕๒ ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ
“ฮาตาริ” ออกจำ�หน่ายเป็นครั้งแรก จากการที่นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้มีแนวคิดในการประกอบ
อาชีพและดำ�รงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีวินัย
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อความสำ�เร็จ และเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ� เป็นผล
ให้กิจการของฮาตาริก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
กับพัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ตลาด และ
แม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้
บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี
๑๐

การผลิตสินค้าดังกล่าวนั้น ดำ�เนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท
วนวิทย์แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด บริษัทฮาตาริอิเลคทริค จำ�กัด และบริษัทวนวิทย์เมทัลเวิร์ค
จำ�กัด โดยมีนายจุน วนวิทย์ เป็นประธานกรรมการ นายจุน วนวิทย์ คิดเสมอว่าคนไทยมิได้มี
ความสามารถด้อยกว่าใคร ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาติเป็นผู้นำ�และคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป
นอกจากนี้ยังได้ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นแนวทางการ
ทำ�งานมาโดยตลอด ๒ ประการ คือ “ใช้ตน้ ทุนเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ ” และ “ใช้ตน้ ทุนลดลง
แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม” รวมทัง้ กำ�หนดวิสยั ทัศน์ของบริษทั ในเครือไว้วา่ “ฮาตาริ คือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านสายลม”
นายจุน วนวิทย์ ได้ใช้ประสบการณ์ทผ่ี า่ นมารวมกับพรสวรรค์ในเชิงช่างทำ�การประดิษฐ์
คิดค้นและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องสามารถลดต้นทุน และเพิ่ม
ผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชดั โดยมิได้ใช้พน้ื ฐานความรูจ้ ากการเรียนทีใ่ ด ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้นำ�มาผสมผสานอย่างกลมกลืน สำ�หรับพนักงานนั้น นายจุน วนวิทย์
เป็นผู้ให้โอกาสพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงาน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะให้คำ�ชี้แนะและให้
ถือว่า “ผิดเป็นครู” ให้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องท้อถอย พร้อมทั้งให้การจุนเจือ
ครอบครัวของพนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรและมอบเครื่องอุปโภคให้เป็นประจำ�
ทุ ก ปี ณ วั น นี้บริษัทในเครือ วนวิทย์ก รุ๊ป มี พนั กงานกว่ า ๒,๐๐๐ คน ส่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ออก
จำ�หน่ายทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ มีผลประกอบการปีละกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท มีส่วน
แบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์พดั ลมในประเทศประมาณร้อยละ ๘๐ สามารถลดการนำ�เข้าพัดลม
จากต่างประเทศได้เกือบทั้งหมด จึงถือได้ว่า นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยันหมัน่ เพียร ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และจิตใจดีงาม
สามารถนำ�พาตนเองและกิจการสู่ความสำ�เร็จอย่างสูง
เมื่อประสบความสำ�เร็จในการงานอาชีพแล้ว นายจุน วนวิทย์ มิได้ลืมตอบแทนสังคม
แต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อย
โอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่แสดงตัว ได้บริจาคทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเงินอุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้าง
สะพานลอยข้ามถนน ตลอดจนบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับอยูเ่ ป็นประจำ�
มาแล้วเป็นมูลค่ารวมกว่าร้อยล้านบาทและยังปฏิบตั อิ ยูโ่ ดยสม่�ำ เสมอ จากการประกอบคุณงามความดี
มาอย่างต่อเนือ่ ง จึงเป็นผลให้ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ สายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

๑๑

ด้วยความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์อนั เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ในการเป็นนักประดิษฐ์
และนักบริหารที่ประสบความสำ�เร็จมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ทั้งที่มิเคยได้รับการศึกษาในระบบ
มาก่อน รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและอุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทัว่ ไปกว่า ๕๐ ปี ประกอบกับสิง่ ทีไ่ ด้กระทำ�มาล้วนเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ
โดยรวม นับเป็นแบบอย่างทีพ่ งึ ยกย่องในวงวิชาการและวิชาชีพ ดังนัน้ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจุน วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๒

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นาย อดิเรก ศรีประทักษ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ ที่จังหวัด
นครสวรรค์ สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยพณิชยการพระนคร
ปั จ จุ บ ั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร วิ ท ยาเขตพณิ ช ยการพระนคร
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เริ่มทำ�งานด้านบัญชีและการเงินที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ เนื่องจาก นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้มีความขยันขันแข็ง
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำ�ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานเป็นอย่างดี และได้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญในเครือเจริญโภคภัณฑ์หลายตำ�แหน่ง ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
จนถึงปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ทำ�งานและบริหารธุรกิจ สร้างสรรค์องค์กรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
เป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพได้ใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างยอดเยี่ยมสามารถนำ�พา
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) ให้เป็นผู้นำ�ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารครบวงจรของประเทศไทยและเป็นบริษัทระดับโลก โดยธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น
สองสายหลัก คือ ธุรกิจสัตว์บก ได้แก่ ไก่ ไข่ไก่ หมู เป็ด และธุรกิจสัตว์น้ำ� ได้แก่ กุ้ง ปลา ซึ่ง
แต่ละสายงานแบ่งเป็นสินค้าหมวดหลัก ๓ หมวด ได้แก่ ๑) หมวดอาหารสัตว์ ๒) หมวด
ฟาร์ม คือ พันธุ์สัตว์ และเนื้อสัตว์ และ ๓) หมวดอาหารซึ่งรวมถึงเนื้อสัตว์ปรุงสุก และ
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ในขณะนี้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศกว่า ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
จีน ไต้หวัน อินเดีย ตุรกี อังกฤษ รัสเซีย และมีสาขาการค้าอีก ๑๗ ประเทศ คือ จีน ฮ่องกง
สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย รัสเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม
เยอรมัน สเปน เดนมาร์ก แอฟริกาใต้ และดูไบ โดยมียอดขายปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑๓

สิง่ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) เติบโตเป็นผูน้ �ำ ทางธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของประเทศไทย เนื่องจาก นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ได้ดำ�เนินการตามวิสัยทัศน์ให้บริษัทเป็น “ครัวของโลก” ซึ่งธุรกิจมีความจำ�เป็นต้องปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ จากเดิมที่บริษัทรับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าทั่วโลก มาสู่การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของตนเอง มีช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าทั่วโลก รวมถึงมีระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจสมัยใหม่ พร้อมกันนั้น บริษัทจะต้องมีความแข็งแกร่ง
ในธุรกิจต้นน้ำ� ตั้งแต่การผลิตอาหาร การจำ�หน่ายอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์และการเลี้ยง
สัตว์ ซึ่งถือว่าอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าหรือ (Value Chain) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร ทำ�ให้บริษัท
สามารถควบคุมกลไกการผลิตอาหาร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางด้วยระบบปิดที่ทันสมัย อันจะ
นำ�มาสู่ความมั่นใจในเรื่องของอาหารปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
ของทุกๆ ผลิตภัณฑ์ได้ การที่องค์กรมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก จึงจำ�เป็นที่จักต้อง
พัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยและเพื่อให้เกิดการผสมผสานและพลังขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
องค์กรระดับโลกได้ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ จึงได้สร้างกรอบค่านิยม และวัฒนธรรมขึ้น
เพื่อให้บุคลากรของบริษัททุกระดับมีกรอบความคิดและความประพฤติไปในทิศทางเดียวกัน
หรือที่เรียกว่า “CPF Way” อันประกอบไปด้วย สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ทำ�เร็วและมีคุณภาพ ทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
นอกเหนือจากความสำ�เร็จในการนำ�พาบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผูน้ �ำ ทางด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างต่อเนือ่ งแล้ว นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ยังคงเป็นบุคคลที่ให้ความสำ�คัญกับการประกอบคุณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้เกษตรกรในชนบท ผลงานที่ประสบความสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่น
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อย และสร้างอาชีพของเกษตรกรหมู่บ้านเกษตรกรรม
หนองหว้า ในพื้นที่ตำ�บลบ้านช่อง อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งแต่เดิมเคยเป็น
พืน้ ทีท่ ย่ ี ากจน เกษตรกรในพืน้ ทีข่ าดโอกาส ขาดความรู้ ไม่มแี หล่งทำ�กินเป็นของตนเอง จนปัจจุบนั
กลายเป็นแหล่งเลี้ยงสุกรระดับต้นของประเทศ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
องค์ความรู้ที่นำ�ไปสู่การเพิ่มพูนทักษะการทำ�ปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการส่งเสริม
วิธีการทำ�ธุรกิจ จนเกษตรกรชุมชนบ้านหนองหว้า สามารถรวมตัวกันจดทะเบียนเป็นบริษัท
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำ�กัด ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๑ ปัจจุบันเทคโนโลยีการเลี้ยง
สุกรของเกษตรกรในชุมชนแห่งนีถ้ อื เป็นต้นแบบของการเลีย้ งสุกรทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในประเทศไทย
จากจุดเริ่มต้นที่มีแม่พันธุ์สุกร ๑,๕๐๐ ตัว ปัจจุบันมีแม่พันธุ์สุกรกว่า ๖,๐๐๐ ตัว เกษตรกรมี
รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยร่วมแสนบาทต่อเดือน
๑๔

นอกจากนี้ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมโครงการ
เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ดำ�เนินการมากว่า ๒๐ ปี สะท้อนภาพความ
ห่วงใยในเรื่องปากท้องของเยาวชน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร มุ่งเน้นการลดปัญหาภาวะทุพ
โภชนา ด้วยการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคในโรงเรียน โดยได้
สนับสนุนพันธุ์แม่ไก่รุ่นแรก อาหารสัตว์ และแนะนำ�วิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด
ความคาดหวังของโครงการนี้ไม่ได้เน้นเพียงการให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดีจากการบริโภค
ไข่ไก่สดเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการสร้างวิชาชีพติดตัวให้กบั นักเรียน จนเป็นทีม่ าของหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจฉบับประถมเพื่อให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายไข่ไก่และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
อีกทั้งยังส่งผลไปสู่ชุมชนรอบข้างที่ได้บริโภคไข่สดจากฟาร์มของโรงเรียนอีกด้วย ปัจจุบันมี
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม ๔๐๐ แห่ง และมีจำ�นวนนักเรียนกว่า ๘๐,๐๐๐ คน
ผลจากการดำ�เนินโครงการนี้ ทำ�ให้โรงเรียนมีการจัดตัง้ กองทุนทีด่ �ำ เนินการได้เองอย่างต่อเนือ่ ง
การเลีย้ งไก่ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และยังปลูกฝังวินยั และความรับผิดชอบแก่เยาวชน
จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำ�เร็จในการทำ�งาน และนำ�องค์กรไปสู่ความ
สำ�เร็จดังกล่าวข้างต้น และในขณะเดียวกันก็ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมและกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความมุ่งมั่นและจริงจังของ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นที่
ประจักษ์ว่าได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างเด่นชัดในหลายด้าน
ประกอบกับเป็นผู้ซึ่งมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติตนแก่
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีพึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐาน
และแบบอย่ า งแก่ผ ู้อ ื่นได้เจริญ รอยตาม ดั งนั ้ น ที ่ ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาปรั ชญาดุ ษฎี บ ั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๕

รายนามผู้กราบบังคมทูล
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

ผู้กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
		 พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน				

นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเกียรติยศ
ผลการเรียนดีเด่น
๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ			

อธิการบดี

๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต
		 รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ 			

รองอธิการบดี

๓. ปริญญาบัณฑิต
		 ๓.๑ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
			
รองศาสตราจารย์ พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
		
๓.๒ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			
นายแพทย์ สำ�เริง กาญจนเมธากุล		
		
๓.๓ สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
			
รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี		
		
๓.๔ สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา อัครนิธิ		
		
๓.๕ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
		
๑๖

คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี

		
๓.๖ สำ�นักวิชาการจัดการ
			
รองศาสตราจารย์ จุฑา มนัสไพบูลย์		
			
อาจารย์ ณัฐพรพรรณ อุตมา			
		
๓.๗ สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณฤมล เต็มดี
		
๓.๘ สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สอาดสุด		
		
๓.๙ สำ�นักวิชานิติศาสตร์
			
รองศาสตราจารย์ อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ		
๔. เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
			
รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา

๑๗

คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
คณบดี
คณบดี
รองอธิการบดี

จำ�นวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓
จำ�นวน(คน)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ			
์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

๑
๑
รวม

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต					
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)
			
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)				
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ)
		
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
รวม
ปริญญามหาบัณฑิต		

๒
๓
๑
๑
๑

๖

						

			

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) 		

๔๔

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

๒๗
๑๒
๒๘

๑๘

จำ�นวน(คน)

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
		 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
				
		 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)				
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)				
		 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)

๑๒
๕
๓
๒

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๒
สำ�นักวิชาการจัดการ		
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)				
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

๒๔
๒๐

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)			
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)		

๑
๑

สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
		 นิติศาสตรมหาบัณฑิต

					
		
รวม

๒๐

๒๐๑

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง)			

๗๗

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
		 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
		 กายภาพบำ�บัดบัณฑิต						
		 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต						

๕๐
๑๔
๒๘

ปริญญาบัณฑิต		

๑๙

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
		 พยาบาลศาสตรบัณฑิต						

จำ�นวน(คน)
๖๒

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)			
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)					
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)					

๑๐
๑๓๙
๑๔๕

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)					
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)				

๔
๒๕

สำ�นักวิชาการจัดการ		
		 บัญชีบัณฑิต								
		 เศรษฐศาสตรบัณฑิต							
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
			
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)			
		 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)		

๔๔
๓๑
๑๐๐
๑๑๖
๖๘

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

๑๓
๘
๒๐
๔๑
๒๐
๑๔

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร		
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 			
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์)

๑๑
๕

สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
		 นิติศาสตรบัณฑิต							

๒๔๔

									
๒๐

รวม

๑,๒๘๙

จำ�นวน(คน)
เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น		
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง					

๑

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
		 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์					
		 สาขาวิชากายภาพบำ�บัด						
		 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์						

๑
๒
๑

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
		 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์						

๑

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
		 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย					
		 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ						
		 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ						

๑
๑
๑

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ						

๑

สำ�นักวิชาการจัดการ		
		 สาขาวิชาการบัญชี							
		 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์						
		 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ						
		 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว					

๑
๑
๑
๑

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์						
		 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ				

๑
๑

สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
		 สาขาวิชานิติศาสตร์							

๑

รวม

๑๗

๒๑

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)
๑. นาย จุน

วนวิทย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการอาหาร)
๒. นาย อดิเรก
ศรีประทักษ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)
๑. นาย ชัยทิพย์
๒. นาง ณัฐศรัณย์

๓. นาย สมาน

คัดสุระ
ชุมวรฐายี

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
๑. นาย วสันต์
มะโนเรือง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ)		
๑. นาง ปริยาณี
หอมสุวรรณ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 		
๑. นาย เชี่ยวชาญ
แสงทอง
๒๒

มากสุข

ปริญญามหาบัณฑิต
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง)
๒๓. นาย รุ่งธรรม
๑. นางสาว กุลธิรา
เกตุถิรกุล
๒๔. นางสาว รุ่งฟ้า
๒. นางสาว ชฎาพร
สังข์ทอง
๒๕. นางสาว ลักษณาวรรณ
๓. นางสาว ณปภัช
นพเกื้อ
๒๖. นางสาว ลัดดา
๔. นาย ทัตภณ
จีรโชตินันท์
๒๗. นางสาว ลัดดาชยา
๕. นางสาว เนตรนภิส
พานิชกุล
๒๘. นาย วรพล
๖. นาย บัณฑิต
ทัศน์ละมัย
๗. นางสาว บุณยนุช
รัตนเพ็ญชาติ ๒๙. นางสาว วิมลวรรณ
๘. นางสาว เบญจมาศ
รัตนพงศ์อำ�ไพ ๓๐. นาย วิรัชสรณ์
๓๑. นาย วิศิษฎ์
๙. นางสาว ปณิธี
ชุณหเวชสกุล
๓๒. นางสาว ศรัณยา
๑๐. นาย ปธิกร
รัฐคุณาธร
๓๓. นางสาว ศศิธร
๑๑. นางสาว ปภาวี
สืบจากยง
๓๔. นางสาว ศิริลักษณ์
๑๒. นางสาว ประถมาภรณ์ นาพูลผล
๓๕. นาง ศิริวรรณ
๑๓. นางสาว เปี่ยมศิริ
คุ้มศิริ
๓๖. นาย สมชาย
๑๔. นางสาว โปรดปราน เจริญนิตย์
๓๗. นางสาว สลิลทิพย์
๑๕. นาง พิมพา
กสิคุณ
๓๘. นางสาว สิกานต์
๑๖. นางสาว พิมลพรรณ เฉลิมวุฒิกุล
๓๙. นาง สิรินภัสธา
๑๗. นางสาว เพชรน้ำ�ผึ้ง รอดโพธิ์
๔๐. นาย สุกิจ
๑๘. นางสาว ภัทรภร
กิจสุวรรณ
๔๑. นางสาว สุพัตรา
๑๙. นาย ภูณรัช
ชาญวิทยกิจ
๒๐. นางสาว มนสิกาญจน์ ศรีรัตนสมบูรณ์ ๔๒. นางสาว สุภาพร
๒๑. นางสาว รสสุคนธ์
เสนจันทร์ฒิไชย ๔๓. นางสาว สุวิณี
๔๔. นางสาว อภิชยาภรณ์
๒๒. นาย รัชกฤช
วงพงษ์คำ�

๒๓

แซ่โอ้ว
เอกภพวศิน
ตันตระกูล
กาญจนเศรณีโภคิน
กุลดิลกชัย
วังฆนานนท์
กาญจนวนิชกุล
ธนวรรณพงศ์
วิญญรัตน์
ถนอมทอง
เพียรธนภาคย์
พหลพิพัฒน์
พรมมารี
เลิศฤทธิ์เดชา
ประสาทพรศิริโชค
วิสุทธิโก
ศิรินภัสโภคิน
รัศมี
ฤทธิ์หมี
เป้าแดง
พึ่งกัน
ชุณหเวชสกุล

สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) 		
			
๑๕. นางสาว มนัญญา
๑. นางสาว จณัญญา
ภูวคีรีวิวัฒน์
๑๖. นางสาว รพีพรรณ
๒. นางสาว จิรา
ถาวรประดิษฐ์
๑๗. นาง รัชดาพร
๓. นางสาว เจตชวา
จันโททัย
๑๘. นาย วริสร
๔. นาย ชนัสถ์นันท์
ชลวิศิษฎ์
๑๙. นางสาว วาริน
๕. นาย ชาคริต
ปิลันธนากร
๒๐. นาย วิทิต
๖. นางสาว ณภากุล
โรจนสุภัค
๒๑. นาย วิสรุติม์
๗. นางสาว ไดแอน
เลาหทัย
๒๒. นาย ศิริพงษ์
๘. นางสาว ต้องหทัย
ตั้งสินมั่นคง
๒๓. นาย สมยศ
๙. นาย ธรรมรัตน์
จันทร์นวล
๒๔. นางสาว สุวประวีณ์
๑๐. นางสาว นวลนภา
สันติไชยกุล
๑๑. นางสาว นิจศิริ
พงษ์ศิริชัยโรจน์ ๒๕. นางสาว อัครยา
๒๖. MR. ABEDRAZAK M.
๑๒. นาง นิสา
ลิ้มสุวรรณ
๒๗.MRS. THANAA M.
๑๓. นางสาว ปิยนุช
ศรีสุคนธ์
๑๔. นางสาว ภัทราภา
จิตเอื้ออารีย์

คีรีศรี
ตริตานนท์
ทองยศ
สุวรรณฉัตรชัย
ชรรินชัย
โชติศาตพร
ตันพัฒนรัตน์
ศิริพร ณ ราชสีมา
จงไพรัตน์
ริ้วเหลือง
ธีระเลิศเวไนย์
IBRAHIM
IBRAHIM

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) 		
๗. นางสาว พัชรนันท์
๑. นางสาว กษิรา
เขมพิทักษ์
๘. นาย ไพศิษฐ์
๒. นางสาว ชณิศา
พานิช
๙. นางสาว ลักขณา
๓. นางสาว ชนิดา
กุลมาโนชวงศ์
๔. นางสาว ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา ๑๐. นาย สฤษดิ์
๕. นางสาว พนิดา
จรรย์ศุภรินทร์ ๑๑. นางสาว สุภามาศ
๑๒. นางสาว อตินุช
๖. นางสาว พริมรตา
ติยะจินดา

ศรีพัฒนวัชร์
ตระกูลก้องสมุท
ถาวโรจน์
ตันติอภิชาต
เติมมงคลชัย
ดวงแก้ว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
๑. นาย กฤตภาส
ไพเราะ
๕. นางสาว จิรัชยา
๒. นาย กันตพงศ์
พลอยดนัย
๖. นาย ชาญชัย
๓. นาย กานต์
วงศ์ศุภสวัสดิ์
๗. นางสาว ชาลิสา แจนิส
๔. นาย กิตติพัฒน์
สุวรรณอัคระเดชา ๘. ร้อยเอกหญิง พัชมณ

นาคฤทธิ์
เจริญสุวรรณ
เทียนโพธิ์สุวรรณ์
มาสกุล

๒๔

๙. นาย ภูรี
๑๐. นาง มนูญ
๑๑. นาย ยุรนันท์
๑๒. นางสาว รัตนาวดี
๑๓. นางสาว รุ้งเพชร
๑๔. นางสาว เรียมศิริ
๑๕. นาง วีรวรรณ
๑๖. นาย วีระวัฒน์
๑๗. นางสาว ศุภชาดา
๑๘. นาง ศุภรัตน์

วัฒนศัพท์
ดุจหนึ่งคุณากร
ภมรมนตรี
บุรุษเลี่ยม
ลิ้มสวัสดิ์วงศ์
เจริญเผ่า
สุภัทรกุล
ลาตีฟี
บุญวิสุทธิ์
ชาญวุธ

๑๙. นางสาว ศุภรัตน์
๒๐. นาง สุภลักษณ์
๒๑. นาย สุมิตร
๒๒. นาย สุรกิจ
๒๓. นาย สุรพงษ์
๒๔. นางสาว เสาวลักษณ์
๒๕. นางสาว เสาวฬส
๒๖. นางสาว โสธิรา
๒๗. นาย อติชาต
๒๘. นาย อนุชิต

ศิริวานนท์
พรหมหิตาธร
เตชะสุขสันติ์
หาญคุณะเศรษฐ์
ลูกหนุมารเจ้า
ผาพิง
เหล็กม่วง
พานิชปรีชา
ทัฬหชาติโยธิน
กิจสมบัติ

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 		
๑. นางสาว ขวัญหทัย
จันทร์ตระกูล
๒. นางสาว จิราพร
อนุรักษ์
๓. นางสาว เจรจา
นุเมฆ
๔. นาย ชัยชาญ
รัตนพนาวงษ์
๕. นางสาว ดวงกมล
อุบลศรี
๖. นาย ธนาเศรษฐ
นาระต๊ะ

			
๗. นาง ภักดีพร
๘. นาย ภานุเทพ
๙. นางสาว วรัญญา
๑๐. ร้อยตำ�รวจเอก วิญญู
๑๑. นางสาว ศิรินุช
๑๒. นาย อุทัย

ทองคำ�
ผาทอง
ผลดี
พรประทุม
ไชยโรจน์
หอมนาน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
๑. นางสาว เกสร
จักสุจันทร์
๔. นางสาว ปิยะพร
๒. นาง ชลิตตา
สมุดความ
๕. นาย พงศกร
๓. นาง นิภากร
โภคาสัมฤทธิ์

วงศ์นาค
ชัยวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) 		
๑. นางสาว ขวัญพัฒน์
ธรรมพัทธ์ธีรา ๓. นางสาว สุวลัย
๒. นาย ภาณุเดช
อังกินันทน์

เมืองเจริญ

๒๕

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 		
๒. MISS YANRU
๑. นางสาว นมลรัตน์
แย้มวงศ์

GAO

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. MISS RACHANA
KONG
MANIVANH
๑. MR. CHANPHENG

สำ�นักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
๑. นางสาว กรชพรรณ ศรีสมุทร
๒. นาย กฤษณ์
สิทธิอาษา
๓. นางสาว จารุวรรณ
มหาวงศ์
๔. นาย จิรชาญ
กุลประภา
๕. นาย จิรพัฒน์
ดวงแสงทอง
๖. นาย เจษฎา
คำ�เงิน
๗. นาย เฉลิมชัย
อัศวโสภี
๘. นาย ชนวุฒิ
เตชะศิริอภิวัฒน์
๙. นาย ชวการ
ศรีรัตนประสิทธิ์
๑๐. นาย ณัฐพล
ไชยลังการ
๑๑. นาย ธนัยวัฒน์
อาชวพร
๑๒. นางสาว ธิติกานต์
พิมประภากร

๑๓. นาย นครินทร์
๑๔. นาย ประภาส
๑๕. นาย พัทธกานต์
๑๖. นาย มณเฑียร
๑๗. นางสาว ลักษิกา
๑๘. นาง ศิริลักษณ์
๑๙. นาย สันติชัย
๒๐. นาย สุพรรัตน์
๒๑. นางสาว สุพิชญา
๒๒. นางสาว สุมัศทนา
๒๓. นางสาว อรณิชา
๒๔. นางสาว อรอุมา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
๔. นาย ธนพล
๑. นาย กัมพล
พรมใหม
๕. นาย ธิรนันท์
๒. นางสาว จุติมา
สุขประสงค์
๖. นาง นพรัตน์
๓. นาย ณัฐพสิษฐ์
วงศ์ประเสริฐ

๒๖

จันนะ
ห่อนบุญเหิม
พูนไพบูลย์พิพัฒน์
สิริอรุณรุ่งโรจน์
สิทธิขันแก้ว
อินต๊ะ
ชุ่มมงคล
เป็ดทอง
สิริรวีกูล
อุตะมะ
โพธิสุข
แก้วจินดา

ไพสิฐสุวรรณ
วัฒนโยธิน
พิมพ์กินรีย์

๗. นาย นิภัทร
๘. นางสาว เยาวลักษณ์
๙. นาย ราเชนทร์
๑๐. นาย วรัตม์
๑๑. นางสาว วราภรณ์
๑๒. นาย วัชรพล
๑๓. นาย วัชรินทร์

นำ�เกียรติสกุล
ไชยยะ
ชูศรี
นรสิงห์
สารอินมูล
แก้วประดิษฐ์
คำ�วัน

๑๔. นางสาว ว่านไพล
๑๕. นางสาว วิภาวี
๑๖. นางสาว สุกัญญา
๑๗. นางสาว สุจิตตา
๑๘. นางสาว สุนทรี
๑๙. นางสาว สุพัตรา
๒๐. MR. FRANK

เดชติ่งเอง
ทวีสิงห์
หอมนาน
อุ่นใจ
ภัทรพูนสิน
อ่อนคำ�
BAETEN

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑. นาย สามารถ

สายอุต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร) 		

๑. นาย วรเศรษฐ์

ไตรสีห์

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
๑. นาย ไกร
๒. นาย จิระศักดิ์
๓. นาย เฉลิมพงษ์
๔. นางสาว ฐิติชญาน์
๕. นาย ณธพรหม
๖. นาย ณัฏฐ์
๗. นางสาว ณิชา
๘. ร้อยตำ�รวจโท แดน
๙. ร้อยตำ�รวจเอก ธนสิทธิ์
๑๐. นาย ประจักษ์

เกียรติเวชช์
กมลจิตร
ซิ่วสุวรรณ
คงชู
วงศ์ราษฎร์
เชาวดานุ
มูลสืบ
ใจหาญ
ติ๊บแปง
วงค์ปัญญา

๑๑. นาง พรทิพย์
๑๒. นาย พิเชษฐ
๑๓. นาย ภานุพัฒน์
๑๔. นาย ภูรัตนะ
๑๕. นาย เรืองฤทธิ์
๑๖. ว่าที่ร้อยตรี สมพร
๑๗. พันตำ�รวจโท สังคม
๑๘. นางสาว สายทอง
๑๙. สิบตำ�รวจโท สำ�ราญ
๒๐. ร้อยตำ�รวจโท อุทัยรัตน์
๒๗

สุวรรณ
ถูกจิตร
หล้าปาวงศ์
พรหมมหาชัย
ธรรมรส
รุจิกิตติอังศุธร
คลังแสง
ต๊ะวิชัย
ใจดี
บุษบก

ปริญญาบัณฑิต
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑. นางสาว ฐิติมา
๒. นาย ณัฐวุฒิ
๓. นางสาว ดุษฎี
๔. นางสาว ภัทธิฬากรณ์

กองไชย
เขื่อนแก้ว
อ๊อสปอนด์พันธ์
ชำ�นาญปืน

๕. นางสาว วราภรณ์
๖. นางสาว วราภรณ์
๗. นาย วีระวัฒน์

สอดจิตต์
อารียวงศ์สถิตย์
สิทธิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๑๓. นางสาว สานิตย์
เลิศภูเขียว
๘. นางสาว ณัฐธภัสสร
ยุทธนา
๑๔. นางสาว สิริญญา
มณี
๙. นางสาว ทักษอร
รัตนยุวัน
๑๕. นางสาว สุภัค
เชื่อมสุข
๑๐. นางสาว นันทพร
ลลิตานันท์
๑๖. นางสาว อณินทิตา
สิโรมกุล
๑๑. นางสาว ฤดีมาศ
จันทะดี
๑๗. นางสาว อัจฉราพรรณ จันต๊ะบุญ
๑๒. นางสาว ศิริวรรณ
กันติสินธุ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) 		
๓๐. นางสาว ณภัทร
๑๘. นางสาว กนกพร
ราชคมน์
๓๑. นางสาว ณัฐณิชา
๑๙. นางสาว กัญชลิการ์
มุสิกะ
๓๒. นาย ธนัญ
๒๐. นางสาว กานต์จนาภา สถิรชวาล
๓๓. นางสาว ธรรมวรรณ
๒๑. นางสาว จิดาภา
กุลธวัช
๓๔. นางสาว ธันยธร
๒๒. นาย ชนะพล
สหุนันต์
๒๓. นางสาว ชลิดา
สัทธรรมนุวงศ์ ๓๕. นางสาว นงนภัส
๓๖. นางสาว นภสร
๒๔. นางสาว ช่อลัดดา
ตะกี่
๓๗. นางสาว นวพร
๒๕. นางสาว ชุติณธร
ศรีสังวรณ์
๓๘. นางสาว นวลจันทร์
๒๖. นางสาว ซาตีบี
สมภักดี
๒๗. นางสาว ฐิระวี
ศิริกาญจนาไพบูลย์ ๓๙. นางสาว นัสรินทร์
๔๐. นางสาว เนตรชนก
๒๘. นางสาว ณธษา
วงศ์สามิตา
๔๑. นางสาว เบญจวรรณ
๒๙. นาย ณภดล
ธีระกุล
๒๘

บุญปัญญา
ศรีจันทร์
สาระเวียง
เกษสยม
สร้อยโมรี
ไชยลังกา
เพ็ญสุข
วิรัตน์เกษม
เพชรสังกฤต
พละมี
แซ่อึ้ง
ช่วยทอง

๔๒. นางสาว ปิ่นหทัย
๔๓. นางสาว ปิยนุช
๔๔. นางสาว พรทิพย์
๔๕. นางสาว พรประภา
๔๖. นางสาว พรรณิกา
๔๗. นางสาว พรสวรรค์
๔๘. นางสาว พวงหยก
๔๙. นางสาว พัทธนันท์
๕๐. นางสาว พิชชา
๕๑. นางสาว พิมพ์นารา
๕๒. นางสาว พุฒินี
๕๓. นางสาว แพรพรรณ
๕๔. นางสาว ภทรชนก
๕๕. นางสาว ภิชญาดา
๕๖. นางสาว ภิญญดา
๕๗. นางสาว มณฑิชา
๕๘. นางสาว มาริสา
๕๙. นางสาว ยิ่งรัก

๖๐. นางสาว รัตนาภรณ์
๖๑. นางสาว รุ่งทิวา
๖๒. นางสาว วชิราภรณ์
๖๓. นางสาว วรรณภา
๖๔. นางสาว วริยา
๖๕. นางสาว วันวิสาข์
๖๖. นางสาว วิชุกานต์
๖๗. นาย ศุภลักษณ์
๖๘. นางสาว สริตา
๖๙. นางสาว สิริรัตน์
๗๐. นางสาว สิริรัตน์
๗๑. นางสาว สุจิตรา
๗๒. นางสาว สุภาพร
๗๓. นางสาว สุรีพร
๗๔. นางสาว สุวิพร
๗๕. นาย อารัญ
๗๖. นางสาว อิศรา
๗๗. นางสาว เอมิกา

กุคำ�อู
สนิ
อกุนิวงศ์
นิมิตภาคภูมิ
ทองกอบสม
เสรีทวีกุล
ดำ�สุทธิ์
เตชะเทพ
โสละวัฒน์
ธิวงค์น้อย
ชุณหโสภาค
จันทร์พิทักษ์
เสียงเพลิน
พุทธรักษ์
วิจิตรกูล
เมตตาวงศ์
มูลคำ�
แสนลี

หมอกเมือง
บุญช่วย
สุริยนต์
ยะกลิ้ง
เจริญกิจเกษตร
วงเวียน
ศรีทอง
โรจนะประเสริฐกิจ
สังข์ทอง
ช่างปั้น
หมู่เกรียง
สิริรัตนาวรรณ
นามะยอม
ป้อมมาตา
นันชัย
อุตรมาตย์
กีตา
สนิท

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 			
๒. นางสาว รัตติกาล
อนุวงศ์
๑. นางสาว จุฑามาศ
แก้วโชติหิรัญ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๘. นางสาว พัชรภรณ์
โต๊ะเอียด
๓. นางสาว กนกกาญจน์ น้อยเจริญ
๙. นางสาว รัฐพรรณ
พลรัฐ
๔. นาย คุณากร
เกื้อด้วง
๑๐. นางสาว รุจิรัตน์
แก้วคุ้มภัย
๕. นางสาว ธนาภรณ์
อุดมศักดิ์
๑๑. นางสาว ศันสนีย์
สมบัติธีระ
๖. นาย ธีระกุล
อุทะกัง
๑๒. นางสาว อุทุมพร
แกล้วกล้า
๗. นางสาว นุชรีพร
นิลเลิศ
๒๙

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
๑๓. นางสาว กรกนก
นาคศรี
๓๒. นางสาว มนัสนันท์
๑๔. นางสาว เกศรินทร์
แง่โว้
๓๓. นางสาว รมิตา
๑๕. นาย คัมภีร์
ไชยวงค์
๓๔. นางสาว วรัญญา
๑๖. นางสาว จันทร์จิรา
ปานเอี่ยม
๓๕. นางสาว วรางคณา
๑๗. นาย จิราพงศ์
อยู่ประเสริฐ
๓๖. นางสาว วิภาณี
๑๘. นางสาว ณัฏฐาพร
วงศ์เสนา
๓๗. นางสาว วิรัทยานันท์
๑๙. นางสาว ดลทิพา
มณีใส
๓๘. นางสาว ศิรินารี
๒๐. นางสาว ธมนวรรณ
วิรุณศรี
๓๙. นาย ศุภวัฒน์
๒๑. นาย นรวร
หน่อไชย
๔๐. นางสาว สมเจตน์
๒๒. นางสาว นันทกลักษณ์ สังข์ภิรมย์
๔๑. นาย สมปอง
๒๓. นางสาว ปพิชญา
เทศนา
๔๒. นางสาว สุพรรณพร
๒๔. นางสาว ปราณี
ใจกาศ
๔๓. นางสาว สุพัตรา
๒๕. นางสาว ปัทมาภรณ์ ดวงแค
๔๔. นางสาว สุรีมาศ
๒๖. นางสาว พรทิวา
ทาสม
๔๕. นางสาว อธิพร
๒๗. นางสาว พรพรรณ
พุกพิลา
๔๖. นาย อภิชาติ
๒๘. นางสาว พรวิลัย
สำ�พล
๔๗. นาย อรรถพร
๒๙. นางสาว พิสุทธิพร
ตุงคณาคร
๔๘. นางสาว อริสา
๓๐. นางสาว เพ็ญนิภา
คะชาแก้ว
๔๙. นาย อลงกต
๓๑. นางสาว มณธิกา
ฦๅชา
๕๐. นางสาว อลิษา

อินอ้าย
ศรัทธาทิพย์กุล
มะโนใจ
มณฑาศิริทรัพย์
อุชุปัจ
ทำ�สุนา
พรมหล้า
สายพานิช
คงคอน
คำ�เอี่ยม
ฆ้องวงค์
เลาหะเพ็ญแสง
พรมชัย
นักรำ�
ทะปะละ
พูลสวัสดิ์
บวชชุม
สิงห์โต
แสงพุ่ม

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นาย บุคอรี
ปุตสะ
๒. นางสาว ภริตา

คุ่ยสว่าง

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๓. นางสาว จุติพร
คำ�ทอง
กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
๔. นางสาว กนกพรรณ
๕. นางสาว กรกมล

๖. นางสาว กรรณิการ์
๗. นางสาว จิราภรณ์

ไชยชนะ
เผ่าเครื่อง
๓๐

กองบัวใหม่
ชิตตระกูล

๘. นางสาว ณัฐฐา
๙. นางสาว นฤมล
๑๐. นางสาว นิภาพร
๑๑. นางสาว พัชรีญา

ศุภเวชกรกิจ
อุตสา
รวมธรรม
สู้ณรงค์

๑๒. นางสาว ยุพาวรรณ
๑๓. นางสาว ศิริลักษณ์
๑๔. นางสาว เหมือนแพร

ทิพย์แก้ว
เงินปุ่นนาค
เกื้อธวัชเกียรติ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นางสาว พรสินี
ศรีผ่องใส
๒. นางสาว สิรินันท์

สุวรรณาภรณ์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๕. นางสาว ธารวิมล
๓. นางสาว ชฎาภรณ์
อินทรวง
๖. นางสาว สุชาดา
๔. นางสาว ธันญา
เพชรน้อย

สุตัน
มีศรี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 		
๗. นางสาว กฤษณมน
อัศวภูมิ
๘. นางสาว จันทร์เพ็ญ คงศรี
๙. นางสาว จิตรลดา
ก้างออนตา
๑๐. นางสาว ชลันดา
วงศ์จันทร์ติ๊บ
๑๑. นาย ชัชวาล
กาญจนคีรธี ำ�รง
๑๒. นาย ชัยวัฒน์
ชินเมธีพิทักษ์
๑๓. นาย ณัฐศิลป์
ศรีสว่าง
๑๔. นาย ธนาพงศ์
อัฐปัน
๑๕. นาย ธวัชชัย
ลือสายวงศ์
๑๖. นางสาว นันทรัตน์
บุญตัด
๑๗. นางสาว น้ำ�ผึ้ง
อาภรณ์รัตน์

ฟองอิสสระ
ขอวางกลาง
วงศ์วิรัตน์
ศรีธิ
พนิชจีระสิน
ทาเวียง
ขัดทาน
เอี่ยมสว่าง
ปานพุ่ม
อินต๊ะแก้ว
กตัญญูวรรธนะ

๓๑

๑๘. นางสาว ปภัสร์พร
๑๙. นางสาว ปริมประภา
๒๐. นางสาว พิมพา
๒๑. นางสาว ภิรนันท์
๒๒. นาย มนตร์
๒๓. นางสาว รัชเกล้า
๒๔. นางสาว วราภรณ์
๒๕. นางสาว วิชยาภา
๒๖. นาย สิทธิกร
๒๗. นางสาว อุราภรณ์
๒๘. นาย ไอศูรย์

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง			
๓. นางสาว อมรรัตน์
๑. นางสาว ภัทริกา
ปัญญา
๒. นางสาว รัตติยา
วงศ์สุวรรณ์

ดีบุญโณ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๖. นางสาว แวนุรตัสนีม
๔. นางสาว เครือวัลย์
คนอยู่
๗. นางสาว หรรษา
๕. นางสาว ณฐมน
สีธิแก้ว

ปารามัล
มะณีปํ่า

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 		
๘. นางสาว กนิษฐา
หิมมะ
๙. นางสาว กรรณิการ์
ศรีสมทรง
๑๐. นาย กฤติน
วุฒิภัทรเมธา
๑๑. นางสาว กานต์ชนก พรมอะริยะ
๑๒. นางสาว เกศมณี
ภิญญะวงค์
๑๓. นางสาว ขวัญธิดา
ชัยวงค์
๑๔. นางสาว คนึงเนตร
คำ�ปา
๑๕. นางสาว จิตติมา
ทรายหมอ
๑๖. นางสาว จิราภรณ์
ปลัดศรีช่วย
๑๗. นางสาว จิราวรรณ
แก้วแหวน
๑๘. นางสาว จีราภรณ์
จอมกัน
๑๙. นางสาว จุล
ตีระวณิชย์
๒๐. นางสาว จุฬาวรรณ
ตันคำ�
๒๑. นางสาว ชาลิสา
กุลวงศ์
๒๒. นางสาว ชุติมา
พันธ์อำ�ไพ
๒๓. นางสาว ญารวี
จันธิมา
๒๔. นางสาว ดิยานา
ผูหาดา
๒๕. นางสาว ทิพวรรณ
สันธิ
๒๖. นางสาว ธัญสินี
นาแพร่
๒๗. นางสาว นริศรา
จันทร์แจ้ง

ตาวัง
ทันประจำ�สินธุ์
นำ�ทาน
เสาวโค
สุขใส
ไชยวรรณ์
คงปิ่น
สีเดช
เกตุวงศา
มะลิวงษ์
สลักทอง
ปัสสาวะโท
สี่พร
จีปูคำ�
จันทร์ธานี
ผิวอ่อน
ผิวเผื่อน
เตจ๊ะน้อย
ฉิมเวช
ทรัพย์ทวีเพิ่มพูน

๒๘. นางสาว นารินทร์
๒๙. นางสาว บัวมาศ
๓๐. นางสาว ปรานิสา
๓๑. นาย ปานศิริ
๓๒. นางสาว พรรษมน
๓๓. นางสาว พัชรา
๓๔. นางสาว พัชรินทร์
๓๕. นางสาว พิณทิพย์
๓๖. นางสาว พินทุสร
๓๗. นางสาว พิมพ์มาดา
๓๘. นางสาว เพ็ญทัด
๓๙. นางสาว ไพลิน
๔๐. นางสาว ภัททิรา
๔๑. นางสาว มยุรีย์
๔๒. นางสาว มัตติกา
๔๓. นางสาว เมศิณีย์
๔๔. นางสาว รัชดา
๔๕. นางสาว รัชนีกร
๔๖. นางสาว ศิริพร
๔๗. นางสาว ศิริพัฒน์
๓๒

๔๘. นางสาว ศิริวรรณ
๔๙. นางสาว โศรยา
๕๐. นางสาว สมฤดี
๕๑. นางสาว สาวิตรี
๕๒. นางสาว สุจิตรา
๕๓. นางสาว สุดาภรณ์
๕๔. นางสาว สุนิสา
๕๕. นางสาว สุพรรนิษา

ประทีปรัมย์
บุญต้น
ชูไว
บุญเรือง
ลำ�พูนพงศ์
พลหาร
อินทร์ทรง
โภคาศรี

๕๖. นางสาว เสาวภา
๕๗. นางสาว อมรรัตน์
๕๘. นางสาว อรวรรณ
๕๙. นางสาว อลิษา
๖๐. นางสาว อัญชลี
๖๑. นางสาว อัญชัญ
๖๒. นางสาว อัมพิกา

แก้วสุฟอง
อุดเรือน
โรจนคีรีสันติ
คงเกลี้ยง
อากาศ
พฤทธิไพทูรย์
วงศ์บุญมา

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๓. MISS YAN
LI
๑. MISS LING-ZI
HUANG
๒. MISS MINGHUA
CHEN
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๔. MISS LI
JING
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)		
๘. MISS LIN
๕. MR. CHENG
SHENG
๙. MR. LIU
๖. MR. DYLAN JAN
HARTMANN
๑๐. MISS RONGHUI
๗. MISS LI SHI
XUAN

ZHU
YANG
WANG

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นางสาว ทิพย์รัตน์
เอี่ยมวรวุฒิกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๕. นาย วิชญะ
๒. นางสาว กนกวรรณ ศรีทัน
๖. นาย ศุภวัฒน์
๓. นางสาว พิมพ์พิมล
ณ ลำ�ปาง
๗. นางสาว สิรินันท์
๔. นางสาว ภีรดา
หงษ์โต
๓๓

ศรีพิพัฒนกุล
ทองเอียด
กนกถาวรธรรม

๘. นางสาว สุวรรณรัตน์
๙. นางสาว อรุณพร

ราชรักษ์
กรุณาวงศ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
๑๑. นางสาว กนกวรรณ
ขำ�โนนงิ้ว
๑๒. นางสาว กมลชนก
รมณารักษ์
๑๓. นางสาว กรกนก
นนทะนำ�
๑๔. นาย กรวิชญ์
อินต๊ะรัตน์
๑๕. นางสาว กษมา
สมบัตินันท์
๑๖. นางสาว กัญญาภัทร ขันทะเสน
๑๗. นางสาว กันต์ปณัฏ
ถนอมพันธุ์
๑๘. นางสาว กันย์สินี
สมใจ
๑๙. นางสาว กิตติกัญญา ฉิมพูลทรัพย์
๒๐. นางสาว กิติยา
ขำ�เปรม
๒๑. นางสาว กุลวดี
พรรณธนะ
๒๒. นางสาว คุณัญญา
บรรลือ
๒๓. นางสาว จันทร์จิรา
ดาปิน
๒๔. นางสาว จิตราภรณ์
สอนเขียว
๒๕. นางสาว จิรัฐติกาล
ณ ลำ�ปาง
๒๖. นางสาว จิราวรรณ
เรือนสิทธิ์
๒๗. นางสาว จุฑาทิพย์
บุณยรัตพันธุ์
๒๘. นางสาว จุฑาวรรณ
เพียรศิริภิญโญ
๒๙. นางสาว จุฬาลักษณ์ กันชาติ
๓๐. นาย เฉลิมศักดิ์
ไกรพรศักดิ์
๓๑. นางสาว ชมพูนุช
เลิศสกุลวงษ์
๓๒. นาย ชยวีร์
ยามา
๓๓. นางสาว ชลิดา
อนาวัน
๓๔. นาย ชานนท์
หนูอุดม
๓๕. นาย ชานุพงศ์
มังคลาด
๓๖. นาย ชิษณุพงศ์
ชื่นธนานนท์
๓๗. นางสาว ญาธิป
หลวงพันเทา
๓๔

๑๐. นางสาว อาทิตยา

สุวี

๓๘. นาย ณรงค์ศักดิ์
๓๙. นางสาว ณัฏฐา
๔๐. นางสาว ณัฏยา
๔๑. นางสาว ณัฐธิตา
๔๒. นางสาว ดาริกา
๔๓. นางสาว ตรีรัตน์
๔๔. นางสาว ทัตชญา
๔๕. นางสาว ทัสวรรณ
๔๖. นางสาว ธนกุล
๔๗. นางสาว ธีรานันท์
๔๘. นางสาว นพนัช
๔๙. นางสาว นรินทร์รักษ์
๕๐. นางสาว นฤมล
๕๑. นางสาว นวนันท์
๕๒. นางสาว นัทธวรรณ
๕๓. นางสาว นัยนา
๕๔. นางสาว นาฏยา
๕๕. นางสาว นิภาวรรณ
๕๖. นางสาว นีรกิส
๕๗. นางสาว นุชนภา
๕๘. นางสาว เนตยา
๕๙. นางสาว โนรฮายาตี
๖๐. นางสาว เบญจพร
๖๑. นาย ปรัชญ์
๖๒. นางสาว ปรัชญ์นันท์
๖๓. นางสาว ปรัษฐา
๖๔. นางสาว ปริฉัตร

ทองสาคร
อินเลื่อมใส
บูรณะพล
ดำ�รงค์พานิชย์
สำ�ราญ
เลิศอุฬาร
ธนนรัฐเดช
วรวิจิตรชัยกุล
บั้งเงิน
ศรีภูมินทร์
เรืองศรี
เหลืองอ่อน
โวหาร
แก้วนวล
ทองแถม ณ อยุธยา
ค้าสม
แซ่ลิ้ม
ชูเกียรติวัฒน์
กาญจนเพ็ญ
ภู่ประเสริฐ
ไสยาทา
อาแว
นวลประเสริฐ
มาลารัตน์
ศรีสุพล
จูศิริชัย
พุ่มทอง

๖๕. นางสาว ปวีณา
๖๖. นาย ปัณณวุฒิ
๖๗. นางสาว ปาริชาติ
๖๘. นางสาว ปิยมาส
๖๙. นางสาว เปมิกา
๗๐. นางสาว เปรมฤดี
๗๑. นาย ผิงอัน
๗๒. นางสาว ผุสชา
๗๓. นางสาว พรรษชล
๗๔. นางสาว พรสุดา
๗๕. นางสาว พลอยไพลิน
๗๖. นางสาว พัชรินทร์
๗๗. นางสาว พัชรีภรณ์
๗๘. นาย พิชญ์กวิน
๗๙. นางสาว พุทธชาด
๘๐. นางสาว เพชรพิสุทธิ์
๘๑. นางสาว เพ็ญประภา
๘๒. นางสาว ภสพร
๘๓. นาย ภัทรพงศ์
๘๔. นางสาว ภัทราพร
๘๕. นาย ภาณุวัฒน์
๘๖. นางสาว เมตตา
๘๗. นางสาว โยฑากา
๘๘. นาย รวินทร์
๘๙. นางสาว รัญชิดา
๙๐. นางสาว รัตติกาล
๙๑. นางสาว รัตติกาล
๙๒. นาย รัตนตรัย
๙๓. นาย ฤตานนท์
๙๔. นาย ฤทธิ์รณชัย
๙๕. นาย วรจักร

พระไกยะ
ปิ่นสวาสดิ์
ราชกุณา
พุ่มกล่อม
ทินนิกร
ศรีรักษ์
แซ่หลง
พลาแดง
พร้อมสุภา
มัชฌิมา
คุ้มสิน
นิราศเวหน
ทองแท้
สิงขรเขต
กุทอง
สาคร
ชาติวุฒิ
สอนไม้
มหากันธา
ใจใหญ่
สืบไพบูลย์
น้อยอ่อนโพธิ์
พุทธานนท์
เพ็ชร์วัฒนา
หางนาค
สุขฉวี
ใหม่ยศ
คงเจริญ
แสนสวย
วรังครัศมิ
ธิอุด
๓๕

๙๖. นางสาว วริศรา
๙๗. นางสาว วศินี
๙๘. นางสาว วัฒนาวดี
๙๙. นาย วินัย
๑๐๐. นางสาว วิสุดา
๑๐๑. นาย วิสุทธิชน
๑๐๒. นาย ศรุต
๑๐๓. นางสาว ศศิกานต์
๑๐๔. นาย ศศิเดช
๑๐๕. นางสาว ศศิธร
๑๐๖. นางสาว ศศิรดา
๑๐๗. นาย ศิวะ
๑๐๘. นาย ศุภกิจ
๑๐๙. นางสาว สรญา
๑๑๐. นางสาว สลิล
๑๑๑. นางสาว สิตางศุ์
๑๑๒. นางสาว สิรินทร์
๑๑๓. นางสาว สิริรัตน์
๑๑๔. นาย สุกฤษฎิ์
๑๑๕. นางสาว สุจารี
๑๑๖. นางสาว สุจิตรา
๑๑๗. นางสาว สุดารัตน์
๑๑๘. นางสาว สุทธินี
๑๑๙. นางสาว สุทัศรา
๑๒๐. นางสาว สุธาชินี
๑๒๑. นางสาว สุภาพันธุ์
๑๒๒. นางสาว สุภาวรรณ
๑๒๓. นางสาว เสาวรจน์
๑๒๔. นางสาว เสาวรัตน์
๑๒๕. นางสาว เสาวลักษณ์
๑๒๖. นางสาว หทัยทิพย์

ไพศาล
สวัสดิ์ติมากูล
กำ�ธรเกียรติ
แซ่เหลี้ยว
จันริศิลป์
จันทร์ศรี
เสถียรพันธุ์
ศรีนรพรรณ
เสริมวิทยวงศ์
ไชยสีหา
ทาเปิ้น
อุปรา
สงจันทร์
รัตนจันทร์
ติยะพงษ์พิทักษ์
ชนะกุล
เดชะเทศ
สรหงษ์
เกษกลิ่นหอม
วิเศษนคร
การะนัด
เข็มกลัด
แจ่มนิยม
มัจฉาเวช
วงษาไฮ
จงขจรเกียรติ
อินต๊ะแก้ว
จันทร์ก๋า
โสวะ
ลิมป์เติมทรัพย์
พันธ์เมธาฤทธิ์

๑๒๗. นางสาว อเนญชา
๑๒๘. นาย อภิพล
๑๒๙. นาย อภิรักษ์
๑๓๐. นาย อมฤต
๑๓๑. นางสาว อรปวีณ์
๑๓๒. นางสาว อลิสา
๑๓๓. นางสาว อาภา

พึงปิติพรชัย
ตันหลง
สร้อยสวิง
ชัยอมฤต
กุลพรเพ็ญ
อินแก้ว
ศรีวิสุทธิลักษณ์

๑๓๔. นางสาว อารตี
๑๓๕. นาย อิทธิพัทธ์
๑๓๖. นางสาว อุไรวรรณ
๑๓๗. นางสาว อุษณีย์
๑๓๘. นาย เอกชัย
๑๓๙. นางสาว ฮัสนีย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖. นางสาว ปาริฉัตร
๑. นางสาว กนกวรรณ ศุภมิตร
๗. นางสาว ปาริชาต
๒. นางสาว จีรประภางค์ คำ�มูล
๘. นางสาว ปิยพร
๓. นางสาว นิสาลักษณ์ ศรไชย
๙. MR. HAO
๔. นางสาว ปรียานุช
บุญกำ�จัด
๕. นาย ปัญญานนท์
ทองบุ

เสรี
ศรีจันทร์เจ้า
โหยบทรัพย์
อารี
หลักฐาน
มะดือราแว

โพธิกุล
เม่นมิ่ง
สังข์ดวง
PAN

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐. นางสาว กรรณิการ์
๑๑. นางสาว คุณัญญา
๑๒. นางสาว จินตมัย
๑๓. นางสาว จุฑามาศ
๑๔. นางสาว ชนิศา
๑๕. นางสาว ฐิติพร
๑๖. นางสาว ธัญลักษณ์
๑๗. นางสาว นรินทร
๑๘. นางสาว นันทนา
๑๙. นางสาว นิภาวรรณ
๒๐. นางสาว บงกชกร

ร่มเกตุ
สืบเสาะ
สินสุวรรณ์
สิงห์บำ�รุง
ชูเมือง
เอื้องอุดม
อิ่มบุณยวัฒน์
อิ้มอนงค์
กะหมายสม
สิระรุ่งโรจน์กนก
ริ้วสุนทร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
๓๑. นางสาว กนกกาญจน์ เกิดพันธ์
๓๒. นางสาว กนกนันท์
ธนาพร
๓๖

๒๑. นางสาว มายูร
๒๒. นาย ฤกษ์ฤทธิ์
๒๓. นางสาว วัชรี
๒๔. นางสาว ศรวณีย์
๒๕. นางสาว สินี
๒๖. นางสาว สุภา
๒๗. นางสาว สุภาวรรณ
๒๘. นางสาว อรอุมา
๒๙. นางสาว อรุณี
๓๐. นางสาว อารยา

ตุ้ยหล้า
ตันกายา
ทรัพย์มูลอนันต์
ศรีมณี
บูชา
จรรยาสันทัด
แนวเถื่อน
แซ่กอ
สกุลบุญญารักษ์
ชัยยะ

๓๓. นางสาว กรกมล
๓๔. นางสาว กัญจน์กนก

กลับสมบูรณ์
ลอตระกูล

๓๕. นางสาว กาญจนา
๓๖. นางสาว เกศสุดา
๓๗. นาย โกเมธ
๓๘. นางสาว ขวัญรัตน์
๓๙. นางสาว จุฑามาศ
๔๐. นางสาว จุฬาลักษณ์
๔๑. นางสาว เจนจิรา
๔๒. นางสาว ฉัตรดาณ์
๔๓. นางสาว ชลธี
๔๔. นางสาว ชีวานุช
๔๕. นางสาว ชูจิต
๔๖. นาย ชูชัย
๔๗. นางสาว ฐพัชร์
๔๘. นางสาว ฐานนันท์
๔๙. นางสาว ณชนก
๕๐. นางสาว ณริสา
๕๑. นางสาว ณัฏฐา
๕๒. นางสาว ณัฐริกา
๕๓. นาย ณัฐศิลป์
๕๔. นางสาว ตฤณวรรณ
๕๕. นาย ทรงกรด
๕๖. นางสาว ทิวาพร
๕๗. นาย ธณัทภัทร
๕๘. นางสาว ธนพรรณ
๕๙. นาย ธนภัทร
๖๐. นาย ธนวิชญ์
๖๑. นาย ธนะรัช
๖๒. นางสาว ธิดารัตน์
๖๓. นาย นภนต์กฤต
๖๔. นาย นวพล
๖๕. นางสาว นิชชา

ตันติโกวิทย์
นิธิมณีรัตน์
กุลขจรพันธุ์
เชาวน์สินธุ์
ธรรมรงค์วิทย์
อุตเภา
ชีวินประภาศรี
พรหมวรรณ์
เสมอเชื้อ
สุทธวาทิน
ชัยแก้ว
พญาไพรก่อสกุล
ฟองแก้ว
เลาเหมาะ
โพธิ์เมือง
โชติกเสถียร
ปิ่นนาค
ผ่องสว่าง
ครุฑชูชีพ
ท้าวฬา
ประทุมสุวรรณ
อุดมวงษ์
ยิ้มปรีชา
พูลพจน์
โอฬารเมธี
เมธาวีวัฒนกุล
นพรัตน์
ธนฐิติกุล
วรรณภักดี
เศวตรัตนเสถียร
กิตติรัชต์นุกุล
๓๗

๖๖. นางสาว นิชธาวัลย์
๖๗. นางสาว นิตยา
๖๘. นางสาว นิโลบล
๖๙. นางสาว บุษยมาศ
๗๐. นางสาว เบญจวรรณ
๗๑. นางสาว ประสานใจ
๗๒. นางสาว ปรางค์ทิพย์
๗๓. นางสาว ปริญ
๗๔. นาย ปริญญา
๗๕. นางสาว ปรีดารัตน์
๗๖. นางสาว ปาณิภรณ์
๗๗. นางสาว ปาริฉัตร์
๗๘. นาย ปิพาภัสน์
๗๙. นางสาว ผ่องพิชญ์
๘๐. นาย พงษ์ศักดิ์
๘๑. นาย พชร
๘๒. นางสาว พรทิพย์
๘๓. นางสาว พรทิพย์
๘๔. นางสาว พรนภัส
๘๕. นางสาว พรยมล
๘๖. นางสาว พัชรพรรณ
๘๗. นาย พันธ์ระวี
๘๘. นางสาว พิจิตรา
๘๙. นางสาว พิชญา
๙๐. นางสาว พิรดา
๙๑. นาย พีระ
๙๒. นางสาว ภัทรวดี
๙๓. นาย ภาณุวัฒน์
๙๔. นางสาว ภาสินี
๙๕. นาย ภูเบศ
๙๖. นางสาว มทินา

ฟูคำ�
อภิเสริมทรัพย์
จำ�เริญวรทศ
คฤหบดี
ทันละกา
หุตะเสวี
หาญสุราษฎร์
พายัพสาย
ปาเล้า
เสถียรเสาวพร
ธีระวงศนันท์
กิตติศักดิ์ชนะ
สอิ้งแก้ว
สวงรัมย์
คำ�เรือง
หวังกลิ่นเกษร
กานต์จินดา
กาบสีลา
กิตติมนตรีชัย
อุดมชาติ
โวหารดี
สุวรรณภุชงค์
เดชาวิชิตเลิศ
จริงจิตร
บุญกว้าง
เหล่าศรีศักดากุล
พูลสิน
สายไฮคำ�
ศรีสุนทรพินิต
ธรรมศิริ
เรืองฤทธิ์

๙๗. นางสาว มนสิริ
๙๘. นาย มนัสชัย
๙๙. นางสาว มนัสสวี
๑๐๐. นางสาว มัลลิกา
๑๐๑. นางสาว มัลลิกา
๑๐๒. นางสาว มาลี
๑๐๓. นาย ยุทธพงศ์
๑๐๔. นางสาว รจนีย์
๑๐๕. นางสาว รสริน
๑๐๖. นางสาว รัชกร
๑๐๗. นางสาว รัชดา
๑๐๘. นางสาว รัตน์ลาวัณย์
๑๐๙. นาย วรณช
๑๑๐. นางสาว วรรณพร
๑๑๑. นาย วรวีร์
๑๑๒. นาย วรัญญู
๑๑๓. นางสาว วราภรณ์
๑๑๔. นางสาว วัชรากร
๑๑๕. นางสาว วัชราภรณ์
๑๑๖. นาย วันกวี
๑๑๗. นางสาว วันวิสา
๑๑๘. นางสาว วาฐินี
๑๑๙. นางสาว วารี
๑๒๐. นาย วิชาชาญ
๑๒๑. นางสาว วิภาวดี

ตันติเสรีเจริญ
เอ่งฉ้วน
ถนัดค้า
ดวงอุปะ
วิศวกรวิศิษฎ์
แซ่โล๊ะ
ทองทับ
มนคง
พิมเสนา
เหล่าโสภาพันธ์
ศุภกิตติเลิศ
หิริโอ
โหวธีระกุล
ตาวังค์
วัชรดิเรกรัตน์
จันต๊ะนาเขต
ประกอบไวทยกิจ
วัชรปรีชา
พบครุฑ
สิงห์ธนะ
วันดี
พิมพ์หมื่น
เจริญทั้งจรรยา
รัตนพรนภาพันธ์
อ่อนแย้ม

๓๘

๑๒๒. นางสาว วิภาวรรณ
๑๒๓. นางสาว วิริญา
๑๒๔. นางสาว ศศิ
๑๒๕. นางสาว ศศิธร
๑๒๖. นางสาว ศศิวงค์
๑๒๗.นางสาว ศิริพัณณ์
๑๒๘. นางสาว ศิโรรัตน์
๑๒๙. นางสาว ศิลป์สิรี
๑๓๐. นางสาว ศุภกาญจน์
๑๓๑. นางสาว สาลินี
๑๓๒. นาย สิปปานนท์
๑๓๓. นางสาว สุชาดา
๑๓๔. นางสาว สุญญตา
๑๓๕. นางสาว สุนทรี
๑๓๖. นางสาว สุภาวดี
๑๓๗. นาย สุวัฒน์
๑๓๘. นางสาว แสนทิพย์
๑๓๙. นางสาว โสภา
๑๔๐. นาย อดิลักษณ์
๑๔๑. นาย อนุภาพ
๑๔๒. นางสาว อภิญญา
๑๔๓. นาย อภิวัฒน์
๑๔๔. นาย อัษฎ์
๑๔๕. นาย อุดม

เฟื่องปรางค์
ทวีปัญญาศาสน์
พลัดบุญทอง
บ่อทราย
บุญสว่าง
วงศ์พุฒ
รุจิเกียรติกำ�จร
สงวนทรัพย์
สุจริต
อัศวสถิตทิพย์
อุไรกุล
กิจเกิดแสง
เทวอักษร
รัตนากร
อินทะรังษี
ทองโต
เวคินวัฒนเศรษฐ์
แซ่ย่าง
ทวิวัฒนกุล
รัตนกูล
อุษณรูจี
มาลากุล
ที่ปรึกษา
ชลกิจ

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑. MISS HYEJIN
KWON
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 		
๒. นางสาว พรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์
๓. นางสาว อภิสรณ์
เขื่อนคำ�

๔. นาย อิทธิพล

ศิริเดชากร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 		
๒. นางสาว ล้ำ�เพชร
วงศาโรจน์
๑. นาย กิตติรัตน์
สหะรัตน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
๓. นาย กมล
ศรีตองอ่อน
๔. นาย กฤษกร
สานอินจักร์
๕. นางสาว กาญจนา
คำ�เตจา
๖. นางสาว จันจิรา
เกตุมณี
๗. นางสาว ชลหทัย
บุญประสิทธิ์
๘. นางสาว ชื่นกมล
ชาวนา
๙. นางสาว ณัฏฐา
เหลืองสอาด
๑๐. นางสาว ณัฐกาญจน์ เตจ๊ะเทพ
๑๑. นาย ดลณฤด
เมฆศรี
๑๒. นางสาว เนตรชนก
เครือเหลา
๑๓. นาย ปฐมพงษ์
สิทธิสมาน
๑๔. นาย ปรัชญา
สว่างมณีเจริญ

๓๙

๑๕. นางสาว พรพิมล
๑๖. นางสาว พิชชาภา
๑๗. นางสาว ภาวิณี
๑๘. นางสาว สมฤทัย
๑๙. นางสาว สุธีรา
๒๐. นาย สุวิทย์
๒๑. นาย หนุนพงศ์
๒๒. นางสาว อนงค์นาฎ
๒๓. นาย อรรถพล
๒๔. นางสาว อังค์วรา
๒๕. นาย อัสนี

โพธิ์เกตุ
ชิดดี
เพ็ชรกอ
เรืองรัตน์สุนทร
ก้ออิสละ
บุญดก
เดชะคุปต์
กุยสิงห์
ตลึงจิตร
ศรีเหรา
สมัย

สำ�นักวิชาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว สิริกัญญา
โกสินทร์
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๒. นาย จักรกฤษ
นรมัตถ์
๓. นางสาว จ๋าวซวง
แซ่สือ
๔. นางสาว นิชา
วรรณชะนะ

๕. นางสาว ภารดี
๖. นางสาว อัมพิกา

บัญชีบัณฑิต
๗. นางสาว กนกวรรณ ดาวดึงษ์
๘. นางสาว กนกวรรณ หอมสุวรรณ
๙. นางสาว กมลวรรณ เพ็งพิศ
๑๐. นางสาว กาญจนาพร ฟูปลูก
๑๑. นางสาว จันทิมา
มณีพรม
๑๒. นางสาว จุฑาพัสตร์ วงษ์เวียน
๑๓. นางสาว เจนจิรา
ปงกันทา
๑๔. นาย เฉลิมพล
ยอดพังเทียม
๑๕. นาย ชนน
แสงมณี
๑๖. นางสาว ณัษฐพร
สดมภ์วัฒน
๑๗. นางสาว นันธิกา
พุกเพียรเลิศ
๑๘. นางสาว ปนัดดา
คำ�เที่ยง
๑๙. นางสาว ประภัสสร พาหุรัตน์
๒๐. นางสาว ปรานณัฏฐาภร กันโทฐานิณัช
๒๑. นางสาว ปวัณรัตน์
สุขยิ่ง
๒๒. นางสาว ปาลิกา
ยะพะเยาว์
๒๓. นางสาว ปิยวรรณ
ชินวงศ์
๒๔. นาย ปิยะณัฐ
วิเชียรพงษ์
๒๕. นาย ปิยะพงษ์
พรหมรักษ์

๔๐

โฉมทองดี
ตาบุตรวงศ์

๒๖. นางสาว พิมพ์ฤดี
พึ่งพา
๒๗. นางสาว รติกร
กันทวี
๒๘. นางสาว วรรณภา
แอสระ
๒๙. นางสาว วรินทร
อโนดาต
๓๐. นาย วิศรุต
แพทรงไทย
๓๑. นาย วิศรุต
มูลศรี
๓๒. นางสาว ศศิธร
ทองเทศ
๓๓. นางสาว ศิริกานต์
สวนคำ�ศรี
๓๔. นางสาว ศิรินภา
ยืนยงค์
๓๕. นางสาว ศิริพรรณ
พิชยภิญโญ
๓๖. นางสาว สุดารัตน์
ซุ้นฮ้อ
๓๗. นางสาว อนุสรา
แสงสุริยันต์
๓๘. นาย อภิชิต
โตดำ�รงรัตน์
๓๙. นางสาว อรสา
วงค์ษา
๔๐. นางสาว อัญชลี
ทองจรัส
๔๑. นางสาว อัญญาณี
พนัสธาดา
๔๒. MISS NANG NEE HLAING WAN
๔๓. MISS TSHERING
DEMA
๔๔. MR. XIONG
ZHENG

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นางสาว จิดาภา
ช่วยพันธุ์
๒. นางสาว นมิตา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๓. นางสาว จินตนา
นิ่มสุดใจ
๔. นาย จิรภัทร
ระดมกิจ
๕. นางสาว ชลธิชา
คำ�เจริญ
๖. นางสาว ชุลีพร
พิกุลทอง
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๑๐. นาย กิตติคุณ
๑๑. นาย จารุวัฒน์
๑๒. นาย จิรวัฒน์
๑๓. นางสาว จุฑาทิพย์
๑๔. นางสาว ชนิศา
๑๕. นาย ณัฐกิตติ์
๑๖. นาย ธีรพัฒน์
๑๗. นาย ธีระชน
๑๘. นางสาว พรทิพย์
๑๙. นางสาว พรรณิภา
๒๐. นางสาว รติกร

เผือกนิล
ทวีเขตร์กิจ
คล้ายสินธุ์
ธนานุวัตรพงศ์
สมศักดิ์
บุตรประวัติ
กันสม
พิมพขันธ์
เกิดสุวรรณ์
คำ�รังษี
สุขกวิน

๗. นาย ณธีพัฒน์
๘. นางสาว สุนิสา
๙. นางสาว อภิญญา

๒๑. นางสาว รัชดาวรรณ
๒๒. นาย ลัภน์
๒๓. นางสาว วารุณี
๒๔. นาย ศวีระ
๒๕. นางสาว ศุภาพิชญ์
๒๖. นางสาว สายพิณ
๒๗. นางสาว สิร์นิตรา
๒๘. นางสาว สุจิตรา
๒๙. นาย อรรถศานส์
๓๐. นางสาว อุมาพร
๓๑. MR. WEICHAO

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นางสาว จุรีมาศ
ติ๊บแก้ว
๓. MISS HE
๒. นางสาว ปิยภรณ์
โนจิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๔. นางสาว กองกานต์
รัตนมณีภรณ์ ๘. นางสาว ชุตินารถ
๕. นางสาว กานต์สินี
ไชยวัง
๙. นางสาว ณัฏฐิกา
๖. นาย เกียรติศักดิ์
สงวนนาม
๑๐. นางสาว ดาวใจ
๗. นาย จตุพงษ์
วิงวรรณ์
๑๑. นางสาว ธนัชชา
๔๑

สิริพงศ์ชาตรี
ชวพัฒน์วดีกุล
วงค์คำ�แดง
สิงห์ปาน

ไชยวงศ์ทอน
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปินทรายมูล
วงนันทา
คุ้มสุวรรณ
ขันลา
ม่วงสวรรค์
เตจ๊ะ
ลิกมลสวัสดิ์
คำ�นวณ
LIU

REN

กรรณมณีเลิศ
อินธิยศ
บุญจันทร์
คำ�จันทร์

๑๒. นางสาว พิมพิไล
๑๓. นางสาว วันวิสาข์
๑๔. นาย วิธาน
๑๕. นางสาว สกุณา
๑๖. นาย สุทธิเกียรติ

ไชยะเทพ
แสนบุญรัตน์
ใจบาน
ชิตน้อย
สุขบุญรักษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 		
๒๒. นางสาว กรกนก
ศิวพิทักษ์สวัสดิ์
๒๓. นาย กรวิทย์
เหลาหชัยอรุณ
๒๔. นาย กฤตพล
อาชวพร
๒๕. นาย กล้า
เกรียงไกร
๒๖. นาย เกษมสันต์
วงศ์ชัย
๒๗. นางสาว จริยา
ศรีสุวรรณ์
๒๘. นาย จักรพันธุ์
ตันมา
๒๙. นางสาว จารุทรรศน์ สิงห์เรือง
๓๐. นางสาว จารุวรรณ
เมืองผาง
๓๑. นางสาว จิตสุดา
นวลสมศรี
๓๒. นางสาว จิราพร
ประยูรพงศ์
๓๓. นางสาว จุรีภรณ์
ปริญญาณัฏฐ์
๓๔. นางสาว จุไรรัตน์
การีโรจน์
๓๕. นางสาว ชนิดา
ปลอดดี
๓๖. นาย ชาญวิทย์
จำ�นงสุทธเสถียร
๓๗. นางสาว ฐิติกานต์
สกุลแถว
๓๘. นางสาว ณภัทร
ลังกาพินธุ์
๓๙. นางสาว ณัฐกานต์
คุณกิตติ
๔๐. นางสาว ณัฐธิดา
บัวงาม
๔๑. นางสาว ณัฐธิดา
พวงสุวรรณ
๔๒. นางสาว ณิชาภา
จ๊ะสิงห์
๔๓. นางสาว ทัศนีย์
สิทธินันชัย
๔๔. นาย ธนภัทร
แก้วพิบูลย์
๔๕. นาย ธนา
พันธุวัน
๔๒

๑๗. นางสาว อาทิตยา
๑๘. นาย อิศราพงศ์
๑๙. MISS JING
๒๐. MISS KEYU
๒๑. MISS RUI

รื่นเริง
เสนาชัย

๔๖. นางสาว ธนาวดี
๔๗. นาย ธวัช
๔๘. นางสาว นพวรรณ
๔๙. นาย นฤดม
๕๐. นางสาว นาถนรินทร์
๕๑. นางสาว นิตยา
๕๒. นาย นิธิ
๕๓. นางสาว บุราวรรณ์
๕๔. นาย ปภากร
๕๕. นางสาว ปัทมา
๕๖. นางสาว ปัทมา
๕๗. นาย ปิยะโชติ
๕๘. นาย พงศ์วิทิต
๕๙. นางสาว พรทิพย์
๖๐. นางสาว พรพรรณ
๖๑. นางสาว พัชญ์สิตา
๖๒. นางสาว พิไลพรรณ
๖๓. นาย พีระพงษ์
๖๔. นางสาว มินตรา
๖๕. นาย รณชัย
๖๖. นาย ระพี
๖๗. นางสาว รัชณู
๖๘. นางสาว รัตนาภรณ์
๖๙. นางสาว รุ่งนภา

หมดใส
ชูกาว
กลับดี
ปรางค์สุวรรณ
สุขเสาร์
เลิศพูลทรัพย์
ศิริโภคขจร
แพงพุ่ม
ธรรมชัย
มะโนธรรม
รัตนาสิน
ไชยโชติ
ธัญญกิตติกุล
อูปสาแก้ว
คงเอี่ยม
วรนันท์สิทธิ์
พร้อมมิตรญาติ
ทองวัง
จาบทอง
รัชดาศิวะกุล
สัมปันนานนท์
ไชยล้อม
เมฆตรง
ภาคย์สกุลชัย

TANG
MA
JIN

๗๐. นางสาว รุ่งอรุณ
๗๑. นางสาว ฤทัยภัคร์
๗๒. นางสาว วรรณศิริ
๗๓. นาย วรวิทย์
๗๔. นางสาว วราภรณ์
๗๕. นางสาว วราภรณ์
๗๖. นางสาว วลินพร
๗๗. นางสาว วิจิตรา
๗๘. นาย วิชญ์พล
๗๙. นางสาว วิชนุช
๘๐. นาย ศรรธพล
๘๑. นางสาว ศรัญญา
๘๒. นางสาว ศริญญา
๘๓. นางสาว ศิรินภา
๘๔. นางสาว ศุภภัค
๘๕. นาย เศรษฐวัฒน์

มูระวงษ์
ผ่องใส
วงศ์ละอองภักดี
อิทธิชัยวรกุล
นารินทร์
พุ่มพวง
ราชสีห์
หมื่นสุข
สาคำ�
รุ่งโรจน์
มงคลสกุลฤทธิ์
กลักดวงจิตร์
วงศ์รัตนมัจฉา
ปินจันทร์
ทะวีชัย
กาละพัฒน์

๘๖. นางสาว สดุดี
๘๗. นางสาว สุดาวดี
๘๘. นางสาว สุพรรษา
๘๙. นางสาว สุภาพร
๙๐. นางสาว หัทยา
๙๑. นาย อนุวัฒน์
๙๒. นาย อภิรักษ์
๙๓. นางสาว อรชร
๙๔. นางสาว อาภรณ์
๙๕. นางสาว อารยา
๙๖. นาย อำ�นาจ
๙๗. นางสาว อุลัยกรณ์
๙๘. MR. JINXUE
๙๙. MR. TAO
๑๐๐. MR. YUNSHENG

จิรวณิชย์
ฉิมกูล
ดอนลาว
ยศอินต๊ะ
ชัยรัตน์
จินาจาย
พูลภักดี
สว่างกัลป์
นันต๊ะหน้อย
โรจนทรานนท์
คงมณีฉาย
สิงห์สุข
ZHOU
QI
DUAN

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๒. นางสาว อุรัจฉัท
มะวังนุธูร
๑. นางสาว ณัฐรินทร์
แย้มอุทัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
๓. นาย ณัชพล
แก้วชิงดวง
๔. นางสาว นภัสนันท์
แก้วนารี
๕. นางสาว นิศากร
ลาภพาณิชยกุล
๖. นางสาว ปรียานุช
คำ�จร

เกียรตินิยมอันดับสอง		
๗. นางสาว วิไลรัตน์
ทองหงษ์
๘. นางสาว วีรญา
ปิ่นแก้ว
๙. นางสาว สกุณา
กองชัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
๑๔. นาย กฤษณะ
๑๐. นางสาว กนกพรรณ โทสาลี
๑๑. นางสาว กรกมล
ปริญญะจิตตะ ๑๕. นาย กษินนท์
๑๖. นางสาว กัลยา
๑๒. นางสาว กรรณิการ์
มณีมูล
๑๗. นาย กาญชนก
๑๓. นางสาว กฤตยา
วารสิทธิ์
๔๓

อนุตรกุล
โฆษิตานนท์
สาขามุละ
ตู้แดง

๑๘. นางสาว กิตติยา
๑๙. นาย คเณศ
๒๐. นาย จักรพงษ์
๒๑. นางสาว จันทิมา
๒๒. นางสาว จิตกานต์
๒๓. นางสาว จิตตราพร
๒๔. นาย จิรพันธ์
๒๕. นางสาว จิราภรณ์
๒๖. นาย จิรายุส
๒๗. นางสาว เจนจิรา
๒๘. นาย ชนัณพงค์
๒๙. นางสาว ชีวิตา
๓๐. นางสาว เชฏฐ์โสภิต
๓๑. นางสาว ญาฏิมา
๓๒. นางสาว ฐิติญากร
๓๓. นางสาว ฐิติโรจน์
๓๔. นางสาว ณัชชา
๓๕. นาย ณัฐพล
๓๖. นางสาว ณิชาภา
๓๗. นาย ติณณภพ
๓๘. นาย ธนากร
๓๙. นางสาว ธนิษฐา
๔๐. นางสาว ธัญญรัตน์
๔๑. นางสาว ธีรดา
๔๒. นางสาว ธีรารัตน์
๔๓. นางสาว นภัสทนันท์
๔๔. นางสาว นภาวรรณ
๔๕. นางสาว นริตรา
๔๖. นางสาว นันทรัตน์
๔๗. นางสาว นิภาพร
๔๘. นาย บรรเจิด

เสือกลิ่น
พวงทอง
จินาสวัสดิ์
มะณีเนียม
บุญเกิด
ประมวล
แสนมะโนราช
บรรเทือง
แก้วก่า
เจียรบุตร
แก้วจัน
ส่องศรี
ตรงสวัสดิ์
มาตเมฆ
เจนธนานันท์
สร้อยสุวรรณ
ทองพรหม
กิจอุดม
กิจสุทธิ
กนกทิพย์
จึงสง่าสม
กิตติเจริญโชค
ใบไพศาล
กองทอง
คงศักดิ์ภักดี
เอี่ยมศรี
เครือนพรัตน์
บุตรอินทร์
เกริกพิทยา
ทุ่มสอน
แหนคำ�
๔๔

๔๙. นางสาว บุณยนุช
๕๐. นางสาว เบญจวรรณ
๕๑. นาย ปฏิพัทธ์
๕๒. นางสาว ปฏิมากานต์
๕๓. นางสาว ปทิตตา
๕๔. นางสาว ประภัสสร
๕๕. นางสาว ประภาวรินทร์
๕๖. นางสาว ปัทมาภรณ์
๕๗. นางสาว ปาลิดา
๕๘. นางสาว ปิรดา
๕๙. นางสาว พรพฤกษา
๖๐. นาย พัชรกร
๖๑. นาย พัชรพล
๖๒. นางสาว พัชราภรณ์
๖๓. นางสาว พิมดาว
๖๔. นางสาว พิมพร
๖๕. นาย พิสิฐพงศ์
๖๖. นางสาว พุทธชาติ
๖๗. นางสาว แพรวไพลิน
๖๘. นางสาว ภรณ์ทิพย์
๖๙. นางสาว ภรณ์พิมล
๗๐. นางสาว ภัคมาส
๗๑. นาย ภาสกร
๗๒. นางสาว มนัสนันท์
๗๓. นางสาว มัสลิณ
๗๔. นางสาว มาณี
๗๕. นาย เมฆ
๗๖. นางสาว ยุพาพร
๗๗.นางสาว โยธกา
๗๘. นางสาว รฐา
๗๙. นางสาว รวิพร

ศรีเรือง
วังพฤกษ์
โพธิ์ปาน
นาคฤทธิ์
กตัญญูวรรธนะ
เหลืองพวงทอง
พิมูลมี
ผุสดี
กาวิชัย
โมรา
จิเวศพงศ์
พรมมา
ดวงแก้ว
หมอศาสตร์
เหิงขุนทด
กันทะวิน
แสงวิรุณ
โพธิ์ศรี
ใจเย็น
ทองคำ�
เจริญวัง
จิตมานะ
ขอนพันธุ์
เนตรนิลพฤกษ์
โฆษะโยธิน
จันทร์ศรี
ชมภูวงศ์
ทองวัฒนา
วิจิตรจันทร์
พานิชยานนท์
เปราะแดง

๘๐. นางสาว รุ่งลาวรรณ
๘๑. นางสาว วรรณรญา
๘๒. นางสาว วริฏฐา
๘๓. นางสาว วัชรากร
๘๔. นาย วัลลภ
๘๕. นาย วิชัย
๘๖. นาย วิทยา
๘๗. นางสาว วิภาดา
๘๘. นางสาว วิวรรณดา
๘๙. นางสาว ศศิประภา
๙๐. นางสาว ศิระประภา
๙๑. นางสาว ศิรินันท์
๙๒. นางสาว ศิริพร
๙๓. นาย ศิวกานต์
๙๔. นางสาว ศิวาพร
๙๕. นางสาว สมฤทัย
๙๖. นางสาว สโรชา
๙๗. นาย สัณหวัช
๙๘. นางสาว สิริพร

คุณนุพงค์
เมืองมา
มาดี
พะณะงาม
พุทธวงค์
แซ่สึ
จำ�ปานิล
ยอดชะรูด
ภู่ทอง
โนนพยอม
โนนพยอม
กันทะวิชา
ปงผาบ
ใจแสน
เทพกอม
มหัคฆพันธุ์
นิ่มสุพรรณ์
โพคะรัตน์ศิริ
ชิณวงษ์

๙๙. นางสาว สุคนธ์ทิพย์
๑๐๐. นางสาว สุชาดา
๑๐๑. นางสาว สุดธิดา
๑๐๒. นางสาว สุธาสินี
๑๐๓. นางสาว สุธิรา
๑๐๔. นางสาว สุภาภรณ์
๑๐๕. นางสาว อรชร
๑๐๖. นางสาว อรทัย
๑๐๗. นางสาว อรนุช
๑๐๘. นางสาว อรพรรณ
๑๐๙. นางสาว อิสรีย์
๑๑๐. นางสาว อุษณียา
๑๑๑. นาย เอกพงษ์
๑๑๒. MISS CHONI
๑๑๓. MISS DECHEN
๑๑๔. MR. FENSEN
๑๑๕. MISS LIJUAN
๑๑๖. MR. MAUNG

บุญรัตน์
หวังคละกลาง
เกิดแก้ว
สุวราพัฒนาภรณ์
ปานแก้ว
โกมลสวรรค์
ผลผาสุข
จะสือ
โตดำ�รงรัตน์
ปันแก้ว
โกจนาทวงศ์ศา
บัวจ้อย
เต็มสิริมงคล
DEMA
ZHANG
CUI
SAM

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๔. นางสาว สุภาภรณ์
คำ�ไฝ
๑. นางสาว ชนาภรณ์
ผุดสี
๕. นาย อำ�พล
เกิดคำ�
๒. นางสาว นภาพร
ชมภูงาม
๓. นางสาว ศิริพร
กัณฑาซาว
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
๑๑. นาย กิตติ์ธเนศ
๖. นางสาว กมลทิพย์
พินิจ
๑๒. นางสาว กุลชา
๗. นาย กฤษฏิ์
สว่างจิตร์
๘. นางสาว กฤษณพร
พรหมศรัทธา ๑๓. นาย คำ�รณ
๑๔. นางสาว จรรยา
๙. นาย กวี
สินกังวาล
๑๐. นาย กันตพิชญ์
ปัญญาดิษฐ์วงษ์ ๑๕. นาย จักรวาล
๔๕

ตั้งจิตรวิทยากูล
ไชยรินทร์
ปันแสง
พรมณี
อ่อนเกตุ

๑๖. นางสาว จิตรานุช
๑๗. นางสาว จิรภบุตร
๑๘. นางสาว จิราภา
๑๙. นางสาว ฉัฐหทัย
๒๐. นางสาว ชวัลลักษณ์
๒๑. นางสาว ช่อทิพย์
๒๒. นาย ชัยพันธุ์
๒๓. นางสาว ณัฐดา
๒๔. นางสาว ธนาภรณ์
๒๕. นางสาว ธัญลักษณ์
๒๖. นาย ธีระศักดิ์
๒๗. นาย นวพล
๒๘. นาย นัทที
๒๙. นางสาว นิตรา
๓๐. นาย ประณิธาน
๓๑. นาย ประเสริฐ
๓๒. นางสาว ปรียาณี
๓๓. นางสาว ปวริศา
๓๔. นางสาว ปิยะนุช
๓๕. นางสาว ปิยะนุช
๓๖. นางสาว ผลทิพย์
๓๗. นางสาว พรพรรณ
๓๘. นางสาว เฟื่องฟ้า
๓๙. นางสาว ภัสธร
๔๐. นาย ภาคภูมิ
๔๑. นาย ภีรพัทธ์
๔๒. นางสาว มัลลิกา

อุ่นแก้ว
สุขวุฒิไชย
เพิ่มพิณทอง
อร่ามเรืองนิธิ
ชัชวรัตน์
โตวรขจรกุล
พรเกยูรวงศ์
โนระ
พินสุวรรณ์
รวมธรรม
แก้วงาม
มังคะละสวัสดิ์
ปานสีทา
นิลสวิท
อัครนรากุล
พิสิทต์
กิตยานุรักษ์
พรหมเทศ
นาคม่วง
ศรีบุญเรือง
โกจะกัง
ศรีสุข
ใจกล้า
พงษ์เจริญ
อุดเถิน
ภู่ทอง
ศิริเวช

๔๖

๔๓. นาย ยอดฉัตร
๔๔. นางสาว รสสุคนธ์
๔๕. นางสาว รัชรินทร์
๔๖. นางสาว ราตรี
๔๗. นางสาว รุ่งทิพย์
๔๘. นางสาว ลักขณา
๔๙. นาย วรวุฒิ
๕๐. นางสาว วรสนา
๕๑. นาย ศตพล
๕๒. นาย ศตวรรษ
๕๓. นาย ศรัณ
๕๔. นางสาว ศรีแพร
๕๕. นาย ศักดา
๕๖. นาย ศุภเชษฐ์
๕๗. นางสาว สกาวรัตน์
๕๘. นางสาว สิตานันท์
๕๙. นางสาว สิริภา
๖๐. นางสาว สุดาพร
๖๑. นางสาว สุดาพิชฌ์
๖๒. นางสาว สุทธินีย์
๖๓. นางสาว เสาวภา
๖๔. นางสาว เสาวลักษณ์
๖๕. นางสาว อรพรรณ
๖๖. นาย อาทิตย์
๖๗. นางสาว อารีย์พันธ์
๖๘. นางสาว เอกไพลิน

ทาลีราช
แสงอรุณ
ก๋าวงศ์
ใจฝั้น
บุญครอง
ไชยวิเศษ
แก้วประเสริฐ
หอประยูร
เกิดกังวาฬ
เจริญธนฤทธิ์
ศักดิ์โสภณ
ราศรี
ภูเกิดพิมพ์
สิมมา
ภักดีรัตน์
กระจ่างรัตน์
หิ้วพงศ์
อุดด้วง
จิราสุคนธ์
สุนิลหงษ์
เทียนวงค์
แก้วยองผาง
ทองน้อย
แก้วบุญปัน
พบสระบัว
หวายนำ�

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑. นาย คัชชา
ปัญญาโกษา
๘. นาย พงษ์พัฒน์
๒. นาย จรรยา
อภัยจิรรัตน์
๙. นาย พุทธคุณ
๓. นางสาว ดวงตา
ปรียวาณิชย์
๑๐. นางสาว ลัทธวรรณ
๔. นางสาว ธนาพร
สวรรค์พัฒนกุล ๑๑. นางสาว วรางคณา
๕. นาย ปณวัตร
นวลสุทธิ์
๑๒. นางสาว วิชชุตา
๖. นาย ปรัศว์
ประสงค์
๑๓. นาย ศราวุธ
๗. นางสาว ปรียากร
ชุ่มเมืองเย็น

บางเพชร
วงศ์สถิตธรรม
ภู่วิเศษ
แท่นทอง
ธราพร
ช่างประดิษฐ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๑. นางสาว ณัชชารีย์
อริยนิธิทวีสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
๒. นาย กฤษดา
คำ�เงิน
๓. นาย เกริกพงค์
สกุลไชย
๔. นางสาว จันทร์จิรา
กนกมนเทียร
๕. นาย จิรภัทร
จันทร์สกุล

๖. นางสาว ธันยกานต์
๗. นาย พลวัต
๘. นาย อภิชา

กันทะถ้ำ�
วงค์ยาง
ปริตรคุปต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นาย ยิ่งศักดิ์
ปันไธสงค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๒. นาย ปรัชญา
เพชรอนัญญา
๓. นาย ภพธร
ขุมทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
๔. นาย กฤษฎา
อึ้งเมธากุล
๕. นาย จักรพันธ์
คำ�มูล
๖. นางสาว ณัฐจิรา
สาธุภาพ
๗. นาย ณัฐพงษ์
แสงสร้อย
๔๗

๘. นาย ธีรยุทธ
๙. นาย นฤนาท
๑๐. นาย เพิ่มศักดิ์
๑๑. นางสาว เฟื่องฟ้า

พุทธวงศ์
หนองคาย
ตั้งใจ
เจริยาปัญญาศานต์

๑๒. นาย ภาณุพงศ์
๑๓. นางสาว มัลลิกา
๑๔. นางสาว วรพรรณ
๑๕. นาย สมชาย
๑๖. นาย สมพงษ์

มีเดช
พัฒโนดม
นพคุณขจร
ทองเขียว
นครบุรี

๑๗. นางสาว สิริขวัญ
๑๘. นาย อนันต์
๑๙. นาย เอกพนธ์
๒๐. MR. SAI OO

ทองตระกูล
ภูเพ็งใจ
แสงวิลัย
SHANG

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว) เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๑. นางสาว กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) 		
๒๒. นาย ธนกร
ไชยศิริสุโรจน์
๒. นางสาว กมลทิพย์
ปลื้มถนอม
๒๓. นางสาว ธิติสุดา
พึ่งเกษมสมบูรณ์
๓. นางสาว กมลทิพย์
อินทะแสน
๒๔. นาย ธีรภัทร
ภาวะพรหม
๔. นางสาว กรทอง
ชูสร้อย
๒๕. นาย ธีรวัฒน์
จันกัน
๕. นาย กัณฐ์ชนก
ศรีนาราง
๒๖. นาย นันทพงษ์
มูลสืบ
๖. นาย กุลพันธ์
จ๋อยศรีทอง
๒๗. นาย บวรวิชญ์
คนราม
๗. นางสาว กุลวดี
ชาวเรือ
๒๘. นางสาว ประภาภรณ์ รักษ์สุข
๘. นาย ไกยินทร์
โหง้วประสิทธิ์
๒๙. นางสาว ปวีณ์สุดา
นุภาพ
๙. นางสาว ขวัญฤทัย
หนูดาษ
๓๐. นาย พิชานนท์
ฉายอรุณ
๑๐. นาย คมสัน
ไชยวงค์
๓๑. นาย มานพ
คำ�แก้ว
๑๑. นางสาว จิรัชยา
งามนุสนธิ์กิจ
๓๒. นาย โยธิน
ริมฝาย
๑๒. นางสาว จุฑามาศ
สายแก้ว
๓๓. นางสาว รัตนาวดี
สารีคำ�
๑๓. นาย ชนะภัย
บังคมเนตร
๓๔. นาย วัชรชัย
นิลถมยา
๑๔. นางสาว ชนัญชิดา
ไชยะฟู
๓๕. นาย วิวรรธน์
เลิศบัณฑิตกุล
๑๕. นาย ชาคร
ผาบไชย
๓๖. นาย ศุภเดช
วิชานพคุณ
๑๖. นางสาว ชิตญาณ์
เงินพจน์
๓๗. นาย สรวิชช์
ปิยะวัฒน์
๑๗. นางสาว ฌัลลิกา
สุทธากาศ
๓๘. นางสาว สุธาสินี
ธำ�รงค์ประดิษฐ์
๑๘. นางสาว ฐิติพร
ร่าเริง
๓๙. นางสาว สุปรียา
ทับทิมหิน
๑๙. นาย ณัฐพล
มาลี
๔๐. นางสาว อรุณศิริ
วงค์เที่ยง
๒๐. นาย ณัฐวุฒิ
วังวน
๔๑. นาย อัศวิน
พิชญกุล
๒๑. นางสาว ถกลวรรณ อุดมศรี

๔๘

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๑. นาย จตุเทพ
เหล่าศิริรัตน์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 		
๒. นาย ก้องกิจ
จันทร์ศรีงาม ๑๒. นาย พหล
๓. นาย กัปตัน
สุขชญานันท์
๑๓. นางสาว พิมพ์โสภา
๔. นาย กำ�พล
คงศรีเจริญ
๑๔. นาย มาวิน
๕. นางสาว ขนิษฐา
ทาเขียว
๑๕. นาย รณภพ
๖. นางสาว ชไมพร
ไชยเทพ
๑๖. นาย วรนล
๗. นาย ณภัทร
สังข์โบสถ์
๑๗. นางสาว วีระฎา
๘. นาย ธงชัย
ปานพรหมมินทร์ ๑๘. นาย ศิวดล
๙. นาย นรินทร์
คำ�ซอน
๑๙. นางสาว สรินนา
๑๐. นาย บดินทร์
สืบสุติน
๒๐. นาย อนุชิต
๑๑. นางสาว ปามล์ธญา
โภคะกุล

พฤกษาไพบูลย์
พลอยศรี
เดชะวงศ์
เส็งเอี่ยม
ชัยพานิช
กันทะชัย
นนฤาชา
รู้มาก
ธรรมเสฐียร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นางสาว ชนัญญ์ธร
นิลนิธิวัฒน์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๒. นาย ภควัต
ไชยนาม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
๓. นาย คณิน
แก้ววรรณดี
๙. นางสาว แพรวพรรณ
๔. นางสาว ฐิตินันท์
ผาเนตร
๑๐. นางสาว รักชนก
๕. นางสาว ธนวรรณ
กาเตจ๊ะ
๑๑. นาย วชิระ
๖. นาย ธีรกานต์
กิตติโกมลพงศ์ ๑๒. นางสาว วราวรรณ
๗. นาย ปิติพัฒน์
สันติธัญโรจน์ ๑๓. นางสาว สุนิดา
๘. นาย พิษณุ
ชุ่มชื่น
๑๔. นาย อธิวัฒน์

๔๙

จิตรสำ�ราญ
ชอบธรรม
กิติศรี
จงธรรม์
มารัตน์
วงค์คำ�จันทร์

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑. นางสาว กัญญารัตน์ กรรณสูต
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
๒. นาย กุลชาติ
ทรัพย์โฉม
๓. นางสาว จิดาภา
พัชรเกษมสกุล
๔. นางสาว จิรวดี
อุดมสิน
๕. นางสาว ชุติมา
ชุ่มกมล
๖. นางสาว ชุติมา
วินิจกิจเจริญ

๗. นางสาว เบญจวรรณ
๘. นางสาว ภัทรา
๙. นางสาว วิภาวี
๑๐. นางสาว อนงค์นาถ
๑๑. นางสาว อรวิภา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์)
๔. นางสาว ศิรินันท์
๑. นางสาว ปวีณ์ธิดา
บุญเรือง
๕. นางสาว ศุภลักษณ์
๒. นางสาว ผกาพันธ์
บัวคลี่
๓. นางสาว พรศิริ
ศิลปศร

งามวงค์
จิตราศาสตร์
ยอดไกรศรี
พึ่งหรรษพร
ศรีจันทร์

ไชยชนะ
เล้าอรุณ

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๓. นางสาว นพวรรณ
๑. นางสาว ตวงพร
อินทรภักดิ์
๒. นาย ธนกฤต
ชื่นอารมย์
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง		
๔. นาย กรณ์พิสิษฐ์
ขลุดสกุล
๑๑. นางสาว นภมณฑ์
๕. นาย การ์ดศิลา
วงศ์ชัย
๑๒. นางสาว ภรณ์ทิพา
๑๓. นางสาว รพีพร
๖. นางสาว แก้วกัญญา เสวกสุริยวงศ์
๑๔. นางสาว รัตติยากร
๗. นางสาว จารุวรรณ
อูปป้อ
๑๕. นาย สมิทธ์
๘. นางสาว จุฑามาศ
ยานะ
๙. นาย เจษฎากร
เทพพรม
๑๖. นางสาว สุดารัตน์
๑๗. นางสาว สุทธินีย์
๑๐. นาย ทรงพันธุ์
พงศ์พจมาน
๕๐

โพธิ์นาค

ฝีปากเพราะ
หงษ์กุลทรัพย์
จันทรเสนา
ชัยศรี
อุงจิตต์ตระกูล
มรกฎสระน้อย
มโนสมุทร

นิติศาสตรบัณฑิต
๑๘. นางสาว กนกมาศ
๑๙. นางสาว กนกวรรณ
๒๐. นางสาว กนกวรรณ
๒๑. นางสาว กรรณิการ์
๒๒. นางสาว กฤตยา
๒๓. นาย กฤษณ์
๒๔. นาย กษิดิษฐ์
๒๕. นางสาว กันต์ชนก
๒๖. นาย กันตพงศ์
๒๗. นางสาว กัลยาณี
๒๘. นางสาว กาญจนา
๒๙. นางสาว กานต์ชนก
๓๐. นาย กิตติกร
๓๑. นางสาว กิตติยา
๓๒. นาย กิตธิ
๓๓. นางสาว กีรติ
๓๔. นาย กีรติ
๓๕. นาย กีรติ
๓๖. นางสาว กุลฑรีย์
๓๗. นางสาว เกศรินทร์
๓๘. นางสาว เกษราภรณ์
๓๙. นางสาว เกื้อหทัย
๔๐. นาย โกญจนาท
๔๑. นาย ไกรสิทธิ์
๔๒. นางสาว ขวัญใจ
๔๓. นาย คณิตพัฒน์
๔๔. นางสาว คณิตา
๔๕. นาย คุ้มชน
๔๖. นาย จรัสชัย

คงถาวร
กันพาวงค์
ทองเงิน
ทองพันธ์
ยอดยุติธรรม
รุดดิษฐ์
เทพปรารถนา
เซีย
สุขวัฒนาพร
เลาหเรืองรองกุล
เลี่ยมดี
เรืองชัยเจริญพร
จันคำ�
คำ�วงศ์
นาคะนิธิ
บุญสุข
เรืองจุ้ย
ศรีชูชาติ
ดวงประทีปรัตน์
เสาร์จันทร์
บุญเรือง
ทักขิณะ
สิงหจันทร์
พจนสิทธิ์
เอกะกุล
นาคะรัต
ไชยชมภู
ธารีเกษ
อุปกิจ
๕๑

๔๗. นางสาว จริยา
๔๘. นาย จอม
๔๙. นาย จักรพงศ์
๕๐. นาย จักริน
๕๑. นางสาว จันทนี
๕๒. นางสาว จารุเนตร
๕๓. นางสาว จิตรลดา
๕๔. นาย จิรพัฒน์
๕๕. นาย จิระเดช
๕๖. นาย จิรายุ
๕๗. นางสาว จุฑามาส
๕๘. นางสาว จุฑารัตน์
๕๙. นาย เฉลิมพงศ์
๖๐. นาย เฉลิมพล
๖๑. นางสาว ชญานิศวร์
๖๒. นางสาว ชนนิกานต์
๖๓. นางสาว ชนิกา
๖๔. นางสาว ชลธิชา
๖๕. นางสาว ชลธิดา
๖๖. นางสาว ชลิดา
๖๗. นาย ชัยมงคล
๖๘. นาย ชาตรี
๖๙. นาย ชิษณุพงศ์
๗๐. นางสาว ชุดาภรณ์
๗๑. นางสาว ชุดาภา
๗๒. นาย โชติชวัล
๗๓. นางสาว โชติวรรณ
๗๔. นางสาว เฌนิศา
๗๕. นาย ฐากูร

ใจแสน
เมธาอภิชญา
ลังกา
ภูชิตภัทรชัย
สิริสวัสดิ์ธาดา
แสงสี
ไชยสถิตย์
พรหมอินทร์
ขยันกิจ
ทับสุวรรณ์
เพชรสุพัทธ
ชวดนุช
ใจฉลาด
วิเชียรมณี
อริยพิชารมย์
พักดิระพะพาน
คุณยศยิ่ง
คันธบุปผา
อินทร์กล่ำ�
สิทธิบุญมา
เชียงกูล
พรพลวัฒน์
วรรณิโยชน์
ศรีหนู
ทองมาก
โชติกเสถียร
นฤเทพ
รัตนเหลี่ยม
อัมพะวา

๗๖. นาย ฐาปกรณ์
๗๗. นางสาว ฑิฆัมพร
๗๘. นาย ณภัทร
๗๙. นาย ณรงค์พล
๘๐. นาย ณัฏฐ์
๘๑. นางสาว ณัฏฐ์ระวี
๘๒. นาย ณัฐกิตติ์
๘๓. นางสาว ณัฐจีรา
๘๔. นาย ณัฐชัย
๘๕. นาย ณัฐพงศ์
๘๖. นาย ณัฐพัฒน์
๘๗. นางสาว ณัฐพัสตรา
๘๘. นางสาว ณัฐวรรณ
๘๙. นาย ณัฐวุฒิ
๙๐. นาย ณัฐเวทย์
๙๑. นางสาว ณิชาภา
๙๒. นางสาว ณิสิตา
๙๓. นางสาว ดวงใจ
๙๔. นางสาว ดวงฤทัย
๙๕. นาย ดำ�รง
๙๖. นาย ดิษฐพงศ์
๙๗. นาย ตะวัน
๙๘. นาย ทรงวุฒิ
๙๙. นาย ทวี
๑๐๐. นางสาว ทิฆัมพร
๑๐๑. นางสาว ทิตยา
๑๐๒. นางสาว ทิวาพร
๑๐๓. นางสาว ธนพร
๑๐๔. นางสาว ธนพร
๑๐๕. นางสาว ธนพร
๑๐๖. นาย ธนยศ

อนุชาชาติ
ซ้อนฝั้น
อุ่นไพร
จันทร์เอม
บุญกวิน
รัตนสุวรรณ
ศรีวิชัย
ฐานิสมนูญธรรม
ทับเที่ยง
ทาศรี
อัครพัวตระกูล
อบเชย
เอี้ยงผล
ใจอิ่นแก้ว
สุขกระโทก
พงศ์ภัคศุภสิน
จิตเจนสุวรรณ
หลินกาญจนบุตร
อุตคุต
บรรลือหาญ
สันวงศ์
ตันชาลี
อาณัติสาธุการ
ชมภูสมสา
ไชยแสงคำ�
เนตรวงศ์
แก้วเทวี
จั่นกรด
วังแวว
สรรพกิจจำ�นง
เทียมเศวต
๕๒

๑๐๗. นาย ธนวัฒน์
๑๐๘. นาย ธนะชัย
๑๐๙. นาย ธนาคาร
๑๑๐. นางสาว ธนิก
๑๑๑. นาย ธวัชชัย
๑๑๒. นางสาว ธัญชนก
๑๑๓. นางสาว ธันยดา
๑๑๔. นางสาว ธาราทิพย์
๑๑๕. นางสาว ธารารัตน์
๑๑๖. นาย ธีระวัฒน์
๑๑๗. นางสาว นงลักษณ์
๑๑๘. นางสาว นพเกล้า
๑๑๙. นาย นภดล
๑๒๐. นาย นราศักดิ์
๑๒๑. นางสาว นฤมล
๑๒๒. นาย นวพล
๑๒๓. นาย นวพล
๑๒๔. นางสาว นันทวัน
๑๒๕. นางสาว นันทาวดี
๑๒๖. นาย นาวิน
๑๒๗. นาย นิภัทร์
๑๒๘. นางสาว นิภาพร
๑๒๙. นางสาว นิภารัตน์
๑๓๐. นางสาว นิรัชชา
๑๓๑. นางสาว นิสา
๑๓๒. นาย บัญญัติ
๑๓๓. นาย ปฏิภาณ
๑๓๔. นาย ปฐมพงศ์
๑๓๕. นาย ประภาชัย
๑๓๖. นาย ประลองพล
๑๓๗. นางสาว ปริศรา

ต่างศรี
โอสิริสกุล
ทองขาว
จูมคำ�มูล
สินค้า
มาอินทร์
วิเศษะภูติ
ปานอ่อน
เยสุวรรณ
เรืองอยู่
ถาวัง
อมรรัตนวิจิตร
เพชรรัตน์
รังสรรค์
บัวแก้ว
ว่องวัฒนาการ
เอี่ยมสอาด
สีทา
สุทธิทองแท้
ตะนะคี
วานิชคราม
อนุกูลไพจิตร
บรรจง
ข่ายสุวรรณ์
สุริยะคำ�วงศ์
กมลศิล
อินทร์จักร์
จันทโชติ
เสือพาดกร
ตันติวัฒนพานิช
ศรีชัย

๑๓๘. นาย ปวีณ
๑๓๙. นาย ปิยะณัฐ
๑๔๐. นางสาว ปิยะนุช
๑๔๑. นางสาว ปุญญานี
๑๔๒. นางสาว ฝนทิพย์
๑๔๓. นาย พงษ์ศิริ
๑๔๔. นาย พชรพงศ์
๑๔๕. นาย พบสุข
๑๔๖. นางสาว พรทิวา
๑๔๗. นาย พสิษฐ์
๑๔๘. นางสาว พักตร์สุดา
๑๔๙. นาย พัฒนา
๑๕๐. นาย พิชญ์
๑๕๑. นางสาว พิมวดี
๑๕๒. นาย พีรกิติ์
๑๕๓. นางสาว เพียงนภา
๑๕๔. นาย ภคพงศ์
๑๕๕. นางสาว ภรณ์ทิพย์
๑๕๖. นาย ภวินท์
๑๕๗. นาย ภัทภูมิ
๑๕๘. นางสาว ภัทรพิม
๑๕๙. นางสาว ภัทราพร
๑๖๐. นาย ภาณุ
๑๖๑. นาย ภานุกร
๑๖๒. นาย ภานุพงษ์
๑๖๓. นางสาว ภาวดี
๑๖๔. นางสาว ภาวีตา
๑๖๕. นาย ภูนันท์
๑๖๖. นางสาว โภคิยา
๑๖๗. นาย มงคล
๑๖๘. นาย มรกต

เสวี
เศรษโฐ
อุดตึง
ขำ�ทอง
เหมทานนท์
เลิศพฤกษ์
โปธาคำ�
อยู่สบาย
จันทะรส
คุณาศล
พิมพ์โม้
สุวรรณชัย
บุญเลี้ยง
กิจพิทยาฤทธิ์
เทพเลื่อน
วรสาร
มณีฉาย
แก้วปัญญา
ธนากรยิ่งยงค์
จาตกานนท์
ใยทองคำ�
อิทธิวรรณพงศ์
ค้ามาก
คุ้มชัย
อัมพรมหา
ทะปะละ
อินทร์ชู
บุญสีทอง
รัตนะ
พุกพูน
ซิ้มประเสริฐ
๕๓

๑๖๙. นางสาว มะณีรัตน์
๑๗๐. นาย ยงลาภ
๑๗๑. นาย รพีพงษ์
๑๗๒. นางสาว รวินันทน์
๑๗๓. นางสาว รัชฎาวรรณ
๑๗๔. นาย รัชวิกรม์
๑๗๕. นาย รัฐนันท์
๑๗๖. นางสาว เรียงอักษร
๑๗๗. นางสาว ลลิตา
๑๗๘. นางสาว ลลิตา
๑๗๙. นางสาว วชิรา
๑๘๐. นางสาว วรรณมาศ
๑๘๑. นางสาว วราณัฐ
๑๘๒. นาย วันฉัตร
๑๘๓. นาย วันพิทักษ์
๑๘๔. นาย วิทวัส
๑๘๕. นางสาว วิรัชดา
๑๘๖. นางสาว วิรัญญา
๑๘๗. นางสาว วิรัญญา
๑๘๘. นางสาว วิลาวัลย์
๑๘๙. นาย วีรวัฒน์
๑๙๐. นาย วุฒิไกร
๑๙๑. นาย วุฒิชัย
๑๙๒. นาย ศกร
๑๙๓. นางสาว ศรัณยา
๑๙๔. นาย ศราวุฒิ
๑๙๕. นางสาว ศรุดา
๑๙๖. นาย ศักดิ์ฤทัย
๑๙๗. นางสาว ศิริพร
๑๙๘. นางสาว ศิริรัตน์
๑๙๙. นาย ศิวรรจน์

ขาวพา
สุธาพันธ์
ลีลอย
คุณาจารย์
กันธิยะ
หน่อทองคำ�
พลรัฐ
พิทาคำ�
ขาวเกิด
มังคลาด
จันต๊ะคาด
สุทธิมาศมงคล
สุขพนัส
บัวนวล
ทองช้อย
วะชุม
เจริญษา
ปทุมซ้าย
ศรีภูธร
จึงเจริญนิรชร
ลาภวรชัย
เครือสาร
ไทยสรวง
ศรีสวัสดิ์
ไชยป้อม
อุทาพรม
วัฒน์ทวี
นฤชัย
ท้าวชัยมูล
แสงภา
ลิ้มพาณิชย์

๒๐๐. นางสาว ศิวาพร
๒๐๑. นางสาว ศุภกาญจน์
๒๐๒. นาย ษณกร
๒๐๓. นาย สฤษดิ์พัฒน์
๒๐๔. นาย สิทธิชาติ
๒๐๕. นางสาว สุขสิริ
๒๐๖. นางสาว สุจรรยา
๒๐๗. นางสาว สุชาดา
๒๐๘. นางสาว สุดารัตน์
๒๐๙. นาย สุทธิพร
๒๑๐. นางสาว สุธาดา
๒๑๑. นางสาว สุธาทิพย์
๒๑๒. นางสาว สุธาทิพย์
๒๑๓. นางสาว สุธาสิณี
๒๑๔. นางสาว สุนันธิณี
๒๑๕. นางสาว สุพรรณษา
๒๑๖. นางสาว สุภาพรรณ
๒๑๗. นางสาว สุภาภรณ์
๒๑๘. นางสาว สุมิตรา
๒๑๙. นาย สุรเชษฐ์
๒๒๐. นาย สุรเสกข์
๒๒๑. นาย สุริยัน
๒๒๒. นางสาว หนึ่งฤทัย

อินทรสุข
จาริกพฤทธิ์
เวทวิสุทธิ์
ทองแสง
สิทธิชัยวิจิตร
เทียนนำ�เจริญ
สว่างเดือน
ยิ้มพะ
แซ่ตัน
สุขสุคนธ์
ภู่ปรางค์
ปิยะพันธุ์
พูนจันทร์
วงค์คำ�
นาคบาง
พลธุมาร
บาลี
ลออวรกุล
ลอยรังษี
ปัญญา
เยื้องกราย
ธรรมสอน
คชสาร

๒๒๓. นาย หัตถสิทธิ์
๒๒๔. นางสาว อติญา
๒๒๕. นาย อนุวัฒน์
๒๒๖. นาย อภิสิทธิ์
๒๒๗. นาย อรรถพล
๒๒๘. นางสาว อรวรรณ
๒๒๙. นาย อรุณทัต
๒๓๐. นางสาว อัจฉรา
๒๓๑. นางสาว อัจฉราพร
๒๓๒. นาย อัชฌา
๒๓๓. นางสาว อัญชนา
๒๓๔. นางสาว อัญชลี
๒๓๕. นางสาว อัญญา
๒๓๖. นางสาว อัศนียา
๒๓๗. นาย อาทิตย์
๒๓๘. นาย อาทิตย์
๒๓๙. นาย อานนท์
๒๔๐. นางสาว อาภากร
๒๔๑. นาย อิทธิชัย
๒๔๒. นาย เอกกมล
๒๔๓. นาย เอกนรินทร์
๒๔๔. นาย เอกสิทธิ์

๕๔

รุ่งทวีชัย
กิตตระกูล
เวชกร
โตดำ�รงรัตน์
อรรถโกวิท
เวทย์วิหารธรรม
ระหว่างงาน
อินทนา
จันทร์กล่ำ�
ยะสะโร
ยกกระบัตร
สายวงค์เปี้ย
เลสัก
ยุทธศักดิ์ชาตรี
กิติกา
พิลาศาล
ปฐมานนท์
อนุสิทธิ์
กาญจนปทุม
กมลรัตนเกษม
ปินคำ�
หิรัญเศรษฐ์

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓
			
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
		
๑. นาย ณัฐวุฒิ 		
เขื่อนแก้ว
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
		
๒. นางสาว จุฑามาศ แก้วโชติหิรัญ
กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
		
๓. นาย บุคอรี 		
ปุตสะ
		
๔. นางสาว ภริตา
คุ่ยสว่าง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
		
๕. นางสาว สิรินันท์
สุวรรณาภรณ์
สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 		
		
๖. นางสาว ภัทริกา

ปัญญา

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 		
		
๗. MISS MINGHUA CHEN
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 		
		
๘. นางสาว ทิพย์รัตน์ เอี่ยมวรวุฒิกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
		
๙. นางสาว ปาริชาต เม่นมิ่ง

๕๕

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
		
๑๐. นาย กิตติรัตน์
สหะรัตน์
สำ�นักวิชาการจัดการ		
บัญชีบัณฑิต 		
		
๑๑. นางสาว สิริกัญญา โกสินทร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 		
		
๑๒. นางสาว จิดาภา ช่วยพันธุ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ		
		
๑๓. นางสาว จุรีมาศ ติ๊บแก้ว
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		
		
๑๔. นางสาว ณัฐรินทร์ แย้มอุทัย
		
สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		
๑๕. นาย ยิ่งศักดิ์
ปันไธสงค์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
		
๑๖. นางสาว ชนัญญ์ธร นิลนิธิวัฒน์
สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
นิติศาสตรบัณฑิต
		
๑๗. นาย ธนกฤต

ชื่นอารมย์

๕๖

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์

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

๕๗

คำ�ปฏิญาณตน
ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อผู้นำ�)..............ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำ�ผู้สำ�เร็จ
การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ กล่าวคำ�ปฏิญาณตนดังต่อไปนี้
(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง)...........ผู้เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอให้ ค ำ � สั ตย์ปฏิญ าณต่อ หน้าพระรัตนตรั ย พระพั กตร์ ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี และต่อหน้าผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ
ตนต่ อ ผู ้ ม ี พ ระคุณด้ว ยความเคารพและกตั ญ ญุ ต า จั กใช้ ศ ิ ล ปวิ ท ยาการที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย
แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง
ดำ�รงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำ�เกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี
ของปวงชน จักยอมพลีตนเพื่อประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต
อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้คงอยู่
ตลอดไป
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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