พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

สารบัญ
หน้า

สำ�เนาพระราโชวาทประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 					
๔
กำ�หนดการ 									
๕
คำ�กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง						
๙
คำ�กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�” และเข็มเกียรติคณ
ุ ผูส้ นับสนุนการก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์ 		
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง						
๑๐
คำ�ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์			
๑๒
คำ�ประกาศคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”			
๑๙
ประกาศคุณปู การผูไ้ ด้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ผูส้ นับสนุนการก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์ 		
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประจำ�ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๕			
๒๒
รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร			
๒๔
จำ�นวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”
เข็มเกียรติคณ
ุ ผูส้ นับสนุนการก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒๖
รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๓๑
ปริญญามหาบัณฑิต 								
๓๒
ปริญญาบัณฑิต
๓๗
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๗๑
คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์
๗๓
คำ�ปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 		
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔							
๗๔

สำ�เนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ขา้ พเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงประจำ�ปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำ�เร็จ.
บัดนี้ ท่านทัง้ หลายต่างมีปริญญาเป็นเครือ่ งรับรองวิทยฐานะ ว่าแต่ละคนเป็นบัณฑิต
ในสาขาวิชาทีไ่ ด้ส�ำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว. แต่ความเป็นบัณฑิต มิได้ขน้ึ อยูก่ บั วิทยฐานะ
หรือความรูใ้ นวิชาการ และความสามารถทีจ่ ะนำ�ความรูไ้ ปใช้ให้ได้ผลเท่านัน้ หากยังขึน้ อยูก่ บั
ความประพฤติปฏิบตั ดิ ขี องแต่ละคนด้วย. กล่าวคือ ผูเ้ ป็นบัณฑิตแท้ ไม่วา่ จะคิด จะพูด จะทำ� สิง่ ใด
ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำ�ให้ดีเสมอ. คิดให้ดี หมายถึงคิดด้วยใจที่เที่ยงตรงเป็นกลาง
อาศัยหลักวิชา หลักเหุตผล และหลักธรรม เป็นเครือ่ งมือในการวินจิ ฉัยให้ถกู ต้อง. พูดให้ดี หมายถึง
พูดให้บงั เกิดประโยชน์ เช่น พูดในสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความรูค้ วามฉลาด ความดีความเจริญ ความรัก
ความสามัคคี โดยให้สมควรแก่กาลเทศะและบุคคล. ทำ�ให้ดี หมายถึงทำ�แต่สง่ิ ทีเ่ ป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ ด้วยความตัง้ ใจจริงและบริสทุ ธิใ์ จ ให้ส�ำ เร็จผลทีด่ ที ถ่ี กู ต้องตามความมุง่ หมาย. จึงขอให้
บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนอย่างเคร่งครัด ให้เป็นผู้มีปรกติคิดดี พูดดี ทำ�ดี
เพือ่ แต่ละคนจะได้เป็นบัณฑิตทีส่ มบูรณ์พร้อม ทัง้ ด้วยวิทยฐานะ และด้วยความประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและ
ผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำ�เร็จ และความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.

๔

กำ�หนดการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำ�บลท่าสุด อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน		
		 โดยรถยนต์พระทีน่ ง่ั ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ตำ�บลท่าสุด
		 อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
		 (วงดุรยิ างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
		 คณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
- ผูแ้ ทนคณาจารย์และผูแ้ ทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระศรีนครินทรา
		 บรมราชชนนี
- ทรงวางพุม่ ดอกไม้
- ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งทองน้อยถวายราชสักการะ
- ทรงกราบ
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
- เสด็จพระราชดำ�เนินเข้าภายในห้องประทับรับรอง
- ประทับพักพระราชอิรยิ าบถ
- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายครุย
		 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน
		 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ทรงฉลองพระองค์ครุย
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยีย่ ม
๕

- เสด็จพระราชดำ�เนินออกจากห้องประทับรับรองเข้าภายในหอประชุม
		 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
		 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
- ทรงกราบ
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปประทับพระราชอาสน์
- อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจบิ ตั ร
- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
- อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุผสู้ �ำ เร็จการศึกษาเข้ารับ
		 พระราชทานปริญญาบัตร (จำ�นวน ๑ รูป)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน			
		 ปริญญาบัตร แด่พระภิกษุผสู้ �ำ เร็จการศึกษา
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
		 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิแ์ ด่
		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
		 กิตติมศักดิแ์ ด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผูท้ รงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญา
		 ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (จำ�นวน ๓ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา
		 ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำ�ดับ
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผูท้ �ำ คุณประโยชน์เข้ารับพระราชทานรางวัล
		 เชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�” (จำ�นวน ๑ ราย) และเข็มเกียรติคณ
ุ ผูส้ นับสนุน
		 การก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (จำ�นวน ๗ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล
		 เชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�” (จำ�นวน ๑ ราย) และเข็มเกียรติคณ
ุ ผูส้ นับสนุน
		 การก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (จำ�นวน ๗ ราย) ตามลำ�ดับ
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

๖

- รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผูส้ �ำ เร็จการศึกษาเข้ารับ
		 พระราชทานปริญญาบัตร (จำ�นวน ๑,๘๖๐ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
		 ปริญญาบัตร แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษา ตามลำ�ดับ
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- รองอธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผูไ้ ด้รบั เหรียญรางวัลเกียรติยศ
		 ผลการเรียนดีเด่น เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศ
		 ผลการเรียนดีเด่น (จำ�นวน ๑๙ ราย)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญ
		 รางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นแก่ผไู้ ด้รบั รางวัล ตามลำ�ดับ
		 (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผูไ้ ด้รบั พระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำ�ปฏิญาณ
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
		 พระราโชวาท
		 (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงกราบทีห่ น้าเครือ่ งนมัสการ
- เสด็จพระราชดำ�เนินออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
		 ไปยังห้องรับรอง
		 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ทรงเปลีย่ นฉลองพระองค์ครุย
- เสด็จพระราชดำ�เนินประทับรถยนต์พระทีน่ ง่ั ไปยังอาคารสำ�นักงาน
		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
		 (วงดุรยิ างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- รถยนต์พระทีน่ ง่ั ถึงอาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
- ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
- ผูแ้ ทน ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จพระราชดำ�เนินเข้าภายในอาคารสำ�นักงานอธิการบดี
		 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
- เสด็จพระราชดำ�เนินขึน้ ชัน้ ๒
- เสด็จพระราชดำ�เนินเข้าภายในห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิรยิ าบถ
- เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังห้องเชียงแสน
- ประทับพระเก้าอี้ ณ โต๊ะเสวย
- เสวยพระกระยาหาร
๗

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประทับรถยนต์พระทีน่ ง่ั ไปยังวัดพระธาตุดอยตุง อำ�เภอแม่สาย
		 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 ๒๕๕๔
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปิติยินดี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละออง
พระบาททรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำ�เนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวม
ทั้งเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น
กระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์
พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูล
เชิญใต้ฝา่ ละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติตงุ ทองคำ� เข็มเกียรติคณ
ุ
ผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศ
ผลการเรียนดีเด่น ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำ�กราบบังคมทูล
เบิกผูัเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ
“ตุงทองคำ�” และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ของ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วนั ชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน
แด่ใต้ฝา่ ละอองพระบาท
ในลำ�ดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผูท้ รงคุณวุฒิ เข้ารับ
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จำ�นวน ๓ ราย คือ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
		

นายประมนต์		

สุธวี งศ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
		

นายสุรนิ ทร์		

พิศสุวรรณ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
		

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ

๑๐

และข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผูม้ คี ณ
ุ ปู การ อย่างสูงยิง่ ต่อ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงมาโดยตลอด เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�” จำ�นวน ๑ ราย
และเข็มเกียรติคณ
ุ ผูส้ นับสนุนการก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จำ�นวน ๗ ราย
ตามลำ�ดับ ดังนี้
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�” จำ�นวน ๑ ราย คือ
รองศาสตราจารย์ทศั นา บุญทอง
เข็ ม เกี ย รติ คุ ณ ผู้ ส นั บ สนุ น การก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ก ารแพทย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง
จำ�นวน ๗ ราย คือ
- นายไกรสร

จันศิริ

- นายจุน

วนวิทย์

- นายชัย

โสภณพนิช

- นายประเสริฐ พุง่ กุมาร
- นายสงคราม ชีวประวัตดิ �ำ รงค์
- นายสันติ

ภิรมย์ภกั ดี

- นายสุเมธ

ตันธุวนิตย์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นาย นายประมนต์ สุธวี งศ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายประมนต์ สุธีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่จังหวัด
สุ พ รรณบุ ร ี สำ�เร็จการศึก ษาระดับมัธยมศึ กษาจากโรงเรี ย นกรุ งเทพคริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย
ปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครือ่ งกล จากมหาวิทยาลัยแคนซัส (University of Kansas)
ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรการจัดการขัน้ สูงจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายประมนต์ สุธวี งศ์ เริม่ ทำ�งานที่ บริษทั เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำ�กัด ในปี
พุทธศักราช ๒๕๐๘ ต่อมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ ได้เริ่มปฏิบัติงานในเครือซิเมนต์ไทย
และด้วยความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นที่ประจักษ์จึงได้ดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญในบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) มาโดยลำ�ดับ โดยในปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๗
ดำ�รงตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ และปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕ ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อาวุโส จนเกษียณอายุในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ปัจจุบัน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน (ก.พ.) ที่ปรึกษาและกรรมการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการค้า และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง ได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ซึ่งนับเป็นคนไทยคน
แรกที่ดำ�รงตำ�แหน่งนี้ และโดยที่นายประมนต์ สุธีวงศ์ เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นายประมนต์ สุธีวงศ์
จึงได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จากจักรพรรดิญป่ี นุ่ ชัน้ “The Order of the Rising
Sun, Gold and Silver” เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
แม้จะสำ�เร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ด้วยความรู้ความสามารถด้านการ
บริหารธุรกิจ นายประมนต์ สุธีวงศ์ สามารถประกอบกิจการทางธุรกิจจนประสบความสำ�เร็จ
เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์
มีหลักในการทำ�งานและดำ�เนินธุรกิจ คือ ต้องสู้งาน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต กล้าพูด
และกล้าทำ�อย่างมีเหตุผล ต้องมีการหมุนเวียนเพื่อเรียนรู้งานใหม่อยู่เสมอ และที่สำ�คัญ ต้อง
๑๒

เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วดำ�เนินการแก้ไข ในฐานะผู้บริหาร นายประมนต์ สุธีวงศ์ เป็นผู้ที่
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเป็นผู้ที่ระลึกเสมอว่า
คนทุกคนมีความรูค้ วามสามารถทัง้ สิน้ ดังนัน้ การทำ�ธุรกิจหรือการทำ�งานใดๆ ไม่ควรเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน และควรปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค นอกจากนี้ นายประมนต์ สุธี
วงศ์ ยังเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำ�คัญของบุคลากรในองค์กร โดยส่งเสริมให้คนทำ�งานได้มี
ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มี
ความรู้ความสามารถและสามารถสืบทอดกิจการธุรกิจต่อไปได้
ในด้านสังคม นายประมนต์ สุธวี งศ์ ได้รบั การยกย่องให้ด�ำ รงตำ�แหน่งประธานหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ นอกจากนี้
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ยังอุทิศตนต่อสังคมอย่างสม่ำ�เสมอ โดยส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ
แก่ ภ าครั ฐ หรื อ องค์ ก รเพื่ อ สั ง คมในการพั ฒ นาเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมและสร้างจิตสำ�นึกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนแก่
สังคมไทย ภายใต้โครงการถนนสีขาว ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาและให้
ความร่วมมือทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ อยู่เป็นนิจ และส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกป่า โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
และกิจกรรมลดโลกร้อน เป็นต้น
นอกจากจะประสบความสำ�เร็จในวิชาชีพในฐานะนักธุรกิจแล้ว นายประมนต์ สุธีวงศ์
ยังเป็นผู้มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยเป็น
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุก
รู ป แบบ และร่วมขับเคลื่อนพลังสังคม ให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คนไทยและสังคมไทย
ยอมรับไม่ได้ ภายใต้แนวทาง ๓ ป คือ ปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง เพื่อให้ปัญหาทุจริต
คอร์รัปชันหมดไปจากประเทศ นอกจากนี้ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ยังเป็นประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.)
อีกด้วย ซึ ่ งการแสดงออกและการกระทำ�ที ่ กล่ า วมา นั บ เป็ น คุ ณ ู ป การแก่ ส ั ง คมไทยโดย
ส่วนรวมเป็นอย่างยิง่ และสมควรยึดเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำ�เร็จในการเป็นผู้บริหารที่นำ�พาองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถและรอบรู้ทางด้านธุรกิจอย่างแท้จริง และในขณะ
เดียวกัน ก็ได้อุทิศตนในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคมไทย ผลแห่งการดำ�เนินการด้วย
ความมุ่งมั่นและจริงจัง ของ นายประมนต์ สุธีวงศ์ เป็นที่ประจักษ์ว่าได้ก่อให้เกิดประโยชน์
๑๓

กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างเด่นชัด ประกอบกับเป็นผู้ซึ่งมีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี พึงสมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนัน้
สภามหาวิ ท ยาลัยแม่ฟ ้าหลวง จึง มีมติเป็ น เอกฉั น ท์ เมื ่ อวั น ที ่ ๒๑ ธั น วาคม พุทธศักราช
๒๕๕๕ ให้นายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๔

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากแคลร์มองต์แมคเคนนา
คอลเลจ (Claremont McKenna College) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕
และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
(Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๘ และ ๒๕๒๕ ตามลำ�ดับ
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เริ่มอาชีพด้วยการเป็นนักวิชาการในตำ�แหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ - ๒๕๒๙ จากนั้น นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เข้า
สู่การเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๒๙ และได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรติดต่อกัน ๗ สมัย เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑ ต่อมาดำ�รง
ตำ�แหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘
และดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔
ระหว่างการดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองดังกล่าว ได้รบั การยกย่องว่าเป็นบุคคลทีม่ บี ทบาทโดดเด่น
ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นทีป่ ระจักษ์ ต่อมานายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ได้กา้ วสู่
การทำ � งานระดับนานาชาติ โดยดำ�รงตำ�แหน่ งเลขาธิ การอาเซี ย น ระหว่ า งปี พุ ท ธศั กราช
๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ นับเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งอันมีเกียรติในองค์กรนี้
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทั้งด้าน
การเมืองและการต่างประเทศ ขณะดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ได้มบี ทบาทสำ�คัญในการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด ถือได้วา่ เป็นนักการเมืองทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
โดยครบถ้วน ด้วยความสุจริตและยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย ในระหว่างการดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขาธิการอาเซียน ได้ผลักดันให้มีการออก “กฎบัตรอาเซียน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
อาเซียนในการดำ�เนินการตามเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายของอาเซียนที่จะ
รวมตัวกันเป็น “ประชาคมอาเซียน” อย่างสมบูรณ์ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้ริเริ่มกรอบ
ความร่วมมือของอาเซียน ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคง
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม และมุ่งเสริมสร้างความ
๑๕

สัมพันธ์และความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ได้ผลักดันให้อาเซียนเป็น
องค์กรที่ใกล้ชิดและสร้างประโยชน์ต่อประชาคมอย่างแท้จริงมากขึ้น รวมทั้ง ผลักดันประเทศ
ไทยและอาเซียนให้เคารพปกป้องหลักการสิทธิมนุษยชน ผลงานโดดเด่นที่สุดคือ การเจรจา
ต่อรองเพื่อให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามระบอบประชาธิปไตย
โดยที่ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาสันติภาพและสันติสุข
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการ
ยกย่องให้เป็น “๕๐๐ ชาวมุสลิมผู้ทรงอิทธิพลที่สุด” เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ใน
ขณะดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการอาเซียน ก็ได้มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาความร่วมมือของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง ระหว่างประเทศในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ
อย่างจริงจัง
จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำ�เร็จทั้งทางด้านการเมืองในอดีตและการ
เป็นผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างประจักษ์ชัด
รวมทั้งได้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติตลอดมา ประกอบกับเป็นผูซ้ ง่ึ
มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
พึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้
อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ให้ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๖

คำ�ประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช
๒๔๘๗ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ เนติบัณฑิตไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ และสำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ สอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในปี
พุทธศักราช ๒๕๑๓ และเริม่ รับราชการในตำ�แหน่งผูพ้ พิ ากษาศาลจังหวัดภูเขียว (จังหวัดชัยภูม)ิ
เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๔ ดำ�รงตำ�แหน่งผูพ้ พิ ากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา เมือ่ ปีพทุ ธศักราช
๒๕๑๕ และได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ศาสตราจารย์
พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ ได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการในแวดวงตุลาการมาตาม
ลำ�ดับ โดยในปีพ ุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๒ ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลแพ่ง และในปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๔ ได้ขน้ึ
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ซึง่ ขณะนั้นเป็นตำ�แหน่งสำ�คัญที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น
ประธานศาลฎีกาได้ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ ให้
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานศาลฎีกา ประมุขศาลยุตธิ รรม คนที่ ๓๔ อันเป็นตำ�แหน่งสูงสุดของฝ่าย
ตุลาการ จนเกษียณอายุราชการ ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๗
นอกจากเป็นผูท้ ม่ี ชี อ่ื เสียงในวงการกฎหมายแล้ว ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ
ยังเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ได้แต่งตำ�ราทางกฎหมายหลายเรื่อง เช่น ตำ�รากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และตำ�รากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและ
การประกั น ภัยทางทะเล ซึ่ง ล้ว นเป็นประโยชน์ ต ่ อการศึ กษาด้ า นกฎหมายเป็ น อย่ า งยิ ่ ง
ในด้านการวิจัย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ ได้ทำ�การวิจัยเรื่องแนวโน้มและ
การพัฒนาของระบบการคุมความประพฤติในประเทศไทย และเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิด
โดยไม่ใช้ระบบเรือนจำ�ในประเทศไทย ซึ่งได้นำ�เสนอต่อสถาบันความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิดแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำ�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการคุมประพฤติท่ไี ด้ดำ�เนินการ
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ตามพระราชบัญญัติวิธีการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช ๒๕๒๒
ทำ�ให้ระบบการคุมประพฤติมคี วามมัน่ คง และเป็นปัจจัยสำ�คัญในการอำ�นวยความยุตธิ รรมทาง
อาญาในปัจจุบนั
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษามาโดยตลอด
โดยเป็ น อาจารย์พ ิเศษบรรยายให้ค วามรู ้ ด ้ า นกฎหมายในสถาบั น การศึ กษา หลายแห่ ง
แม้ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ ก็ยงั คงปฏิบตั ิ
งานด้านกฎหมายโดยเฉพาะการสอน การบรรยาย และการให้ความรูด้ า้ นกฎหมายในสถาบันต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังเคยดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมาย
อาเซียนประจำ�ประเทศไทยและประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน ซึ่งปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งที่
ปรึกษากิตติมศักดิค์ ณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำ�ประเทศไทย ด้วย
ตลอดระยะเวลาทีร่ บั ราชการ ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถและใช้วิชาชีพทางกฎหมายในการปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเชือ่ ถือศรัทธาด้วยการใช้กฎหมาย
เพือ่ อำ�นวยความยุตธิ รรมอย่างเป็นทีป่ ระจักษ์ และด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นคน
ดีทส่ี งั คมยอมรับ เมือ่ ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว จึงได้รบั ความไว้วางพระราชหฤทัย ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งองคมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๐
ด้วยความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ ดิษฐอำ�นาจ
ซึ่ง เป็น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด ถึ ง ความเป็ นนั ก วิ ช าชี พ ด้า นกฎหมายและนัก วิชาการด้า นนิ ติ ศ าสตร์
ได้พัฒนาวงวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งการเป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ความดี และอุทศิ ตนเพือ่ สังคมมาอย่างต่อเนือ่ ง
สามารถเป็นแบบอย่างให้ผอู้ น่ื นำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ทีไ่ ด้กระทำ�มา ล้วนเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและ
แบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ให้ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ
ดิษฐอำ�นาจ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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คำ�ประกาศคุณปู การ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
ผูไ้ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”
ประจำ�ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๕

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญ ทอง สำ � เร็ จการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขา
Health and Higher Education จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล อดีตคณบดีสำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง อดีตคณบดีผกู้ อ่ ตัง้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๓ สมัย อีกทั้งเคยได้รับเลือกเป็นนายก
สภาการพยาบาล ซึง่ เป็นพยาบาลคนแรก นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิรริ าช ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้มีความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเทเพื่ออุทิศตนในการ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในด้านจัดการศึกษา การพัฒนาองค์กรวิชาชีพ และการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล จนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั้งภายในประเทศและนานาชาติ
คุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นผู้มีส่วนอย่างสำ�คัญในการก่อตั้งสำ�นักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และอธิการบดีใน
ขณะนั้น ในฐานะประธานกรรมการจัดทำ�หลักสูตรและโครงการจัดตัง้ สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จนประสบความสำ�เร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ และได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณบดีคนแรก (ดำ�รงตำ�แหน่งระหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๐-๒๕๕๑) ได้เป็นผูว้ างรากฐาน
ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นชุมชนสุขภาพ ครอบคลุม ตำ�บลแม่ข้าวต้ม ตำ�บลท่าสุด
และตำ�บลนางแล โดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการดูแลตนเอง โดยความร่วมมือระหว่าง คณาจารย์
นักศึกษา สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์และประชาชนทั้ง ๓ ตำ�บล ซึ่งโครงการดังกล่าวยังคง
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเกิดผลดียิ่ง
นอกจากนี้ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ยังเป็นผู้
ริเริม่ โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปลอดบุหรีต่ น้ แบบโดยพยาบาล : กรณี
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเป้าหมายคือ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคหลายชนิด
อันเกิดจากบุหรี่ โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตื่นตัวถึงพิษภัยของบุหรี่ในทุกภาค
ส่วนของประชาคมมหาวิทยาลัย มีการดำ�เนินงานโดยคณะกรรมการทีผ่ า่ นการฝึกอบรม และใช้
กระบวนการมีสว่ นร่วมและการชีแ้ นะของประชาชนในมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง นำ�ไปสูก่ ารกำ�หนด
เป็นนโยบายมุง่ สูก่ ารเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ กิจกรรมทีด่ �ำ เนินการได้แก่ การฝึกอบรม
คณะกรรมการ การพัฒนาแกนนำ�นักศึกษา การให้ความรูเ้ รือ่ งพิษภัยของบุหรีแ่ ก่ คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา การรณรงค์ตอ่ ต้านพิษภัยบุหรี่ พัฒนาพืน้ ทีป่ ลอดบุหรีท่ ง้ั มหาวิทยาลัย พัฒนา
การเรียนการสอนเกีย่ วกับพิษภัยของบุหรี่ และบทบาทของพยาบาลต่อการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ พัฒนาคลินกิ เลิกบุหรี่ และขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ต้นแบบสู่สังคมได้แก่โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน และโครงการดังกล่าวยังคงดำ�เนินการอยู่อย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สำ�นักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้สนับสนุนโครงการดัง
กล่าว ได้ใช้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ขยายไปยังมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึง่ ได้ด�ำ เนินการตามโครงการต้นแบบนี้
ความรอบรู้ในวิชาการแขนงต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับนับถือในสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในระดับชาติ และนานาชาติ เป็นผู้ริเริ่มโครงการที่สำ�คัญหลายโครงการ อาทิ การพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมในสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จัดทำ�โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐบาลอนุมัติให้ดำ�เนิน
การเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ทำ�ให้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สามารถจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเป็นครั้งแรกของประเทศ เป็นประธานกรรมการในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ประกอบวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์คนแรกทีไ่ ด้รบั เลือกให้ด�ำ รงตำ�แหน่งนายกสภาการพยาบาล และดำ�รงตำ�แหน่ง
ดังกล่าว ๒ วาระติดต่อกัน ผลงานที่สำ�คัญยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของประเทศ
คือการจัดทำ�โครงการศึกษาความต้องการกำ�ลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดทำ�โครงการ
วางแผนเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อคณะ
รัฐมนตรีและได้รบั มติเห็นชอบให้วชิ าชีพการพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน เมือ่ ปีพทุ ธศักราช
๒๕๓๖ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลและอนุมัติทุนให้อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์จำ�นวน ๓๕๐ ทุน ไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ทำ�ให้วชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของไทยได้รบั
๒๐

การพัฒนาอย่างกว้างขวาง และยังริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทยแห่งแรก
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๓๙ โดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณ
ของรัฐบาล
การทำ�คุณประโยชน์ต่อสังคมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ได้นำ�ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
พยาบาลไปใช้ในการพัฒนาและร่วมปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อกำ�หนดรูปแบบและระบบ
บริการสุขภาพที่พึงประสงค์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นผูน้ �ำ เสนอทิศทางการปฏิรปู ระบบบริการการพยาบาลทีส่ อดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง มีการปฏิรูปกำ�ลัง
คนและวิธีการให้บริการ โดยมุ่งเน้นงานเชิงรุกและงานเยี่ยมบ้าน พัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้
เป็นพยาบาลเวชปฏิบตั แิ ละผลักดันให้พยาบาลเวชปฏิบตั ทิ �ำ หน้าทีเ่ ป็น “พยาบาลประจำ�ครอบครัว”
เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชนในประชากรกลุ่มต่างๆ เช่น ริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เป็นโครงการร่วมระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โครงการร่วมผลิตพยาบาลเพือ่ การพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยัง่ ยืน ณ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน รอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวมายังคง
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
จากคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและต่อสังคมและประเทศชาติดังที่กล่าว
มาจึงเห็นสมควรมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�” ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๒๑

ประกาศคุณปู การ
ผูไ้ ด้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ผูส้ นับสนุนการก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ประจำ�ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการจัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ขึน้ ทีต่ �ำ บลนางแล อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
บนพื้นที่ ๑๑๒ ไร่ มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ครบครัน สามารถรับและทำ�การรักษาผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เตียง อีกทั้ง
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของสำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ สำ�นักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และสำ�นักวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
ยังจะอำ�นวยประโยชน์ด้านการให้บริการสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนในภาคเหนือตอนบนและ
จากประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงอีกด้วย
โดยที่การดำ�เนินการจัดตั้งมีความจำ�เป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำ�นวนมากและต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินร่วมสมทบทุนเพื่อการจัดซื้อที่ดิน การก่อสร้าง
อาคารสถานที่ การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และเพื่อการอื่นๆ ในการก่อตั้ง
ศูนย์การแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ว่าด้วย เข็มเกียรติคณ
ุ
ผูส้ นับสนุนการก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
เรือ่ ง รายนามผูไ้ ด้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ผูส้ นับสนุนการก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ซึ่งตามข้อบังคับและประกาศดังกล่าวได้กำ�หนดแนวทางในการพิจารณามอบเข็มเกียรติคุณ
ให้แก่ผใ้ ู ห้การสนับสนุนทัง้ การบริจาคเงิน และการรวบรวมหรือระดมทุนในลักษณะอืน่ ๆ รวมเป็นเงิน
๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ขึน้ ไป โดยให้ผไ้ ู ด้รบั เข็มเกียรติคณ
ุ ฯ เข้ารับพระราชทาน
เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในพิธีพระราช
ทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
สำ�หรับปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๕ มีผใ้ ู ห้การสนับสนุนการก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการ
ก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ จำ�นวน ๗
ราย ดังนี้

๒๒

๑. นายไกรสร

จันศิริ

๒. นายจุน

วนวิทย์

๓. นายชัย

โสภณพนิช

๔. นายประเสริฐ พุ่งกุมาร
๕. นายสงคราม ชีวประวัติดำ�รงค์
๖. นายสันติ

ภิรมย์ภักดี

๗. นายสุเมธ

ตันธุวนิตย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงขอประกาศคุณูปการของผู้ให้การสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงประจำ�ปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๕ เพือ่ ให้บคุ คลทัว่ ไปได้รบั ทราบ
โดยทั่วกัน
						

๒๓

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายนามผู้กราบบังคมทูล
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ผู้กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
		 พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน				

นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”
เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัล
เกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�” และเข็มเกียรติคุณ			
ผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		 รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ			
อธิการบดี
๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต
		 รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ 			

รองอธิการบดี

๓. ปริญญาบัณฑิต
		 ๓.๑ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			
นายแพทย์ สำ�เริง กาญจนเมธากุล		

คณบดี

		
๓.๒ สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
			
รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี		

คณบดี

		
๓.๓ สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา อัครนิธิ		
คณบดี
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี

๒๔

		
๓.๔ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล คณบดี
		
๓.๕ สำ�นักวิชาการจัดการ		
			
อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส		
			
อาจารย์ ณัฐพรพรรณ อุตมา			

รักษาการแทนคณบดี
อาจารย์

		
๓.๖ สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
			
อาจารย์ สุรพงษ์ อุตมา			

รักษาการแทนคณบดีี

		
๓.๗ สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สอาดสุด 		

คณบดี

		
๓.๘ สำ�นักวิชานิติศาสตร์
			
รองศาสตราจารย์ อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ		

คณบดี

		
๓.๙ สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง			
			
รองศาสตราจารย์ พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คณบดี
๔. เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
		
รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดี

๒๕

จำ�นวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”
เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
จำ�นวน (คน)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ			
์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

๑
๑
๑
๑
รวม

๔

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”
ผูไ้ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ�”					

๑

									

รวม

๑

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผูไ้ ด้รบั เข็มเกียรติคุณ					
		

๗

๗

									
รวม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต					
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) 					
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ)
		

๑๓
๔

รวม

๑๗

ปริญญามหาบัณฑิต		
						
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 			

๒๖

			
๑

จำ�นวน (คน)
สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ			
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) 				
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

๑๓
๑๔
๒๓

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

๒๔
๑๖
๓
๔

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)				

๑

สำ�นักวิชาการจัดการ			
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)				
		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

๓๑
๒๒

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ			
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)

๒

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร			
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)		

๑

สำ�นักวิชานิติศาสตร์			
		 นิติศาสตรมหาบัณฑิต
					

๑๓

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
		 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) 		

๒๗

									
รวม
ปริญญาบัณฑิต			
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
		 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
		 กายภาพบำ�บัดบัณฑิต						
		 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต						
๒๗

๑๙๕
๖๑
๗๑
๗๘

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์			
		 พยาบาลศาสตรบัณฑิต						

จำ�นวน (คน)
๘๒

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์			
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)			
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)					
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)					
		 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)			
		 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)					

๕
๑๖๕
๑๒๗
๓๑
๑๔

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์			
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)					
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)				

๙
๑๗

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

๕๕
๓๔
๙๒
๑๓๔
๖๑
๗๔

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

๒๔
๒๑
๒๘
๓๙
๒๘
๑
๒๓

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร			
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 			
		 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)		

๒๕
๔

๒๘

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

จำ�นวน (คน)
๒๕๘
๗๖
๑๑										

รวม

๑,๖๔๘

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น			
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
		 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์					
		 สาขาวิชากายภาพบำ�บัด						
		 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์						

๑
๑
๑

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์			
		 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์						

๑

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์			
		 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ						
		 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ						

๑
๑

สำ�นักวิชาการจัดการ			
		 สาขาวิชาการบัญชี							
		 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ						
		 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว					
		 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ				
		 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน					

๒
๑
๑
๑
๑

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ			
		 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ				
		 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์					
		 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์						
		 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว		
		 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ				

๑
๑
๑
๑
๑

									

๒๙

จำ�นวน (คน)
สำ�นักวิชานิติศาสตร์			
		 สาขาวิชานิติศาสตร์							

๑

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง			
		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง					

๑

									

๓๐

รวม

๑๙

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)
๑. นาย จตุรภัทร
เงินมูล
๒. นาย จิติศักดิ์
ธาดาเดช
๓. นาย ณัฐกร
วิทิตานนท์
๔. นางสาว ดวงใจ
พานิชเจริญกิจ
๕. นางสาว ทรงสรรค์
อุดมศิลป์
๖. นาง ทิพาภรณ์
เยสุวรรณ์
๗. นางสาว ภรณี
แก้วบวร

๘. นางสาว ภัททิรา
๙. นาง ภัทรปภา
๑๐. นางสาว วิยะดา
๑๑. นางสาว สายสวาท
๑๒. นาย อรรถพงศ์
๑๓. นางสาว อุไรวรรณ

วิภวภิญโญ
พูลเผ่าดำ�รงค์
เสรีวิชยสวัสดิ์
วิชัย
พีระเชื้อ
วุฒิเกษ

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำ�นวณ)		
๓. นาย สุรชัย
๑. นาย ภาคภูมิ
รัตน์จิรานุกูล
๔. นาย อริยะ
๒. นางสาว วิระภรณ์
ไหมทอง

๓๑

อำ�นวยพรเลิศ
นามวงศ์

ปริญญามหาบัณฑิต
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 		
๑. นาย ทวีวัฒน์
วุฒิสาร

สำ�นักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) 		
๑. นางสาว จณัญญา
๒. นางสาว ณิชนันทน์
๓. นาย ธนพัฒน์
๔. นางสาว ธิดาพรรณ
๕. นางสาว นพรัตน์
๖. นางสาว นฤมล
๗. นางสาว พิสิณี

๘. นางสาว แพรวพธู
๙. นางสาว วรากร
๑๐. นางสาว วศินี
๑๑. นาย วิบูลย์พงศ์
๑๒. นาง วิภาเพ็ญ
๑๓. นาย วุฒิพงษ์

สัมพันธรัตน์
ศรีปรัชญากุล
พิชวงศ์
ชาญวิเศษ
เพ็งสะและ
ธีรนุลักษณ์
คณานุรักษ์

บุญคุ้ม
พฤฒิพฤกษ์
เตชาวัฒนวิศาล
วรนิษฐาธร
โชคดีสัมฤทธิ์
ทองนุ้ย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) 		
๑. นางสาว การต์พิชชา
๒. นาง จีรวรรณ
๓. นาย ชิษณุ
๔. หม่อมหลวง ธัญญ์นภัส
๕. นาย เพ็ชรเกษตร
๖. นาง ยุพยง
๗. นางสาว วรมน

วสุพลวิรุฬห์
เวศกิจกุล
สอาดสุด
เทวกุล
วิเชียรแสน
บรรจบพุดซา
ดุลยพัชร์

๘. นางสาว วรรณพร
๙. นางสาว วสิชญา
๑๐. นาย วิจักษณ์
๑๑. นาย วิชญ์ไรวินท์
๑๒. นางสาว สาวิตรี
๑๓. นางสาว อโนชา
๑๔. นาง อุดมลักษณ์

พัวประเสริฐ		
ขันละ
นวลประดิษฐ์
ทองเครือ
สอนเย็น
เพชรรัตน์
มงคล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) 		
๑. นาย กรกฤช
๒. นางสาว เกศรา
๓. นาย เชี่ยวชาญ

รวีวงศ์
วรชัยมงคลกุล
เลิศเอกบุรุษ
๓๒

๔. นาย ฐิติวัฒน์
๕. นางสาว ณัฐฐิรา
๖. นางสาว ณัฐณา

น้อยเคลือบ
ปรีชาศิลป์
กิมเสวตร์

๗. นาย ณัฐวุฒิ
๘. นาย ตฤณภัท
๙. นางสาว ธัญญา
๑๐. นาย ปริวรรต
๑๑. นาย เปล่งฉัตร
๑๒. นางสาว เปลี่ยมสุข
๑๓. นางสาว พัชรา
๑๔. นางสาว พัชรี
๑๕. นางสาว ภัทรา

แต่บรรพกุล
ธนวงษ์เดชา
อัศวเทศานุภาพ
ศุกรีเขตร
ตริยาวธัญญู
แดงเครือ
วงษ์สุวรรณ
ยังเจริญ
พลับเจริญสุข

๑๖. นาย มงคล
๑๗. นาง รุ่งเรือง
๑๘. นางสาว สุทธิกานต์
๑๙. นาง สุทธิรัตน์
๒๐. นาย สุทธิศักดิ์
๒๑. นาง สุภาพร
๒๒. นางสาว อารีย์
๒๓. นางสาว อุสา

แก้วสุทัศน์
คลองบางลอ
เสพสุข
มุตตามระ
กุลวรานนท์
โพธิบุตร
เจริญชัยชนะ
วงศ์ศิริกุล

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 		

			

๑. นางสาว เกศินี
๒. นาย ชาย
๓. นาย ณรงค์ศักดิ์
๔. นางสาว นารีรัตน์
๕. นางสาว นิภาพร
๖. นาย ประดิษฐ์
๗. นาง ประภาพรรณ
๘. นางสาว ปุณญนุช
๙. นาย พัฒนะพงศ์
๑๐. นางสาว พิชญาพร
๑๑. นาย พิทักพงศ์
๑๒. นางสาว รัมภ์รดา

๑๓. นาย ราเชน
ดาสา
๑๔. นาย วิสูตร
คำ�ยอด
๑๕. นาย วีระชาติ
สุวรรณา
๑๖. นาย วุฒินันท์
ทันนารี
๑๗. นางสาว ศิราณี
บุญมาภิ
๑๘. ว่าที่ร้อยตำ�รวจตรี สาธิต ณ เชียงใหม่
๑๙. นาย สำ�เริง
ชัยปัญญา
๒๐. นางสาว สุนิสา
สมศรี
๒๑. นาย สุรเชษฐ์
กรงจักร์
๒๒. นาย อนุราช
เทศทอง
๒๓. ว่าที่พันตรี อภิชาติ
จินดามงคล
๒๔. นาย อุทัย
กันทะวิน

พรหมบุตร
วงศ์จอม
ขันทะ
เยาว์ธานี
บัวศรี
โตปินใจ
อนุฤทธิ์
ถนอมกล่อม
ลาพิงค์
สมเด็ด
พลเยี่ยม
กันทา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 		
๑. นางสาว กัญยา
บัวตูม
๕. พระ ชานนท์
๒. นาย กิตติศัพท์
ใจทน
๖. นาง ธัญจิรา
๓. นางสาว เกื้อหทัย
กาชัย
๗. นาย นัฐวุฒิ
๔. นาย เฉลิมพล
มาปิ๊ก
๘. นางสาว นุชนาถ
๓๓

จักรใจ
วงค์ปินตา
ดวงวัง
สุทธการ

๙. นาย ภานุรัตน์
๑๐. นางสาว มันทนา
๑๑. นางสาว เรณุกา
๑๒. นาง วันเพ็ญ

นันตา
เบ็ญชา
ศิริสุวรรณ
ทะนนท์

๑๓. นาย สันติ
๑๔. นาง สุพิชญา
๑๕. นาง อัจฉราวรรณ์
๑๖. สิบตรี อาทิตย์

ยอเปย
ฤทธิ์รักษา
ใจยะเขียว
ขาววัด

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) 		
๑. นาย ก้องชาย
๒. นางสาว พยอม

๓. นางสาว พิมทรัพย์

เศวตภรณ์
ดีน้อย

พิมพิสุทธิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 		
๓. MR. CAIJUN
LIN
๑. นาย รามิล
ชูศรีทอง
BAI
๒. นาง วิไลพร
รุ่งโรจน์เรืองฉาย ๔. MISS FEN

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 		
๑. นาง หนูไกร

มาเชค

สำ�นักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
๑. นางสาว กาญจนา
๒. นางสาว เกษกนก
๓. นาย เขตนิรันดร์
๔. นาย คทาวุธ
๕. นางสาว ชนกานต์
๖. นางสาว ชมภูนุช
๗. นางสาว ฐิติกาล
๘. นาย ฐิติพงษ์
๙. นาย ณรงค์ศักดิ์
๑๐. นาย ณัฐกร

อยู่ศรี
ศรีสังวรณ์
ตันศิริ
ตั้งจิตรวิทยากูล
กันทะพันธ์
วิชัยต๊ะ
วีรศิริกุล
เลอวงศ์รัตน์
งั้นปัญญา
ไชยอิ่นคำ�
๓๔

๑๑. นางสาว ทัดดาว
๑๒. นางสาว นครช
๑๓. นางสาว นราพร
๑๔. นางสาว นันทวรรณ
๑๕. นางสาว นันทิกา
๑๖. นาย นิธิพงษ์
๑๗. นางสาว นิภาพร
๑๘. นางสาว พลับพลึง
๑๙. นางสาว พิชญ์สินี
๒๐. นางสาว ภรภัสสรณ์

โล้พิรุณ
ไชยานุภาพ
พิเดช
กันธะวัง
สายทอง
เสรีวิชยสวัสดิ์
แซ่โหงว
จันทร์บุญเป็ง
รัตนจันทร์
ฐากูรกิตติพันธุ์

๒๑. นางสาว วาสนา
๒๒. นางสาว วุฒิพร
๒๓. นางสาว ศรีสุนันท์
๒๔. นางสาว ศศิประภา
๒๕. นางสาว ศิริพร
๒๖. นางสาว สุชญา

แซ่โหงว
ศิริพงศ์
ซื่อสมศักดิ์
มณีขันธ์
มะโนเพียว
เดชชนะสกุล

๒๗. นางสาว สุดาภรณ์
๒๘. นางสาว สุปรียา
๒๙. นางสาว สุรีพร
๓๐. นางสาว อิษยา
๓๑. นาย เอกรัฐ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
๑๓. ว่าที่ร้อยตรี นุกูล
๑. นาย กรวิชญ์
อินต๊ะรัตน์
๒. นาย กิตติ์ธเนศ
ตั้งจิตรวิทยากูล ๑๔. นาย ปัณณวุฒิ
๑๕. นางสาว พัชราวไล
๓. นาย ขจรศักดิ์
เครื่องสาย
๑๖. นางสาว พาขวัญ
๔. นาย จริยา
เส้นตรัง
๑๗. นาง พิทธินันท์
๕. นางสาว ชนม์ธิชา
จันระวงศ์
๑๘. นางสาว วาธินี
๖. นางสาว ชลศรัย
อุทัยรัตน์
๑๙. นางสาว ศิริกันยา
๗. นางสาว ณิชาภา
เฟื่องฟู
๒๐. นางสาว ศิรินันท์
๘. นาย โดม
อัคนิพัชร
๒๑. นาย สิทธิศักดิ์
๙. นาย ตะวัน
วุฒิ
๒๒. MR. DAOSADETH
๑๐. นาย นพกร
จีรกันท์
๑๑. นาย นาวิน
อุปรา
๑๒. พันจ่าอากาศเอก นิรัญ สาวิรส

เจริญปรีดานนท์
สายปาน
คำ�สม
อุณหพัฒนา
วรรณศิริกุล

ชูแก้ว
ปิ่นสวาสดิ์
แก้วปลั่ง
โชติช่วง
สมไชยวงค์
ทับแว่ว
จิวะสิทธิกุล
วงศ์ใหญ่
แสนสุรินทร์
SOYSOUVANH

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์) 		
๑. นาย พิชิต

๒. นาย วิทวัส

สิทธิกัน

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร) 		
๑. นางสาว อำ�ภา

คงสุวรรณ
๓๕

ยศวงศ์

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
๑. นางสาว กรกวินท์
๒. ดาบตำ�รวจ เกียรติศักดิ์
๓. นาย จารึก
๔. นาย พิรุฬห์ฤทธิ์
๕. นางสาว มณีรัฐ
๖. นางสาว วิริยามน
๗. MR. BOUNTHONG

๘. MR. LENGSACK
BOUNTHALATH
๙. MISS MITHOUNAVANH KONGMANY
๑๐. MISS PHETSAMAY XAYMOUNGKHOUNE
๑๑. MR. SANANH
PHEWVANNA
๑๒. MR. SENGSAVANH SAYAKONE
๑๓. MR. VIENGXAY
NHOMMALASAVONG

ริดจันทร์
โสภา
นาคสุขุม
จินาวรรณ
เขมะวงค์
ลิ่มสงวน
PHONPARSITH

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) 		
๑. นางสาว กวิดา
๒. นางสาว กัลยาณี
๓. นาย คงศักดิ์
๔. นางสาว ณัฏฐณิชชา
๕. นางสาว ทวีทรัพย์
๖. นางสาว ธัญญรัตน์
๗. นางสาว ธิติมา
๘. นางสาว ธีรญา
๙. นางสาว บุษยา
๑๐. นาง ปัณรสี
๑๑. นางสาว ปัทมา
๑๒. นางสาว ปิยะมาศ
๑๓. นางสาว เมทนี
๑๔. นาง เมนะกา

จิตต์ปราณี
กรกีรติ
ฉันทภักดี
ชูแช่ม
อำ�นวยวรชัย
ไตรบัญญัติกุล
ทวีรัตน์
กฤษฎาพงษ์
เวชชลานนท์
สู่ศิริรัตน์
เดชากรณ์
บุญเพ็ง
ธาดานุกูลวัฒนา
วิวน

๓๖

๑๕. นางสาว รัตนา
๑๖. นางสาว วรพร
๑๗. นางสาว วรรณิฎา
๑๘. นางสาว วรรณี
๑๙. นางสาว วรสุดา
๒๐. นางสาว ศิริลักษณ์
๒๑. นางสาว สุกัญญา
๒๒. นางสาว สุภลัคน์
๒๓. นางสาว สุภานันท์
๒๔. นางสาว อรวัสสา
๒๕. นางสาว อลิสา
๒๖. นางสาว อารีย์ลักษณ์
๒๗.นาย อาหมัด

ลิมปสถิรกิจ
ศีลศร
เชื้ออินทร์
ชัยศรีพิพัฒน์
สุวรรณ
ปงปัญญายืน
ฤทธิ์ทอง
พานโชติ
รัตนพงศ์อำ�ไพ
เผือกสุข
ทะศร
ตระกูลมุกทอง
หีมหมัน

ปริญญาบัณฑิต
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดัหนึง่

๑. นางสาว ณัฐชานันท์

๒. นางสาว นุชเนตร

พูนธนธีรกุล

ศรศรีวิชัย

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เกียรตินยิ มอันดับสอง		

๓. นางสาว กุสุมา
๔. นางสาว ช่อตุง
๕. นางสาว ณัฐพร
๖. นาย นนท์ธิวัฒน์
๗. นางสาว พิมพิสรณ์
๘. นางสาว ภัทราภรณ์

๙. นางสาว ภาวิณี
๑๐. นางสาว วรัญพัชร
๑๑. นางสาว เสาวรส
๑๒. นาย อนุวัฒน์
๑๓. นางสาว อรอุมา
๑๔. นางสาว อัชราภรณ์

พาอ่อนตา
คงคะรัศมี
นพรัตน์
สดพุด
ดุลยพัชร์
เปี่ยมสุข

พัฒนจักร
แคนเภา
บุญจันทร์
จำ�ดี
หล้าอิน
รัตนมณีรัศมี

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 		
๑๕. นางสาว กนกวรรณ
๑๖. นางสาว กาญจนวรรณ
๑๗. นางสาว เกตฐศญาร์
๑๘. นางสาว เกศรินทร์
๑๙. นางสาว จริยา
๒๐. นางสาว จารินี
๒๑. นางสาว จิตประภัสสร
๒๒. นางสาว จีรภัทร
๒๓. นางสาว ญาดา
๒๔. นางสาว ณัชชา
๒๕. นางสาว ณัฐนรี
๒๖. นางสาว ณัฐพร
๒๗.นางสาว ณัฐวรรณ
๒๘. นาย ณัฐิวุฒิ
๒๙. นาย ทวีชัย

๓๐. นางสาว ทัศวรรณ
๓๑. นางสาว นพวรรณ
๓๒. นาย นรเศรษฐ์
๓๓. นางสาว นริศรา
๓๔. นางสาว นิศาลักษณ์
๓๕. นางสาว บงกชรัตน์
๓๖. นางสาว บุษยามาศ
๓๗. นาย ปกรณ์
๓๘. นางสาว ปรางค์ทิพย์
๓๙. นางสาว ปาจรีย์
๔๐. นางสาว ปิติพร
๔๑. นาย พงษ์พัฒน์
๔๒. นางสาว พัชรินทร์
๔๓. นางสาว พิมพ์ฝัน
๔๔. นางสาว พิมพ์พิชชา

แรงราย
ชนัฐชัยพัฒน์
สุวรรณเนตร
ซาวแดง
ขวัญทองห้าว
สุวรรณโชติ
ชัยภูมิ
ปานรัตน์
หิรัญเทศ
เนตรทิพย์
สาธิตธาดา
โตภะ
กล้ากสิกิจ
วงค์กองแก้ว
คำ�เพ็ญ
๓๗

กัลยา
บานชื่น
พรหมเทศ
แสงลุน
รัตนะ
เจริญเขต
สีทิน
ศรีนาราง
คันทะมาลา
บุญอุดมกิจ
ไตรสิริโชค
สุวรรณสิงห์
เดชาวรกุล
ปัญนาจา
ศรีพายัพ

๔๕. นางสาว พิมพ์ยศ
๔๖. นางสาว มนนภา
๔๗. นางสาว มลิวัลย์
๔๘. นางสาว มาซีเต๊าะ
๔๙. นางสาว รัตติกาญจน์
๕๐. นางสาว รัตนสุดา
๕๑. นางสาว วรรณวิไล
๕๒. นางสาว ศรัญญา
๕๓. นางสาว สารินี

วิภูษณะภัทร์
นิธานทิพย์
แซ่กือ
หะยีอาลี
ก้านบัว
พิศรูป
ฤทธิ์เนื่อง
โกะสูงเนิน
ติยะวัลย์

๕๔. นางสาว สิรินาถ
๕๕. นาย สุทธิพงษ์
๕๖. นางสาว สุภัทรา
๕๗. นางสาว สุภาวดี
๕๘. นาย สุรเดช
๕๙. นางสาว อัจฉรา
๖๐. นางสาว อัญญาชุลี
๖๑. นางสาว อารีรัตน์

ทองทวี
ตั้งวงษ์สุจริต
คุณวัฒนานนท์
เลี่ยมดี
คชสารทอง
จิตต์สุข
กนกพิชญไกร
เอื้อยศรี

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๒. นาย โยธิน
๑. นางสาว เดียนา
วิเชียรสราง

ตีไธสง

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๑๐. นาย ปฐมพร
๓. นางสาว ขนิษฐา
วงค์ลังกา
๔. นาย ขวัญ
ศิริตันติวัฒน์ ๑๑. นางสาว วรรณิษา
๑๒. นาย ศรัณย์พงษ์
๕. นาย คณิศร
ยังปากน้ำ�
๑๓. นางสาว ศศิธร
๖. นางสาว ชัชฎาพร
สืบศรี
๑๔. นางสาว ศิริลักษณ์
๗. นางสาว ชิตาภา
พยัฆยุทธิ์
๑๕. นางสาว อัจฉรี
๘. นางสาว ณัฐพร
พนาลิกุล
๑๖. นางสาว อัยซ๊ะห์
๙. นางสาว บุษกร
ธนะสาร

รุยันต์
แสนพันธ์
บุญปัญญารักษ์
เกิดสุขนิรันดร์
มากมี
ทองวัฒนา
แอลมาบรู๊ก

กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
๑๗. นางสาว กนกวรรณ
๑๘. นางสาว กนิษฐา
๑๙. นางสาว กรณิการ์
๒๐. นางสาว แก้วขวัญ
๒๑. นางสาว งามลักษณ์
๒๒. นางสาว จันทิรา
๒๓. นางสาว จิตราพันธ์
๒๔. นางสาว ณัฐริกา
๒๕. นางสาว ธนัฏฐา

จิวประสาท
พลสวัสดิ์
จงเจริญพรรัตน์
อินทร์อุดม
ก๊กใหญ่
อุทุมพร
พิมาน
พรหมสุวรรณ์
สิทธิบุตร

วงศ์แก้ว
ชอบจิตต์
เหมืองทรายมูล
จันทร์หัสดี
ชนะนา
กองกิจ
มูลสิงห์
อินทร์อักษร
ศรัณยานุรักษ์
๓๘

๒๖. นางสาว ธันยพร
๒๗. นางสาว นงนภา
๒๘. นาย นรินทร์
๒๙. นางสาว นลินี
๓๐. นางสาว บุญญากร
๓๑. นางสาว ปภาวรินท์
๓๒. นางสาว ปาลิดา
๓๓. นางสาว ปิ่นชนก
๓๔. นางสาว พรพรรณ

๓๕. นางสาว พัชชา
๓๖. นางสาว พิมพ์
๓๗. นางสาว พิมพ์ชนก
๓๘. นางสาว เพ็ญนภา
๓๙. นางสาว มัญชุลีพร
๔๐. นางสาว มัทนา
๔๑. นางสาว ยศวดี
๔๒. นางสาว เยาวลักษณ์
๔๓. นางสาว รัศมี
๔๔. นาย วงศ์ตระกูล
๔๕. นาย วัชรพล
๔๖. นางสาว วัชรินทร์
๔๗. นางสาว วาทิตา
๔๘. นางสาว วิภาดา
๔๙. นางสาว วิภาพร
๕๐. นางสาว วิลาสิณี
๕๑. นาย วิศิษฏ์
๕๒. นางสาว ศรัณยา
๕๓. นางสาว ศศิประภา

โตอดิเทพย์
ผลเจริญ
องค์สันติภาพ
สุปินชมภู
วิริยะวัฒนากูล
บุญสืบ
จันทร์ทองศรี
พรมเมืองยอง
ไทยพัฒนา
เตี่ยวบำ�รุง
วงศ์สวนนท์
ปิ่นแก้ว
ช่วยวงษ์
บัวศรีรัตนะ
แจ้งอักษร
จันทนิตย์
ใจกุศลสกุลเลิศ
ทุ่งสี่
ต้นวรรณา

๕๔. นางสาว ศิรินทรา
๕๕. นางสาว ศิรินภา
๕๖. นางสาว ศิวนาถ
๕๗. นางสาว โศรดา
๕๘. นาย สรภัช
๕๙. นาย สหรัฐ
๖๐. นางสาว สิรินาถ
๖๑. นางสาว สุจินดา
๖๒. นางสาว สุทธิยา
๖๓. นางสาว สุธีรา
๖๔. นางสาว สุพัตรา
๖๕. นางสาว สุรีรัก
๖๖. นาย สุวัฒน์ชัย
๖๗. นาย เสรี
๖๘. นางสาว เสาวลักษณ์
๖๙. นางสาว เสาวลักษณ์
๗๐. นางสาว อภิญญา
๗๑. นางสาว ไอลดา

น้ำ�แก้ว
ผาบเต๋จ๊ะ
อุทัยแสง
วันพรหมมินทร์
เอี่ยงธนรัตน์
จันทร์ใหญ่
นะตา
บุญเพ็ง
แกล้วกล้า
สาครวงศ์
กระแสสัตย์
วชิรพุทธคุณ
เกษศิริ
อวดร่าง
ภักดิ์มี
อินทรชิต
สมบูรณ์
จิรการวุฒิไกร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ 		
๑. นางสาว ณิชารัศม์
ปัญจโพธิวัฒน์
๓. นางสาว สุทธิกาญจน์
๒. นางสาว ภัคสินีย์
จูหอ้ ง
๔. นาย อ่อน

มุงขุนทด
ลายเงิน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับสอง		
๑๒. นางสาว ภัทรนันท์
๕. นางสาว กมลชนก
แตงน้อย
๑๓. นางสาว มณีนุช
๖. นางสาว คัทลิยา
วรรณปะเก
๑๔. นางสาว วันทิตา
๗. นางสาว ซัยนูดา
เต๊ะบาซอ
๑๕. นางสาว สินธารา
๘. นาย ฐาปกรณ์
เรือนใจ
๑๖. นางสาว หทัยชนน์
๙. นางสาว ฐิติยา
เกษจ้อย
๑๗. นาย อนุชา
๑๐. นางสาว ณัฐวีรา
คลังจันทร์
๑๘. นางสาว อรพรรณ
๑๑. นาย ปริญญา
สุขชารี

คำ�ขอด
วุฒิการณ์
คงพัฒน์
ขันตี
บุญหัตถ์
รักสนิท
จันต๊ะชัย

๓๙

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 		
๑๙. นางสาว กมลชนก
๒๐. นาย กัณฑพล
๒๑. นางสาว กุลธิดา
๒๒. นางสาว ขนิษฐา
๒๓. นางสาว จรรยา
๒๔. นางสาว จันทร์จิรา
๒๕. นางสาว จุฑามณี
๒๖. นางสาว ณัฐธิดา
๒๗. นางสาว ณัฐนันท์
๒๘. นางสาว ณัฐวรา
๒๙. นางสาว ดวงตา
๓๐. นางสาว ทิพรินทร์
๓๑. นางสาว นนทลี
๓๒. นางสาว นลินรัตน์
๓๓. นางสาว นันทิยา
๓๔. นางสาว เนตรชนก
๓๕. นางสาว ปฐวี
๓๖. นางสาว ปภัสรา
๓๗. นางสาว ปริญญา
๓๘. นางสาว ปิยะดา
๓๙. นาย พรจักรี
๔๐. นางสาว พลอยปารียา
๔๑. นางสาว พิมพงา
๔๒. นางสาว ภัคจิรา
๔๓. นาย ภาคภูมิ
๔๔. นางสาว ภาวันท์
๔๕. นางสาว มลฑา
๔๖. นางสาว มัญชุลิกา
๔๗. นางสาว รังสิยา
๔๘. นางสาว รัตน์ตะวัน

เกิดช่าง
ทับหุ่น
จันทวงศ์
ก้อนรัมย์
ธงชัย
วรรณสาร
มูลวงษ์
ช่วยเมือง
สุทธิ
บุญสืบ
สุขภูมิ
ศรีพูนทรัพย์
นามวงค์
ถาแก้ว
มีมา
ซุยเพ็ง
แพ่งสุภา
จันทร์อ่อน
คุณสาร
ปิระกะ
โพธิ์สอน
เครือจันทร์คุณา
ชิณวงศ์
ภูสมศรี
เนินหนู
หัตถกร
เพ็ชรสุวรรณ
ฉวีรักษ์
นามวงษ์
คมพิทักษ์สินธุ์
๔๐

๔๙. นางสาว รุ่งธิดา
๕๐. นางสาว รุสนาณี
๕๑. นางสาว ลลิตา
๕๒. นางสาว ลัดดา
๕๓. นางสาว วนิดา
๕๔. นางสาว วรรณิดา
๕๕. นาย วิศณุพงษ์
๕๖. นางสาว แวรีดา
๕๗. นางสาว ศิริพร
๕๘. นางสาว สกุณา
๕๙. นางสาว สมคิด
๖๐. นางสาว สรัญญา
๖๑. นางสาว สุชาดา
๖๒. นางสาว สุชาดา
๖๓. นางสาว สุชาดา
๖๔. นางสาว สุณิสา
๖๕. นาย สุทธิพร
๖๖. นางสาว สุภาพร
๖๗. นางสาว เสาวภา
๖๘. นางสาว เสาวลักษณ์
๖๙. นางสาว โสพิศตรา
๗๐. นางสาว หัสยา
๗๑. นางสาว อนุรดี
๗๒. นางสาว อังคณา
๗๓. นางสาว อัจฉราวดี
๗๔. นางสาว อัจฉราวดี
๗๕. นาย อัซฮา
๗๖. นางสาว อาทิตยา
๗๗. นางสาว อามีนะห์
๗๘. นางสาว อินทิรา

เทพวงค์
กาแบ
เอี่ยมเจริญ
หวังอยู่
หิรัญโยธิน
เวียงสมุทร
เอ็นเมืองเหล็ก
แวยามา
กาศหาญ
กันจินะ
ดอนน้อย
นันทชัย
ตาสาย
บุญสู่
ลำ�พูน
จันทร์เพชร
ศรีภูมิ
พรมจีน
กองกิดา
สิมมา
ตระกูลศรี
สิทธิโรจน์
จันทร
พลบูรณ์
ยอดดำ�เนิน
สติมั่น
อับดุลเลาะ
พุ่มเกษ
เจะปอ
จักรหา

สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง			
๒. นางสาว สุภาพันธ์
๑. นางสาว พัชรี
จิตเอื้ออังกูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๓. นางสาว กัญชลิชา
ชื่นจิตร์
๔. นางสาว จินตนา
โกติรัมย์
๕. นางสาว จินตนา
เทพเสาร์
๖. นางสาว ซารีนะฮ์
ระนี
๗. นางสาว ณัฐกาน
ชัยพรมเขียว
๘. นางสาว นวรัตน์
กล้าหาญ
๙. นางสาว นัจญ์มะฮ์
เลิศอริยะพงษ์กุล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 		
๑๖. นางสาว กมลชนก
พุดสี
๑๗. นางสาว กรรณิการ์
ธาตุวิสัย
๑๘. นางสาว กัญญาภรณ์ นามบัวศรี
๑๙. นางสาว กัลย์สุดา
ไชยวุฒิ
๒๐. นางสาว กัลยา
เกิดปานทอง
๒๑. นางสาว กาญจนา
โต๊ะปลัด
๒๒. นางสาว กิตติญาณี
ปันทวงค์
๒๓. นางสาว จรรยพร
อาจคงหาญ
๒๔. นางสาว จริยา
บุญกว้าง
๒๕. นางสาว จันทิมา
แสงสุริยวงศ์
๒๖. นางสาว จีระวรรณ
ไปเจอะ
๒๗. นางสาว ชุติมา
ศรีบุญเรือง
๒๘. นางสาว ณัฏฐา
วิชัยวงศ์
๒๙. นางสาว ณัฐกานต์
มะโน
๓๐. นางสาว ณัฐธภา
อุดมดี
๓๑. นางสาว ณัฐพร
กันทะวงค์
๓๒. นางสาว ณัฐวดี
สิทธิ์แสง
๔๑

จันทร์ศิริ

๑๐. นางสาว ปฐมาภรณ์
๑๑. นางสาว มานิตา
๑๒. นางสาว ศศิวิมล
๑๓. นางสาว ศิราณี
๑๔. นางสาว ศิรินยา
๑๕. นางสาว สุดาสิริ

สารีโส
ทองคำ�
ดวงดาว
สุระพินิจ
ไชยคต
กันทะวงศ์

๓๓. นางสาว ดวงสมร
๓๔. นางสาว ทิพวรรณ
๓๕. นางสาว ทิพวรรณ
๓๖. นางสาว ธัญลักษณ์
๓๗. นางสาว นฤมล
๓๘. นางสาว น้ำ�ค้าง
๓๙. นางสาว น้ำ�ฝน
๔๐. นางสาว นิยภา
๔๑. นางสาว บุณฑริกา
๔๒. นางสาว บุษยมาส
๔๓. นางสาว ปรียาภรณ์
๔๔. นางสาว ปวีณา
๔๕. นางสาว ปาณิศา
๔๖. นางสาว พรเพ็ญ
๔๗. นางสาว พรภัสสร
๔๘. นางสาว พรรธน์ชญมน
๔๙. นางสาว พัชรินทร์

สีธิโชติ
สารวรรณ
เหล่าสูง
เทพรักษา
วงค์คำ�อินทร์
เอี่ยมประเสริฐ
ที่รักษ์
ขุนโยธา
มณีโชติ
กัลยาณสิทธิ์
เฮ้าประมงค์
ณ ลำ�ปาง
ศุกระศร
กันทะคำ�แหง
โฮมลคร
สิริวงษ์อังกูร
กวานเหียน

๕๐. นางสาว พิมพ์ชมพู
๕๑. นางสาว พิรภรณ์
๕๒. นางสาว พีรพิชญ์
๕๓. นางสาว เพียงพลอย
๕๔. นางสาว ฟิรดาวซ์
๕๕. นางสาว มลรัชชา
๕๖. นางสาว มลฤดี
๕๗. นางสาว มัชฎาภรณ์
๕๘. นาย มูฮัมหมัด
๕๙. นางสาว เมธาพร
๖๐. นางสาว รัชการ
๖๑. นางสาว รัตติยา
๖๒. นางสาว วนารมย์
๖๓. นาย วรกานต์
๖๔. นางสาว ศิรประภา
๖๕. นางสาว ศิริวิมล
๖๖. นางสาว ศิโรรัตน์

หามะฤทธิ์
รอบคอบ
แก้วหลวง
ภิญญาภิรมย์
ยี่งอ
สกุลแก้ว
สารจันทร์
ใจใหม่
มะเซง
ไชยเมืองชื่น
อนันเอื้อ
คำ�ลือ
ทวีกุล
กันทาแจ่ม
แจ้งพันธ์
ไทยวิจารย์
พิริยวรกิจ

๖๗. นางสาว ศิลป์สุภา
๖๘. นางสาว สาวิตรี
๖๙. นางสาว สุดธิดา
๗๐. นางสาว สุไนนะ
๗๑. นางสาว สุฟายานี
๗๒. นางสาว สุรินทร์ทอง
๗๓. นางสาว สุรีรัตน์
๗๔. นางสาว สุวรรณี
๗๕. นางสาว สุวิมล
๗๖. นางสาว เสาวภา
๗๗. นางสาว โสภิดา
๗๘. นางสาว อภิญญา
๗๙. นางสาว อรนภา
๘๐. นางสาว อัชฌาวลัย
๘๑. นางสาว อำ�ภา
๘๒. นางสาว เอมอร

เสมจิตร
เทพคำ�ลือ
ก้างออนตา
เจ๊ะแว
สุเร็ง
พยุงตน
มณฑนม
วารินกุด
ไชยศรีรัมย์
ฤทธิรณ
บุญประคอง
ฟองจันทร์ตา
ยอดคำ�
กองสมบัติ
ศรีมาตร
อุตอุดม

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๑. MISS TANG
PING
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) 		
๔. MISS KAI KAI
๒. MISS CHEN HONG SHAN
๕. MISS WANGJIAO
๓. MR. JING CHAO
HAN

HUANG
YU

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นาย พสิษฐ์
สะเภาคำ�
๒. นางสาว ศรินยา

จันทริมา

๔๒

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๑๐. นาย ปิติพัฒน์
๓. นางสาว กรกนก
มาตยา
๑๑. นาย พิทักษ์
๔. นาย กานตรัตน์
เสรีพงศ์
๕. นางสาว ขวัญชนก
ฐาปนพงศ์ธนสาร ๑๒. นางสาว พูนสุข
๑๓. นางสาว ภัทริน
๖. นางสาว คมาพร
สุระพัชร
๑๔. นางสาว รุ่งนภา
๗. นางสาว ฉัตรสุมาลย์ คงอยู่
๑๕. นางสาว โสรยา
๘. นางสาว ชิดชนก
นวมงคล
๑๖. นางสาว อภิญญา
๙. นาย ดุสิต
ปิงสุแสน

บุญคง
ตระกูลสว่าง
บุญศรีเมือง
ปีเงิน
เนืองนันท์
มหาวงค์
พิมผกา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
๑๗. นางสาว กมลกาญจน์
๑๘. นางสาว กมลชนก
๑๙. นางสาว กมลพร
๒๐. นางสาว กมลวรรณ
๒๑. นางสาว กมลา
๒๒. นางสาว กฤตินี
๒๓. นาย กฤษฎา
๒๔. นางสาว กัญญาภัค
๒๕. นางสาว กันฐญาพร
๒๖. นาย กันต์
๒๗. นางสาว กันตนาฎ
๒๘. นางสาว กันต์รพี
๒๙. นางสาว กันยารัตน์
๓๐. นางสาว กาญจนาภา
๓๑. นางสาว กิตติกาญจน์
๓๒. นางสาว กุสุมา
๓๓. นาย ไกรวิชญ์
๓๔. นางสาว คณาพร
๓๕. นางสาว จริยา
๓๖. นางสาว จันทรจรัส
๓๗. นางสาว จิตราพัชร

หมั่นงาน
เหลืองอุทัย
ชาญปรีชา
วงศ์ที
โสภาเธียร
ไตรพิบูลย์สุข
รู้รักษา
ปรัชญาประชากร
อ้นโต
พุทธาศรี
ไทยเอื้อ
จันทร์ทิพย์
วงศ์ประเสริฐ
บัวพล
ลอยลม
เชิดชูวิชัยกุล
ชินายศ
ทองร้อยชั่ง
สว่างศรี
เจียมศุภฤกษ์
เพียรคราด
๔๓

๓๘. นาย จีรพันธุ์
๓๙. นางสาว จุฑาเกศ
๔๐. นางสาว จุฬารัตน์
๔๑. นางสาว ชนัดดา
๔๒. นางสาว ชนิกานต์
๔๓. นางสาว ชมพูนุช
๔๔. นางสาว ชมพูนุท
๔๕. นางสาว ชัชฎา
๔๖. นางสาว ชุลีพร
๔๗. นางสาว ฐิติพร
๔๘. นางสาว ณัฏฐ์มณฑ์
๔๙. นาย ณัฐพงศ์
๕๐. นางสาว ดวงตะวัน
๕๑. นาย ตวงสิทธิ์
๕๒. นาย ทัศนพันธ์
๕๓. นางสาว ธนัญชนก
๕๔. นางสาว ธนัณญา
๕๕. นางสาว ธนันยา
๕๖. นาย ธนาธิป
๕๗. นางสาว ธนิศรา
๕๘. นางสาว ธมลวรรณ

เสือยัน
ชัยมณี
กุศล
สุขประเสริฐ
เพ็ชรชนะ
เรืองไรลักษมี
สุรังคมณีสิน
ยาโน
เดชะไกศยะ
ทวีสุขนิรันดร์
โพสถาพร
เมธา
คงเพ็ชรศักดิ์
ชัยยานนท์
บุญยืน
สุขมาก
พูลสวัสดิ์
บุญศิริ
มะโนคำ�
คุ้มครอง
อุดมผล

๕๙. นาย ธัญชนก
ด้วงท้วม
๖๐. นาย ธิติวัฒน์
พัฒนพรรณสกุล
๖๑. นาย ธีระพล
ม่วงมณี
๖๒. นาย ธุรกิจ
วงศ์ผดุงธรรม
๖๓. นาย นครินทร์
ผู้แสงทอง
๖๔. นาย นพนันท์
พงษ์แตง
๖๕. นางสาว นภัส
หล่อเสถียร
๖๖. นางสาว นภัสรา
ถูกจิตต์
๖๗. นางสาว นริศรา
เยเบว
๖๘. นางสาว นฤพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
๖๙. นาย นันทคินทร์
อิทธิพรหมาสตร์
๗๐. นาย นิติภูมิ
ไชยชำ�นะ
๗๑. นางสาว นิติรัตน์
ยศประเสริฐกุล
๗๒. นางสาว เนติมา
ไชยแก้ว
๗๓. นาย บรรจง
ศรีมุเทศ
๗๔. นางสาว ปฏิภรณ์
ขัติทะ
๗๕. นางสาว ประพิมพรรณ์ นิ่มนวล
๗๖. นางสาว ปรารถนา
แสงเดือน
๗๗.นางสาว ปลิณดา
เกิดคง
๗๘. นางสาว ปัญญิศา
เชื้อขำ�ดี
๗๙. นางสาว ปานวาด
แตงอ่อน
๘๐. นางสาว ปารณีย์
วาณิชกมลนันทน์
๘๑. นางสาว ปาริฉัตร
ซาเมืองศรี
๘๒. นางสาว ปาหนัน
บริรักษ์
๘๓. นาย พงศกร
สิงหนาท
๘๔. นาย พงษ์พัฒน์
โอภาสพุฒิพงศ์
๘๕. นาย พชร
แซ่โง้ว
๘๖. นางสาว พรนภัส
ปัญญาดี
๘๗. นางสาว พรพิชญา
เลงไธสง
๘๘. นางสาว พรรณรัตน์ บุญมีสง่า
๘๙. นางสาว พลอย
สีเหลืองอ่อน
๔๔

๙๐. นางสาว พลอยชมภู
๙๑. นางสาว พัชรี
๙๒. นางสาว พัสตราภรณ์
๙๓. นางสาว พิพิธพร
๙๔. นางสาว พิมพ์ภัทร
๙๕. นางสาว พิมพาภรณ์
๙๖. นาย พิรุณรักษ์
๙๗. นางสาว พีชภัค
๙๘. นาย พุทธิกร
๙๙. นางสาว เพียงรวี
๑๐๐. นาย ภวินทร์
๑๐๑. นางสาว ภัทร์ระพี
๑๐๒. นางสาว ภัทรวดี
๑๐๓. นาย ภาณุพงศ์
๑๐๔. นาย ภาณุภัทร์
๑๐๕. นางสาว ภาณุมาส
๑๐๖. นาย ภูบดี
๑๐๗. นาย ภูวดล
๑๐๘. นางสาว มณต์ณัฐฐา
๑๐๙. นางสาว มนัญยา
๑๑๐. นาย มนูวิธ
๑๑๑. นางสาว มินทร์ลดา
๑๑๒. นางสาว ยุพิน
๑๑๓. นางสาว รชนีกร
๑๑๔. นางสาว รติยา
๑๑๕. นางสาว รัชติกาญจน์
๑๑๖. นางสาว รัฐภรณ์
๑๑๗. นาย ฤทธิ์
๑๑๘. นางสาว ลัดดาวัลย์
๑๑๙. นาย เลิศพงศ์
๑๒๐. นาย วรภพ

เถื่อนเจริญ
นิ่มทอง
พุทธิมา
โคตรพัฒน์
พิมพ์สกุล
หัสรินทร์
เชาว์พร้อม
สันตติกาญจน์
ชิตสกุล
นันตาวงศ์
แสงหิรัญ
ไชยรัตน์
เวียงชัย
แซ่หลี
ไทยนิยม
ยศพลสุธา
เจนภาคภูมิพงศ์
ศรีมาลี
เกตุไพบูลย์
สามารถ
ชื่นเชาว์กิจ
บัติปัน
สิงห์ชัย
สัญญา
พันธ์ทิพย์
คำ�เฮือง
พรหมหาราช
สำ�ราญใจ
หอมพรหมมา
จันทร์อยู่
อิสระไพโรจน์

๑๒๑. นางสาว วราภรณ์
๑๒๒. นางสาว วราลักษณ์
๑๒๓. นางสาว วลีพร
๑๒๔. นาย วสวัตติ์
๑๒๕. นางสาว วาสนา
๑๒๖. นางสาว วิจิตรา
๑๒๗. นาย วิชญ์วศิน
๑๒๘. นาย วิชาธร
๑๒๙. นาย วิชานนท์
๑๓๐. นางสาว วิภาวรรณ
๑๓๑. นางสาว ศยาภรณ์
๑๓๒. นางสาว ศลิษา
๑๓๓. นางสาว ศวัสมน
๑๓๔. นางสาว ศศกร
๑๓๕. นางสาว ศศิธร
๑๓๖. นางสาว ศิฑัญยา
๑๓๗. นางสาว ศิริพร
๑๓๘. นางสาว ศิริลักษณ์
๑๓๙. นาย ศุภชัย
๑๔๐. นางสาว สราลี
๑๔๑. นางสาว สิริกานดา
๑๔๒. นางสาว สิวินีย์
๑๔๓. นางสาว สุกัณฐา

สอนแก้ว
ศรีวะวงค์
ชโรกช
จันทร์อำ�ไพพงศ์
มีเดช
พรธาดาวิทย์
ชูเมือง
จิตรประสิทธิ์
ผ่องจิตต์
ถิ่นจันทร์
แก้วสมบูรณ์
เศวตนันทน์
ศรีวาจา
แสงสุวรรณ
อาจทรง
นิติพรวัฒนา
ศรีกาญจนา
เรือนออน
ไชยเลิศ
วงศ์ธงชัย
ไทยลา
สุวรรณวงศ์
ชิตน้อย

๑๔๔. นางสาว สุจิตรา
๑๔๕. นางสาว สุตาภัทร
๑๔๖. นาย สุทธิพันธ์
๑๔๗. นางสาว สุนิสา
๑๔๘. นางสาว สุพรรษา
๑๔๙. นางสาว สุภานาถ
๑๕๐. นางสาว สุมารินทร์
๑๕๑. นางสาว สุวัฒนา
๑๕๒. นางสาว เสาวนีย์
๑๕๓. นางสาว เหมือนฝัน
๑๕๔. นางสาว อธิชล
๑๕๕. นาย อธิวุฒิ
๑๕๖. นางสาว อมรรัตน์
๑๕๗. นางสาว อมรรัตนา
๑๕๘. นางสาว อรชุลี
๑๕๙. นาย อรรคพล
๑๖๐. นางสาว อังสนา
๑๖๑. นางสาว อัญธิญา
๑๖๒. นางสาว อาภากร
๑๖๓. นางสาว อาภาภรณ์
๑๖๔. นาย เอกรินทร์
๑๖๕. นาย เอกศิษฐ์

ศรีเกษตรกุล
เริงหิรัญ
เพละชื่น
พันหา
วงศ์สุนทร
กิตติยังกุล
เตียนต๊ะนันท์
พานเงิน
ทองต้นวงค์
บุญพึ่ง
มหาชัย
สมัครการ
บุญญะการนันท์
ปัญจจอม
จุ้ยม่วงศรี
บรรลือวงศ์
อิสริยะอาภา
อินทรังษี
ฉิมเทียม
เพ่งพินิจ
พรภูเขียว
กัลยรัตน์ศิริ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว จินดารัตน์
๒. นางสาว ช่อทิพย์
๓. นาย ณัฐพงศ์
๔. นางสาว ธนาพร
๕. นาย นัฐพร

เจตน์จำ�นงค์สกุล
พวงประโคน
สุวัฒโนดม
ลวพันธุ์
ชมภูดาษ
๔๕

๖. นาย นิพนธ์
๗. นางสาว ภาวเรศ
๘. นาย อดิศร
๙. นางสาว อัจฉรีย์

แซ่เฉิน
ฟูน้อย
คุปตวนิชเจริญ
จันทรปัญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐. นางสาว กนกรัตน์
๑๑. นาย เกียรติยศ
๑๒. นาย คเณศ
๑๓. นางสาว จารุนาฏ
๑๔. นาย เจริญ
๑๕. นาย ณัฏฐะฤพงศ์
๑๖. นางสาว ณัฐนรี
๑๗. นางสาว ดวงกมล
๑๘. นางสาว ธริศา
๑๙. นางสาว ธิดาพร
๒๐. นาย นรินทร์
๒๑. นางสาว นริศา
๒๒. นางสาว นันทรัตน์
๒๓. นาย นิธิการ

พัดสอน
ฉายสุรีย์ศรี
เขยเพ็ญศรี
บุตรแสงดี
ชัยวงค์
ปิฎจะวงศ์
คำ�ปั๋น
คุ้มพวง
สุทธิเทศ
วัฒนจรุงรัตน์
รัตนเดชากร
แซ่ลู่
งามปลอด
กันยาวิลาศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
๓๗. นางสาว กนกวรรณ ตุลารักษ์
๓๘. นางสาว กมนทรรศน์ มุขดี
๓๙. นาย กฤตินัย
วงศ์หิรัญสมบัติ
๔๐. นางสาว กาญจน์ประภา ดาวคำ�
๔๑. นางสาว เก็จไพฑูรย์ เกิดวิชัย
๔๒. นางสาว ขวัญชนก
คุณยศยิ่ง
๔๓. นางสาว เจนจิรา
ญาณะชื่น
๔๔. นางสาว ฉัตรียา
เหล็กเพ็ชร
๔๕. นางสาว ชนินันท์
ชวรางกูร
๔๖. นางสาว ชไมพร
ภักดีสุวรรณ์
๔๗. นางสาว ช่อแก้ว
ทับทิมแดง
๔๘. นางสาว ฑิตา
กาญจนพันธุ์
๔๙. นางสาว ณชญาดา
พันธ์เมธีรัตน์
๕๐. นาย ณนทกร
ยิ้มทิม
๔๖

๒๔. นางสาว เบ็ญจวรรณ์
๒๕. นางสาว ปิยรัตน์
๒๖. นางสาว พรธีรา
๒๗. นางสาว พิชญ์สินี
๒๘. นาย พีรพงษ์
๒๙. นางสาว เพชรรัตน์
๓๐. นางสาว วิชญา
๓๑. นางสาว วิลาสินี
๓๒. นาย ศิริวุฒิ
๓๓. นางสาว สาวิตรี
๓๔. นางสาว สุดารัตน์
๓๕. นางสาว สุรีย์มาศ
๓๖. นางสาว อภิสรา

ลิขิตยิ่งวรา
พิทยาศรัณย์
เชี่ยวเชิงงาน
เดชกำ�แหง
วัยนิพิฐพงษ์
ผดุงพวก
เสาวภาค
เหมทานนท์
แซ่จาง
สุขประกอบ
ดุลยไพศาล
งามจิระดาวงศ์
กานต์จินดา

๕๑. นาย ณภัทร
๕๒. นางสาว ณฤดี
๕๓. นางสาว ณัฐนันยา
๕๔. นาย ณัฐพงศ์
๕๕. นางสาว ณัฐรินทร์
๕๖. นางสาว เดือนเพ็ญ
๕๗. นาย ไตร
๕๘. นาย ทศพร
๕๙. นางสาว ทิพปภา
๖๐. นางสาว ธนัญญา
๖๑. นางสาว ธวัลรัตน์
๖๒. นางสาว ธศิญา
๖๓. นางสาว ธันยมนย์
๖๔. นาย นัฐพล

โพธิอะ
ฉันท์อุดมพร
เอกอมรบริพัฒน์
แซ่จ๋าว
จักรวาลพิทักษ์
บุญนิตย์
ตีระดิเรก
กันทรทิต
อินแสง
ฤทธิเรือง
ขัตติสะ
ยอดดำ�เนิน
พูลละผลิน
ชื่นชมขจรสุข

๖๕. นาย นันทพงศ์
๖๖. นางสาว นารีรัตน์
๖๗. นางสาว น้ำ�ผึ้ง
๖๘. นางสาว เนติมน
๖๙. นาย บริพัทธ์
๗๐. นางสาว ปฏิญญา
๗๑. นางสาว ปณิตา
๗๒. นางสาว ประภาพรรณ
๗๓. นางสาว ปรีชญา
๗๔. นางสาว ปวีณา
๗๕. นางสาว ปวีนันท์
๗๖. นางสาว ปิยาภรณ์
๗๗. นาย ปีติพงศ์
๗๘. นางสาว พนิดา
๗๙. นางสาว พรชนก
๘๐. นางสาว พรทิภา
๘๑. นางสาว พรรษา
๘๒. นางสาว พองาม
๘๓. นางสาว พัชรภรณ์
๘๔. นางสาว พิมลภัสร
๘๕. นางสาว พูนสิริ
๘๖. นางสาว ภฤศพร
๘๗. นางสาว ภัคมน
๘๘. นางสาว ภัสสร
๘๙. นาย ภูมิเมธ
๙๐. นาย ภูวพล
๙๑. นางสาว มนัสนันท์
๙๒. นางสาว มาริษา
๙๓. นางสาว ยิ้มเพียงเยาว์
๙๔. นาย ยุทธนา
๙๕. นางสาว ยุพา
๙๖. นางสาว รติพร

รัตนเดชากร
จันทร์งาม
ภิญโญดุลยเจต
ดำ�เนินกิตติกุล
ฉุยกลม
แซ่หวาง
ศรีสุข
หลาไล้
ชื่นชีพ
วงกล่อม
บำ�รุงศรี
แสงสุริยา
จงอักษร
ศิลปกิจ
ชุ่มมงคล
ทองพุฒ
สารักษ์
นามจันทร์ลักษณ์
เจี่ยรุ่งโรจน์
แสงแก้วศรี
พัวพิพัฒน์พงษ์
ศรีสุโร
ธนานุสนธิ์
ถาวร
วิริยะศักดิ์เสถียร
พรรณบุตร
โอภาวัฒนสิน
ขุนกำ�แหง
วิยาภรณ์
แซ่ลี้
บุญใจทอง
แสงสว่าง
๔๗

๙๗. นางสาว รักตาภา
๙๘. นางสาว รุจิรา
๙๙. นางสาว รุจิรา
๑๐๐. นาย วทัญญู
๑๐๑. นางสาว วรันธร
๑๐๒. นางสาว วรารัตน์
๑๐๓. นางสาว วิมลรัตน์
๑๐๔. นาย ศราวุฒิ
๑๐๕. นางสาว ศรีสุภา
๑๐๖. นางสาว ศิริจิตต์
๑๐๗.นาย ศิวนัดด์
๑๐๘. นางสาว สมัญญา
๑๐๙. นางสาว สมาภรณ์
๑๑๐. นางสาว สวรรยา
๑๑๑. นางสาว สันธิลา
๑๑๒. นาย สิรชัย
๑๑๓. นางสาว สิรี
๑๑๔. นางสาว สุกฤตา
๑๑๕. นางสาว สุคันธ์วดี
๑๑๖. นางสาว สุณัฏฐา
๑๑๗. นางสาว สุธิดา
๑๑๘. นาย สุธี
๑๑๙. นางสาว สุพัตรา
๑๒๐. นางสาว สุพิชญา
๑๒๑. นางสาว สุภาพรรณ
๑๒๒. นาย เสฏฐวุฒิ
๑๒๓. นางสาว อริญญา
๑๒๔. นางสาว อังสนา
๑๒๕. นางสาว อัสยา
๑๒๖. นางสาว ไอส์แลนด์
๑๒๗. MISS NAN ALLA

จินดารักษ์
เมธาจารุนนท์
รัศมีจันทร์
แก้วเทพ
แก้วปัญญา
ริดจูงพืช
สงขำ�
ไข่แก้ว
เทศขำ�
แจ่มศิริ
นันทกังวาล
ทองมี
จันธิมา
เหล่าพิรุฬห์
พัวเจริญ
แจ่มสุข
พิรุณคุณกาญจน์
วงศ์รัตนวรรณ
ดวงดารา
พิทักษ์สาลี
สุขทอง
ใจฟู
นำ�ทุน
เอี่ยมสะอาด
แปงคำ�
สิงห์ขัน
เชื้อรามัญ
หงษ์วิเศษ
ลดาสุวรรณกุล
สงค์ปรีดา
PHIN

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) 		
๑. นาย กมล
๒. นาง ขวัญฤดี
๓. นาย คณาธิป
๔. นาย จวน
๕. นางสาว จีรนันท์
๖. นาย ชนบดี
๗. นาย ทศพล
๘. นาย ทองคำ�
๙. นาง ทิวกาล
๑๐. นาย ธงศักดิ์
๑๑. นาย ธนชัย
๑๒. นาย ธีรวัฒน์
๑๓. นาย นิคม
๑๔. นาย นิรันดร์
๑๕. นาย บรรจง
๑๖. นาย เบญจกูร

ทิวาพัฒน์
พินชัย
บุญมิ่ง
ทวีชัย
บุญล้วน
ช่วยกิติ
ไชยวงค์
แก้วจินดา
แก่นเกตุ
อริยะ
ฟูเฟื่อง
ท่อเสถียรธรรม
ดอกแก้ว
ปวงแก้ว
บุญยี่
วงค์ชัย

๑๗. นาง เปรมกมล
๑๘. นาย ผัด
๑๙. นาย พรชัย
๒๐. นาย มณีรัตน์
๒๑. ร้อยตรี มนตรี
๒๒. นางสาว วิไลพร
๒๓. นาง ศุภลักษณ์
๒๔. นาย สมทรง
๒๕. นาย สมพล
๒๖. นาย สาคร
๒๗. นาง สุจิญาญ์
๒๘. นาง สุทธิรักษ์
๒๙. นาย อาทิตย์
๓๐. นาย อุทัย
๓๑. นาย เอกภพ

ดาวฤกษ์
มาหล้า
มาลัย
วงศ์ปินตา
กัญชนะ
ขันทา
ทนดี
ตาน๊ะสกุลชัย
คำ�แก้ว
คุณยศยิ่ง
เอี่ยมสมบูรณ์
ปงรังษี
เขื่อนเพชร
ฟูวงศ์
จตุโชคอุดม

๘. นางสาว พุทธรักษา
๙. นางสาว มัญชุสา
๑๐. นางสาว เรณู
๑๑. นาง สมใจ
๑๒. นาง สุภาภรณ์
๑๓. นาย อนุกูล
๑๔. นาย อำ�พล

วินัยกุลพงค์
ดิลกฤทธิ์ดำ�รง
อนานันต์
แซ่เชาว์
ชินวรชัย
วงศ์ชูวรรณ
ตัวตุลานนท์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 		
๑. นางสาว ฐิติรัตน์
๒. นางสาว ณภัทร
๓. นางสาว ณุภา
๔. นางสาว นลิน
๕. นางสาว นันทรัตน์
๖. นางสาว นารีนาฏ
๗. นางสาว พนิตพิชา

สุวรรณปราโมทย์
ลาภศิริวัฒน์
ไชยชลินทร
อัมพรมณีรัตน์
สืบวงษ์นาท		
พุทธวงศ์
นวกุลรังสี

๔๘

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
๑. นางสาว งามพักตร์
ทายะนา
๒. นางสาว ณัฐวดี
วรากรณ์
๓. นาย ธีระยุทธ
พุ่มขจร
๔. นางสาว นุชฎา
สุทธิ์เตนันท์
๕. นาย ปรวุฒิ
เกษรสันติ์

๖. นางสาว ปานทิพย์
๗. นาย สกล
๘. นาย สุนันท์
๙. นางสาว อาทิตยา

ประคองพวก
มงกุฎ
ตาจา
สีโมลี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๑. นาย ภาณุ

เสรีวิชยสวัสดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
๒. นางสาว จิรนันท์
จันทราสกาววงศ์
๓. นางสาว จิรัดชญา
ฝั้นมงคล
๔. นางสาว ดรุณศรี
มณีศร
๕. นางสาว ทัศนีย์
หลวงหาญ
๖. นางสาว ทิพย์วดี
สุทโธ
๗. นางสาว ทิพยาภัสสร์ ศรชัย
๘. นางสาว ประทุมพร คำ�ยอย
๙. นาย ประสิทธิ์
แสงชาติ

๔๙

๑๐. นางสาว พรรณภา
๑๑. นางสาว พรรัตน์
๑๒. นางสาว พัชรภา
๑๓. นาย พันธุ์บริพัตร์
๑๔. นางสาว พิมลพรรณ
๑๕. นางสาว ศรัญญา
๑๖. นางสาว เสาวลักษณ์
๑๗. นางสาว อาทิตยา

ทองดี
เลิศภูเขียว
ใจดี
จันทร์ช่วย
มาลาวิลาศ
ธงศิลา
ติ๊บพรมมา
เขียวหม้าย

สำ�นักวิชาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ปภิญญา
๒. นางสาว ปาลีรัตน์

ขัณฑ์เพชรางกูร
จันทร์คง

๓. นางสาว ศรัณย์รัตน์
๔. นางสาว สุภิญญา

นามเพราะ
หมูหล้า

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๕. นางสาว ศราวัณย์
บริบูรณ์
บัญชีบัณฑิต
๖. นางสาว กมลศรี
๗. นางสาว กรองกนก
๘. นางสาว เกษราภรณ์
๙. นางสาว จุฬาลักษณ์
๑๐. นางสาว ชนัดดา
๑๑. นางสาว ชุติมา
๑๒. นาย ณฐพงษ์
๑๓. นางสาว ณฐิดา
๑๔. นางสาว ณัฐกานต์
๑๕. นางสาว ณัฐธิดา
๑๖. นางสาว ดฤถี
๑๗. นางสาว ทักษิณา
๑๘. นางสาว ทาริกา
๑๙. นางสาว ธิดารัตน์
๒๐. นาย ธีระเดช
๒๑. นางสาว นพวรรณ
๒๒. นางสาว นาถยา
๒๓. นางสาว น้ำ�ค้าง
๒๔. นางสาว นุชจรี
๒๕. นางสาว นุชรินทร์
๒๖. นางสาว ปรัศนี

เกียมา
ถินรัตน์
ปงใจดี
วงษ์สวัสดิ์
ชำ�นาญพนา
วรรณสอน
มาเมือง
นนทิกร
ศรีอินทร์
มากสกุล
สมสมาน
บุญยัง
หมั่นแก้ว
ฮุยเสนา
ศิลปเจริญ
ใจบุญ
วงศ์สายปัญญา
ฟักทอง
ศรีแก้ว
เวียนรอบ
วงศ์งาม
๕๐

๒๗. นางสาว ปรีชญา
๒๘. นางสาว ปวิชญา
๒๙. นางสาว ปิญาภรณ์
๓๐. นางสาว ปิยภรณ์
๓๑. นางสาว เปมิกา
๓๒. นาย พงศกร
๓๓. นาย พงษ์วุฒิ
๓๔. นาย พัชรนนท์
๓๕. นางสาว แพรวพรรณ
๓๖. นาย ภูมิพชา
๓๗. นางสาว มนัสชนก
๓๘. นางสาว มลฤดี
๓๙. นางสาว มัสลิกามาศ
๔๐. นางสาว มุจลินท์
๔๑. นางสาว รุจิรา
๔๒. นางสาว วัชราภรณ์
๔๓. นางสาว วารุณี
๔๔. นางสาว วิญาดา
๔๕. นาย วิวิศน์
๔๖. นาย ศิวพล
๔๗. นางสาว สายใจ

ใจแข็ง
ยุทธเมธางกูร
บุญอินทร์
นันทะเสนา
ต่อตระกูล
ช่อไม้
ปริยชานิ
แสงจันทร์
ภาณุวัฒโน
สัญญะวิชัย
รามัญ
มากมีธนกุรชร
เกตุศิริ
คิดอ่าน
สมัคกิจ
คงสืบชาติ
ศรีตา
เจี่ยสกุล
จีรวัฒน์ธนโชค
ฤกษ์วิสาข์
นาคเรืองศรี

๔๘. นางสาว สุพรรษา
๔๙. นางสาว สุภาภรณ์
๕๐. นางสาว สุภารดี
๕๑. นางสาว สุมนา

กับปะหะ
ลำ�ทา
มียะมูลรัง
กีรติธรรมโสภณ

๕๒. นางสาว สุรีพร
๕๓. นางสาว อรพรรณ
๕๔. นางสาว อรุณศรี
๕๕. นางสาว อารยา

สิทธิภา
งามประพันธ์
ตั้งศรียานุสรณ์
พิลาอาจ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
๑. นางสาว กรวิการ์
นนแก้ว
๔. นางสาว โชติกา
๒. นางสาว จริยา
เตชะเต่ย
๕. นาย สุกฤษฎิ์
๓. นางสาว จิรัญญา
รัตนพรนภาพันธ์

ชื่นสมบัติ
เต๊ะเปีย

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๖. นาย กฤตวิทย์
๗. นาย กิตติพัฒน์
๘. นางสาว กิตติยา
๙. นางสาว กุณฑิกา
๑๐. นางสาว เกศกัลยา
๑๑. นางสาว จรุงรัตน์
๑๒. นางสาว จิตติพร
๑๓. นางสาว ฉัตริยา
๑๔. นางสาว ทศมนต์
๑๕. นาย ธราดล
๑๖. นาย ธีธัช
๑๗. นางสาว นัยนา
๑๘. นางสาว ผุสดี
๑๙. นางสาว พอตา
๒๐. นางสาว พิชญ์ฐาสินี

ธีระภาค
ชื่นใจดี
อินตา
คุ้มไม้
เรืองขำ�
สารวาท
นามบุตร
อ่อนปัสสา
หะรงค์
รักแก้ว
ปัญญาใหญ่
จันทรักษ์
ดงปาลี
สุทธิสมบูรณ์

เกื้อหนุน
ยลไชย
ทาเกิด
เสถียรคมสรไกร
ชัยเพียรเจริญกิจ
วรรณสิทธิ์
ถิระสาโรช
เรือนพิบูลย์
กงนอก
บุญธราทิพย์
เสริมชีพ
สุขะปานนท์
ตุละทา
ดำ�รงค์ศักดิ์
หมั่นคิด

๒๑. นาย พีรพงศ์
๒๒. นางสาว เพลินพักตร์
๒๓. นาย ภราดร
๒๔. นาย รณภัทร
๒๕. นาย วรากร
๒๖. นางสาว วาลย์นภา
๒๗. นางสาว วิภารัตน์
๒๘. นาย วิมาน
๒๙. นางสาว สากียะห์
๓๐. นางสาว เสาวรส
๓๑. นาย อิทธิศักดิ์
๓๒. นาย อุณรุจน์
๓๓. นาย เอกภพ
๓๔. นาย เอื้อ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นาย ณัฐวุฒิ

วิชัยมงคลกุล

๕๑

๒. นาย วิเศษ

ศิริโสภา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๓. นางสาว เกสินีย์
๔. นางสาว จิราวรรณ
๕. นางสาว ธณิตตา
๖. นางสาว ผกามาศ
๗. นางสาว ศรสวรรค์

เสาวดี
อุตสา
สุปราการ
อุประ
วงศ์ซื่อสัตย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 		
๑๒. นางสาว กชพร
ถนอมพงษ์ชาติ
๑๓. นางสาว กรณิการ์
บุญเป็ง
๑๔. นาย กริช
ขจรบุญ
๑๕. นาย กฤติน
ชุณห์ช่วงโชติ
๑๖. นางสาว กาญจนา
เพชรประสงค์
๑๗. นาย กิจธพล
ปัสตัน
๑๘. นาย กิตติพงษ์
สุริยะมณี
๑๙. นางสาว ขวัญฤทัย
เนตรทองคำ�
๒๐. นางสาว จินตนา
จันชุม
๒๑. นางสาว จุฬารัตน์
อภิรักษ์เสนา
๒๒. นางสาว ฉัตรแก้ว
เอมกมล
๒๓. นาย ฉางชี
แซ่เฉิ่ง
๒๔. นางสาว ชนาพร
ส่งสถาพร
๒๕. นางสาว ชนาภา
สมแสน
๒๖. นางสาว ชลิตา
ไชยศรี
๒๗. นาย ชัยณรงค์
อุมาลี
๒๘. นางสาว ชิดชนก
ศิริจันทรพรชัย
๒๙. นาย เชาวลิต
บุญศิริ
๓๐. นาย ฐิติกรณ์
จันทรพาณิชกุล
๓๑. นางสาว ณัฐศิฐกาณ สุขชุ่ม
๓๒. นาย ดรุณ
พูลแก้ว
๓๓. นางสาว ดวงกมล
ศักดิ์ตนไท
๓๔. นาย ทรงพล
วงศ์ใหญ่
๕๒

๘. นาย ศิวะ
๙. นาย โสภณ
๑๐. นาย อภิชิต
๑๑. MR. YUE

รอดถาวร
กิมแก้ว
เมียงเมิน

๓๕. นาย เทพปกร
๓๖. นาย ธนาธิป
๓๗. นาย ธวัชชัย
๓๘. นาย นัฐพล
๓๙. นางสาว นันท์นภัส
๔๐. นางสาว นันทัชพร
๔๑. นางสาว นิศารัตน์
๔๒. นาย ปฏิมา
๔๓. นางสาว ปุญชรัสมิ์
๔๔. นาย ปุณณวิช
๔๕. นางสาว พจนารถ
๔๖. นางสาว พรรณิภา
๔๗. นางสาว พัชรา
๔๘. นาย พิพัฒน์
๔๙. นางสาว เพ็ญประภา
๕๐. นางสาว ไพลิน
๕๑. นาย ยุทธนา
๕๒. นางสาว รวิวรรณ
๕๓. นางสาว รสิกา
๕๔. นางสาว รังสิมา
๕๕. นางสาว รัชกร
๕๖. นางสาว รัชฎา
๕๗. นาย วรกิตติ์

สายศร
ไชยเสน
สะพานแก้ว
วณิชชากรกูล
พูลอนันต์
แก้วคำ�ดี
ชุ่มมงคล
พิมพ์สกุล
วณิชธนาเสฏฐ์
ไหมบุญแก้ว
ฉายา
ภิญโญ
กาฬสุวรรณ
ถาวรวิจิตร
บุญตัน
ปิ่นรารัยนนท์
ฟูวงศ์
สันป่าแก้ว
สีห์ศุภางค์
เลิศจันทรางกูร
สนธิภูมาศ
ศรีศรกำ�พล
จันทร์สุวรรณ

ZHAO

๕๘. นางสาว วรรณิภา
๕๙. นางสาว วัชราภรณ์
๖๐. นางสาว วิจิตรา
๖๑. นาย วีระยุทธ์
๖๒. นางสาว ศรัญญา
๖๓. นางสาว ศิริกานต์
๖๔. นางสาว สมิตา
๖๕. นางสาว สร้อยสุดา
๖๖. นางสาว สามขวัญ
๖๗. นางสาว สายทิพย์
๖๘. นาย สิรวิสย์
๖๙. นางสาว สุกัญญา
๗๐. นางสาว สุธิดา
๗๑. นางสาว สุพัตรา
๗๒. นางสาว สุรัสวดี
๗๓. นาย สุวัจชัย
๗๔. นาย เสฎฐวุฒิ
๗๕. นาย อนิรุทธ์

ยอดรัก
แสนใจ
ชัยประภา
งามฉวี
ทรงความเจริญ
สุริโย
วิไลสุขศรี
หมื่นสมบัติ
ปิงวงศ์
แก้วอาภัย
หนูยัง
วัชรเสวี
ลื้อสาร
พรบำ�รุง
พลเมฆ
บัวเลิศ
ดอกเกตุแก้ว
วงศ์เรณู

๗๖. นาย อภิชา
พงษ์ธนโชติ
๗๗. นางสาว อรนุช
ปัญญาแดง
๗๘. นางสาว อังค์วรา
สุธาคำ�
๗๙. นางสาว อัญชิสา
เปี่ยมพงศ์สานต์
๘๐. นางสาว อาภาวดี
ดีพรม
๘๑. นาย อิทธิกร
เด่นกิตติคุณ
๘๒. นาย อิทธิพัทธ์
ณรงค์พันธ์
๘๓. นางสาว อุรารัฐ
เรือนคำ�
๘๔. MR. GANG
ZHAO
๘๕. MR. HAITAO
WANG
๘๖. MR. KANEN
YAN
๘๗. MISS NIANSI
WANG
๘๘. MISS QINGWEI
MENG
๘๙. MR. TUN LIN HTAIK
๙๐. MR. WENKAN
YAN
๙๑. MR. XU
ZHANG
๙๒. MISS YANCHUN YAO

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นางสาว กุลจิรา
๒. นาย ธีรศานต์
๓. นางสาว ภัทร์ชนียา

๔. นางสาว สโรชา
๕. นางสาว อภิษฎา

เดชชนะรัตน์
ฤทธิ์สูงเนิน
เลิศหลาย

ชี
ประสิทธิ์เขตกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๖. นางสาว กัญญารัตน์
๗. นาย บดินทร์
๘. นางสาว พรหทัย
๙. นาย พัฒนพันธุ์
๑๐. นางสาว วรรณา

๑๑. นางสาว วรานันทน์
๑๒. นางสาว สิริเนตร
๑๓. นางสาว สุภารัตน์
๑๔. นางสาว อนุสรา

แซ่เฮง
เตชะนันท์
ชวนคิด
จันต๊ะมงคล
รัตนวนิช
๕๓

คำ�ปันนา
วรรณะ
หอมนาน
แซ่อุน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
๑๕. นางสาว กนกวรรณ
๑๖. นางสาว กมลชนก
๑๗. นาย กฤตวิทย์
๑๘. นาย กฤษดา
๑๙. นาย กัณพงศ์
๒๐. นาย กันตพงษ์
๒๑. นางสาว กัลยาภัสร์
๒๒. นาย คมสัน
๒๓. นางสาว จงรัก
๒๔. นาย จตุพล
๒๕. นางสาว จรรยา
๒๖. นางสาว จันทร์ธวัลกร
๒๗. นางสาว จามจุรี
๒๘. นางสาว จิราภา
๒๙. นาย จีรวัสส์
๓๐. นางสาว จุฑามาศ
๓๑. นางสาว ฉัตรนภา
๓๒. นางสาว ชนาพร
๓๓. นางสาว ชมพู
๓๔. นางสาว ชลิตา
๓๕. นาย ชัยสิทธิ์
๓๖. นางสาว ชิดชนก
๓๗. นางสาว ชุติมา
๓๘. นาย เชาวฤทธิ์
๓๙. นาย โชค
๔๐. นางสาว ณัฐกฤตา
๔๑. นางสาว ณัฐฌา
๔๒. นาย ณัฐดนัย
๔๓. นางสาว ณัฐธีรา

ปงกันมูล
ด้วงรอด
ม่วงสกุล
แสงทับ
มังป๋อง
พูลพันธ์
พฤกษ์ชาติศิริ
พิมพ์กะภีร์
ไวไธสง
หมื่นหาญ
ลาวนันท์
น้อยอินต๊ะ
ชัยโสดา
กันทะคำ�
ยันตดิลก
เลื่อมใส
ไชยเสนา
จันต๊ะวงศ์
หะหมาน
ชาญรัตนพิทักษ์
เหล็กอิ่ม
วงค์คำ�หล้า
เยาว์ธานี
หวังประกอบกุล
ประเสริฐคงแก้ว
จารี
ปิยะมาน
จันทร์ผง
รอดคำ�ดี
๕๔

๔๔. นางสาว ณัฐพร
คำ�ยอด
๔๕. นางสาว ณัฐภาวี
ศรีฟ้า
๔๖. นาย ณัฐวุฒิ
อมรเลิศวิทย์
๔๗. นางสาว ดรุณา
พรมเมือง
๔๘. นางสาว ดรุณี
ปินตาดวง
๔๙. นางสาว ดวงกมล
คุ้มศิริ
๕๐. นางสาว ทิพารัตน์
สวัสดิ์โสม
๕๑. นางสาว ธีราภรณ์
พรมศิริ
๕๒. นางสาว ธีราอร
นิตยะ
๕๓. นางสาว นนธิยา
กันตา
๕๔. นางสาว นภาพรรณ์
อภิวงค์งาม
๕๕. นางสาว นัตยา
เชียงแรง
๕๖. นางสาว นิภาพร
เชื่อมสกุล
๕๗. นางสาว นูร
ฉายวิชิต
๕๘. นางสาว เบญจภา
นิลสุวรรณโฆษิต
๕๙. นางสาว เบญจมาศ
บุญสุภา
๖๐. นางสาว ประภัสสร
ชุ่มหฤทัย
๖๑. นางสาว ประภาสิริ
สุทธิแป้น
๖๒. นาย ปรัชญา
ละออบุตร
๖๓. นาย ปลัญช์ณกรณ์ กุลณาวงศ์ จตุรพัฒนสกุล
๖๔. นางสาว ปาริฉัตร
มาตรา
๖๕. นางสาว พงษ์นภา
ต่ายใหญ่เที่ยง
๖๖. นาย พงษ์ศักดิ์
สอดศรี
๖๗. นางสาว พรนิภา
สัญญารัตนพิชณ์
๖๘. นางสาว พรประภา
ทั่งจ้อย
๖๙. นางสาว พลอยพรรณ ภูมิวัฒนานนท์
๗๐. นางสาว พลอยรวี
กอประเสริฐสุด
๗๑. นางสาว พัชญ์สิตา
พชรโพธิ์เจริญ
๗๒. นางสาว พัลลภา
หาญบำ�รุงธรรม

๗๓. นางสาว พิชชานี
๗๔. นาย พิบูลศักดิ์
๗๕. นางสาว พิม
๗๖. นางสาว พิมพ์ใจ
๗๗. นาย ภวรัญชน์
๗๘. นาย ภัทร
๗๙. นาย ภัทรพล
๘๐. นางสาว ภัทรลดา
๘๑. นางสาว ภาณุมาศ
๘๒. นางสาว ภารดี
๘๓. นางสาว ภูษณิศา
๘๔. นางสาว มาริสา
๘๕. นางสาว มาลี
๘๖. นาย ยศวรรษ
๘๗. นาย ยุคล
๘๘. นางสาว ยุวดี
๘๙. นางสาว รสพร
๙๐. นางสาว รังสิมา
๙๑. นางสาว รัชญา
๙๒. นางสาว รัตนาพร
๙๓. นางสาว รุจิราภรณ์
๙๔. นาย ลิขิต
๙๕. นางสาว ลีลาวดี
๙๖. นางสาว วชิราภรณ์
๙๗. นางสาว วรรณพร
๙๘. นางสาว วรรณพร
๙๙. นางสาว วราภรณ์
๑๐๐. นางสาว วริศรา
๑๐๑. นาย วัชรินทร์
๑๐๒. นางสาว วันทิวา
๑๐๓. นางสาว วารุณี

สัมปชัญญสถิตย์
กิตติธรกุล
อิงคนินันท์
เชษฐฤทธิรงค์
พลหมอ
ธนารุณ
ชูกิจจานุกิจ
บุญลัญชัยกุล
คงคา
ทองพรหม
ศรีสุขเดช
แซ่โค้ว
พิสัยเลิศ
ศรุติปกรณ์
ชุติแพทย์วิภา
ครองหินราช
สุวรรณา
สุเสงี่ยม
ประเสริฐศรี
กุลประสิทธ์
รัชตศรีประเสริฐ
กนกหิรัญญากร
ประมวลการ
เพ็ญกุล
ชวลิตวงษ์พร
ประจักษ์เมธีเลิศ
ทองสังข์
ศิริวรรณ
แซ่อั้ง
ศรีพูล
เขียวทอง
๕๕

๑๐๔. นางสาว วาสุชา
จตุรพรชาติชาย
๑๐๕. นางสาว วิลาวัลย์
กลัดงิ้ว
๑๐๖. นางสาว วิไลพร
ถมปัทม์
๑๐๗. นางสาว ศริยา
รัตนภูมิ
๑๐๘. นางสาว ศุภรัตน์
แทนนรินทร์
๑๐๙. นาย สถิตย์
สุริยะก้านตรง
๑๑๐. นางสาว สิรนันท์
จันทร์มณี
๑๑๑. นางสาว สุชาดา
สุวรรณจักร
๑๑๒. นางสาว สุดารัตน์
ณ พิกุล
๑๑๓. นางสาว สุทิตา
แก่นพรม
๑๑๔. นางสาว สุธินี
รัตนวัย
๑๑๕. นางสาว สุปรีดา
นภาแจ้ง
๑๑๖. นางสาว สุมิตรา
หอมนาน
๑๑๗. นางสาว สุรัชญา
มโนรถมงคล
๑๑๘. นาย เสฎฐวุฒิ
เดชพิทยานันท์
๑๑๙. นางสาว เสาวนีย์
วุฒิอัมพร
๑๒๐. นางสาว เสาวภาคย์ เทพอินทร์
๑๒๑. นางสาว โสภิตา
ยอดตาคำ�
๑๒๒. นางสาว โสรยา
ค้ำ�ชู
๑๒๓. นางสาว อนุสนีย์
จุ้ยม่วงศรี
๑๒๔. นางสาว อพัชรินทร์ พิมรักษา
๑๒๕. นางสาว อภิญญา
คำ�เจริญ
๑๒๖. นาย อรรถพล
คำ�พระคุณ
๑๒๗. นางสาว อังคณา
ตัณฑเวส
๑๒๘. นางสาว อาทิตยา
ทาเกษม
๑๒๙. นางสาว อุดมลักษณ์ ทิยาสืบ
๑๓๐. MISS AYE THIDA OO
๑๓๑. MISS LINWEN
TANG
๑๓๒. MISS NANG MAY THU AUNG
๑๓๓. MISS XUEJIAO
GUO
๑๓๔. MISS YANJIE
ZHANG

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 		
๑. MISS MINA
๒. MISS NANG LUN

๓. MISS SU SU

LEE

YIN

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) เกียรตินิยมอันดับสอง
๔. นาย ปัตพงษ์
เวฬุวนารักษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
๕. นางสาว กัญชรี
๖. นางสาว กิรณา
๗. นาย กีรติ
๘. นางสาว เกศินี
๙. นาย เขมชาติ
๑๐. นางสาว จันทนา
๑๑. นางสาว จารุพร
๑๒. นางสาว จุฬาลักษณ์
๑๓. นางสาว เจนจิรา
๑๔. นางสาว เจลญา
๑๕. นาย ชานนท์
๑๖. นาย ณัฐพงศ์
๑๗. นาย ทศพร
๑๘. นาย ทศสุพล
๑๙. นาย ทัญญา
๒๐. นางสาว นภาพร
๒๑. นางสาว นภาพร
๒๒. นางสาว นรภัทร
๒๓. นางสาว นันธิกา
๒๔. นาย ปฐมพงษ์
๒๕. นางสาว ประวีณ์นุช
๒๖. นางสาว ปวีณา
๒๗. นางสาว ปัทฎานันท์

ตรีธารทิพากร
อาจหาญ
พิพัฒนาศัย
หว่องเจริญ
เศรษฐีวรฤทธิ์
พงษ์หมื่นไว
ขำ�ยัง
เขตรักษา
คงกฤตยานุกุล
ใจคำ�
ทัศนา
เมฆพัฒน์
พราวกระจ่าง
สุริผัด
กฤชกาญจนพันธ์
ธนาฟู
อันไธสงค์
ปัญญา
วงค์ร้อย
ภูมิรัชญากุล
ปรีชาบริสุทธิ์กุล
สุนทรศร
เสมอใจ
๕๖

๒๘. นางสาว ปิยภัทร
๒๙. นางสาว ปิยมาภรณ์
๓๐. นาย ปิยะพงษ์
๓๑. นาย ปิยะวัฒน์
๓๒. นางสาว พจนีย์
๓๓. นางสาว พรพิมล
๓๔. นางสาว พลอยทภัส
๓๕. นางสาว พัชรากร
๓๖. นางสาว พิริยา
๓๗. นางสาว พิศสุนันท์
๓๘. นางสาว ภัคพร
๓๙. นาย ภัทร
๔๐. นาย ภัทรพงศ์
๔๑. นาย ราชศักดิ์
๔๒. นางสาว ฤทัยรัตน์
๔๓. นางสาว วรานันทน์
๔๔. นางสาว วัลย์ลดา
๔๕. นางสาว ศุภาพิชญ์
๔๖. นางสาว สวรรยา
๔๗.นางสาว อทิตยา
๔๘. นางสาว อภิญญา
๔๙. นางสาว อภิญญา
๕๐. นางสาว อลิสา

แย้มอ่วม
ฉลองวงศ์
ทรายหมอ
ปัญญา
จูนก
นามวงค์
ริยะวารี
ไชยยอง
ภู่ไหม
กาญจนะภาโส
ยอดทองเลิศ
เอี่ยมสำ�อางค์
รักเวช
มิตรประกอบโชค
ณ เมืองยอง
สุขมาก
ท้วมเพ็ง
มุกดาห์
ชานก
สอนบุญชู
ศรีโชติ
สุขศรี
เรือนแจ้

๕๑. นางสาว อังคณา
๕๒. นางสาว อัจจิมา
๕๓. นางสาว อัญชลี
๕๔. นางสาว อิสรียา
๕๕. นางสาว อุทัยวรรณ
๕๖. นางสาว อุไรวรรณ

นันทชัย
บุญปั้น
ภาณุมาศ
บุรารักษ์
จูศิริ
สืบม่วงไทย

๕๗. MISS EUNJI
๕๘. MISS HE
๕๙. MR. LINHAO
๖๐. MISS SANDAR WIN
๖๑. MISS XINGTING

KIM
PING
ZHOU
ZHAO

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว กนกวรรณ
๒. นางสาว จิรัญญา
๓. นางสาว ณัฏฐ์ชานันท์
๔. นางสาว ณัฐรินทร์
๕. นาย นพวัฒน์

บุญชมภู
วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์
ไชยศรี
อินต๊ะผัด
คนควร

๖. นาย ภาณุพัฒน์
๗. นางสาว มนฑพร
๘. นาย ศิวกร
๙. นางสาว อาพันธ์ชนก

เทพจินดา
เตวุฒิพงศ์
เกิดลาภ
คำ�ป้อง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) เกียรตินิยมอันดับสอง
๑๐. นางสาว จุฑารัตน์
พงศ์พาณิชภาสกุล ๒๐. นางสาว รัตติกาล
๒๑. นาย ราเมศว์
๑๑. นางสาว ญาณิศา
จิรวัฒน์วงศ์
๒๒. นางสาว วนิดา
๑๒. นางสาว ณรรฐวรรณ มิ่งเหล็ก
๑๓. นางสาว ณิชารีย์
ศิริพัฒนานุกูลชัย ๒๓. นางสาว ศรุตา
๒๔. นาย ศักรินทร์
๑๔. นางสาว ธิดารัตน์
หนองหว้า
๒๕. นาย สุรวัจน์
๑๕. นาย ประกาศิต
ประดิษฐ์
๑๖. นางสาว ผกาภรณ์
เจริญพารากุล ๒๖. นางสาว อณัฐชา
๑๗. นาย มนต์ชัย
คล้อยแสงอาทิตย์ ๒๗. นาย อนุราช
๒๘. นางสาว อาจารี
๑๘. นางสาว มัธฐิมน
ศักดิ์สูง
๒๙. นางสาว อุไรพรรณ
๑๙. นางสาว รภัสสรณ์
โพธิ์สุวรรณ์

เทพอินถา
ถาวรประดิษฐ์
จันทาพูน
นิ่มกร
คำ�อุดม
เลิศรัตน์สิริ
เสือสละ
เลาหระวี
นามวัฒน์
คำ�สมุทร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
๓๐. นาย เกียรติศักดิ์
นาใจ
๓๑. นางสาว จิตรลดา
เรืองจันทร์
๓๒. นางสาว จิราภรณ์
วิณวันก์
๓๓. นางสาว จีรินันท์
ฉัตรมาลีรัตน์

สมคะเณย์
อิทธิผลธรรม
ปัญจภักดี
ไชยลังกา

๕๗

๓๔. นางสาว ชนกสุดา
๓๕. นาย ชวพล
๓๖. นางสาว ชื่นชีวัน
๓๗. นาย เชษฐบุตร

๓๘. นางสาว เฌนิสา
๓๙. นางสาว ฐิติมา
๔๐. นาย ณกรณ์
๔๑. นางสาว ณัฐพร
๔๒. นางสาว ณัฐรดา
๔๓. นาย ณัฐวิทย์
๔๔. นางสาว ณิชารีย์
๔๕. นาย ตฤณ
๔๖. นางสาว นรินทร์ธรา
๔๗. นางสาว นฤมล
๔๘. นางสาว เบญจวรรณ
๔๙. นางสาว ประภาศิริ
๕๐. นางสาว ปานจิตต์
๕๑. นางสาว เปรมวดี
๕๒. นาย พงศกร
๕๓. นาย พงศธร
๕๔. นางสาว พัชราพรรณ
๕๕. นางสาว พัลลภา
๕๖. นางสาว ภัสรา

อัศวเศรษฐาภร
วงค์แหวน
บุญทนุวัง
นางแล
บำ�รุง
ไชยกา
น่วมบาง
สุวรรณพิมล
กิตติกุลทวีพัฒน์
เกเย็น
หลวงละคร
มีไทยวาลา
คำ�ก้อนแก้ว
บุญคงมา
ธุระวงศ์
วิศวพงศ์พันธ์
จันทะแฝก
คชเสนีย์
ฟูเจริญสุข

๕๗. นางสาว เมธาพร
๕๘. นาย โยนาธาน เดวิด
๕๙. นาย รัฐพล
๖๐. นางสาว รุจิราพรรณ
๖๑. นางสาว ลาลิตยา
๖๒. นางสาว วรางคณา
๖๓. นางสาว วราภรณ์
๖๔. นางสาว วริษา
๖๕. นาย วิทวัท
๖๖. นางสาว วิไรรัก
๖๗. นาย ศรันย์
๖๘. นางสาว ศศิธร
๖๙. นางสาว ศิริวัลยา
๗๐. นาย ศิวัชศิลป์
๗๑. นางสาว สกาวรัตน์
๗๒. นางสาว สุธาสินี
๗๓. นาย อนุวัฒน์
๗๔. นาย อรรถพงศ์

เทียนทอง
แวนเบนตัม
หัวเมือง
สิงห์เทพ
รัศมีดิษฐ์
ศักดิ์เจริญ
ทาจินะ
เครือทอง
ปักกาเต
ไม้แก้ว
ทับทิมศรี
ศรีสวัสดิ์
เชื้อสะอาด
เอี่ยมสอาด
รัตนสีนุรางกูร
คร้ามศิริ
ณรงค์
ชัยรำ�พึง

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นางสาว ทินารมภ์

จั่นสมพงษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๒. นางสาว ผกามาศ
ยอดเขียว
๓. นางสาว โสมอุไร
กระต่ายทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๔. นางสาว จินตนา
สมยศ
๖. นางสาว ทิพสุภัค
๕. นาย ฐานวัฒน์
เรือนสอน
๗. นาย ธรรมสถิตย์
๕๘

สิทธิโสภณ
ทวีทรัพย์

๘. นาย นิติภัทร
๙. นางสาว ปรียานุช
๑๐. นาย ปิยบุตร
๑๑. นาย พงศ์พญา
๑๒. นางสาว มัณฑนา
๑๓. นางสาว มินตา
๑๔. นางสาว รวินทร
๑๕. นางสาว รัตนวลี
๑๖. นางสาว วรรณวิไล

เถื่อนหมื่นไวย
ปัญญารัตน์
นิ่มสุพรรณ์
แก้วประทุม
สามา
ขุนเพิ่ม
บรรพชาติ
เพ็ชร์พลอย
งามภูเขียว

๑๗. นางสาว วิชนาถ
๑๘. นาย วิโรจน์
๑๙. นางสาว วิไลวรรณ
๒๐. นางสาว ศศิประภา
๒๑. นาย สมชาย
๒๒. นางสาว สุจรรยา
๒๓. นาย อาทิตย์
๒๔. นาย ไอลวิล

ฤทธิธรรม
เกษรสกุล
สอนเมือง
ชำ�นาญ
มุขพันธ์
ยศบุรุษ
หงษ์อุดม
ขันธสนธิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นางสาว ภัทราภรณ์

รอดน้อย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๒. นาย โกวิท
ตาใจ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
๓. นาย กำ�พล
แซ่อุน
๔. นาย กิตติ
เซ็นน้อย
๕. นาย กุลางกูร
พัฒนเมธาดา
๖. นาย คามิน
ด่านคอนสกุล
๗. นางสาว จุฑาทิพย์
เรื่องจีน
๘. นาย ณัฐพงค์
วิสุทธิ์ทรัพย์
๙. นาย ณัฐพล
ภิญโญ
๑๐. นาย ณัฐภูมิ
บริบูรณ์
๑๑. นาย ดีพร้อม
กิจจานุกิจ
๑๒. นาย ธีระวัฒน์
อำ�ไพกิจพาณิชย์

		
๑๓. นางสาว บุปผารัตน์
๑๔. นาย พงษ์เทพ
๑๕. นาย พรภัทร
๑๖. นางสาว พิชญา
๑๗. นางสาว รีนา
๑๘. นางสาว วราภรณ์
๑๙. นางสาว ศรัญญา
๒๐. นาย อลงกรณ์
๒๑. นางสาว อุบลรัตน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๑. นางสาว ภัทรียา
สิงห์พันธ์
๕๙

อ่องเพ็ชร
ดีอุด
ร่วมสุข
จุมพล
งานดี
แซ่จ๋าว
ฉั่วกุล
สุจันทร์
บุษราตระกูล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๒. นางสาว ขวัญหทัย
ใจอักษร
๔. นาย พลภพ
ประสมสุข
๓. นาย นิรพนธ์
โพธิอินทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
๕. นางสาว กนกวรรณ
๖. นางสาว กมลชนก
๗. นาย กิตติคุณ
๘. นาย กิตติศักดิ์
๙. นาย จารุพงษ์
๑๐. นางสาว ใจชนก
๑๑. นางสาว ณัฐกฤตา
๑๒. นาย ธนวัฒน์
๑๓. นาย ธนะชัย
๑๔. นาย ธีระเดช
๑๕. นาย ปณัสพล
๑๖. นางสาว พิไลรัตน์

ตันกายา
คำ�จันทร์
ทองเรือง
บัวพันนา
วิบูลย์ชาติ
นาคเอี่ยม
สวิตต์กุล
มั่นอ่อง
รักวงษ์
วารี
ปานรักษ์
จำ�ปา

๑๗. นางสาว ภัทรกมล
๑๘. นาย เมษาสันต์
๑๙. นางสาว รัญญา
๒๐. นางสาว รัตนา
๒๑. นาย วิทวัส
๒๒. นางสาว ศศิประภา
๒๓. นางสาว ศันสนีย์
๒๔. นาย สันทนพล
๒๕. นาย สิทธิพงศ์
๒๖. นาย สิริชาติ
๒๗. MISS NANG SAN
๒๘. MR. SAI YE WIN

ภู่ไพจิตร
อินนันชัย
ถาวรพันธุ์
ศรีประเสริฐ
วิชัยยา
ใจใหญ่
พรมมา
เอื้อรุ่งเรือง
คงพิริยะนันท์
โพธิพนม
HEIN
KYAW

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว) เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
๑. นางสาว กรรวี
อินทรโชติ
๓. นาย วิศกร
พุ่มจันทร์
๒. นางสาว พุทธชาด
สัตยาศัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว) เกียรตินยิ มอันดับสอง
๔. นางสาว กัลยกร
คำ�วัง
๕. นาย พงษ์ภัทร
พรหมเพชร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)
๑๐. นาย ณฐพล
๖. นาย กริช
พลการ
๑๑. นาย ณัฐธัญ
๗. นางสาว ชนัญญา
เลิศนิมิตพันธ์
๑๒. นาย ทัณฑวัต
๘. นาย ชัยกฤต
ไชยงำ�เมือง
๑๓. นาย ธีศิษฏ์
๙. นางสาว ชื่นนภา
สุขแจ่ม
๖๐

		
เขนย
สารทอง
เนียนหลาง
มนัสวี

๑๔. นางสาว นงค์ลักษณ์
๑๕. นางสาว นภาพร
๑๖. นางสาว นริศรา
๑๗. นางสาว นฤมล
๑๘. นางสาว บงกช
๑๙. นางสาว บารณี
๒๐. นาย ประทีป
๒๑. นางสาว ปาริชาต
๒๒. นางสาว พรญาณี
๒๓. นาย พลเอก
๒๔. นาย พิชญ์
๒๕. นางสาว พิราวรรณ
๒๖. นาย พีรวัฒน์

เจริญไชย
อริยะจักร์
สายยศ
ลิ่มสืบเชื้อ
ศรีคงศรี
ชำ�นาญกิจ
ธีระวุฒิศาสตร์
จันทร์แก้ว
ยินดีรัมย์
ศิริเวชอำ�นวยกิจ
โพธิถาวรนันท์
มุกดาม่วง
สุทธิพงษ์

๒๗. นาย ภควัส
๒๘. นางสาว ภาราดา
๒๙. นางสาว เยาวเรศ
๓๐. นาย รัชชานนท์
๓๑. นางสาว วรกร
๓๒. นางสาว วรรษศมล
๓๓. นาย วรัชญ์
๓๔. นางสาว ศิรินันท์
๓๕. นางสาว ศิริรัตน์
๓๖. นางสาว ศิวพร
๓๗. นาย สกฤษฎ์
๓๘. นางสาว สุชาพิชญ์
๓๙. นาย อรรจน์

บุตรศรี
แก้วนิยม
คำ�มาโต
นอบนพ
ทิพย์มา
บุญกลั่น
เครือสมบัติ
โกศลสาธิต
เลิศบุญสถาพร
บุญสมวล
ลั่นซ้าย
คล้ายเณร
บุญประสิทธิ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๑. นาย เศรษฐพงศ์

นาคเมธี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
๒. นาย กฤชสกล
พนาปวุฒิกุล ๑๔. นาย เทวดา
๑๕. นาย ธนพล
๓. นาย กฤษฎี
เจริญเนตร์
๔. นางสาว กัณฐมณี
ลักษณ์แสงวิไล ๑๖. นาย ธเนศ
๑๗. นาย บดินทร์
๕. นางสาว เกศินี
จุ่นสาย
๑๘. นาย พฤทธิวัฒน์
๖. นาย คุณภาพ
ลี้รัตนาวลี
๑๙. นาย ภัสพงศ์
๗. นางสาว จิตรานุช
ภูมิรัตน์
๒๐. นางสาว วณิชชา
๘. นาย จินดา
ไตรรัตน์
๒๑. นางสาว วัลย์ลดา
๙. นางสาว เจษฎาพร
เกิดพืช
๒๒. นาย วิทพล
๑๐. นาย ชนาธิป
ศรแสง
๒๓. นาย วุฒิชาติ
๑๑. นาย ณัฐพร
สมยา
๑๒. นาย ดนัย
สายสงวนสัตย์ ๒๔. นาย สนธยา
๒๕. นาย สาโรจน์
๑๓. นาย เตชินท์
จะโนภาส
๖๑

ทองสวน
ศรีวรรธนะ
ชัยพัฒนศักดิ์
กาเย็นทรีย์
รัตนทวีโสภณ
ฑีฆาวงศ์
ตรูวิวัฒนเลิศ
นราเสฎฐกุล
ปัญโญแสง
สาทา
กายคะตา
ศักดิ์วงศ์

๒๖. นาย สุภภณ
๒๗. นาย อริญชัย

๒๘. MR. MAUNG THIEN AUNG

จิระเวชถาวร
กิติพงษ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ) 		
๑. นาย วิทยา
ชมเชย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นาย พงศกร
ริยะมงคล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง		
๒. นางสาว ณัชนันท์

ยินดีสุข

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)
๓. นางสาว กฤตวรรณ จันทร์แจ้ง
๑๔. นางสาว พลอยพัชร
๔. นาย กฤษฎา
เมาวงษ์
๑๕. นางสาว พิมวรินทร์
๕. นางสาว กาญจนา
เกียงศรี
๑๖. นาย ภาณุ
๖. นางสาว จิณห์วรา
ประเสริฐปิยะกุล ๑๗. นางสาว ศศิวรรณ
๗. นาย ฉัตรชัย
คำ�วัง
๑๘. นาย ศิลป์ชัย
๘. นาย ฐิติวุฒิ
จันทร์เต็ม
๑๙. นางสาว โศรยา
๙. นาย ณัฐพล
ชุมภู
๒๐. นางสาว สไบทิพย์
๑๐. นางสาว ณิชาภัทร
สีเขียว
๒๑. นาย สุบัญชา
๑๑. นาย ธีรพัฒน์
พลเจริญสุข
๒๒. นางสาว อนุสรา
๑๒. นางสาว บุณยดา
รัตนกาญจน์
๒๓. นางสาว อริยา
๑๓. นาย พชริศ
สิทธิโกศล

๖๒

เลขะวัฒนะ
ทิพย์ปัญญา
ธรรมชัย
ตั๋นเตี่ย
สิทธิสม
ป้านตุ่น
บุญเป็ง
แดนศิริ
กาวิล
บุญเพิ่ม

สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
๑. นางสาว กันยารัตน์
๒. นางสาว แก้วขวัญ
๓. นางสาว จันทวรรณ
๔. นางสาว จีรนุช
๕. นางสาว ชลิดา
๖. นางสาว ชุติมณฑน์
๗. นางสาว ณิชาภา
๘. นางสาว ณิฐฑิฎา
๙. นางสาว ธนิตา
๑๐. นางสาว ปิยุดา
๑๑. นางสาว ปียะฉัตร
๑๒. นางสาว พุทธพร
๑๓. นางสาว ไพลิน

สมบัติเจริญไทย
ดอนพงไพร
เพิ่มพูน
จัตุรัสไพบูลย์
อัตทะรันท์
พลอยประดับ
ขำ�ชุ่ม
ทองกันยา
งามละมัย
แสงอริยนันท์
จันทร์ตรง
เจียมศุภกิตต์
มาลัย

๑๔. นางสาว รัชพร
๑๕. นางสาว ลภัสรดา
๑๖. นางสาว วิชชาพรรณ
๑๗. นาย วิทวัส
๑๘. นางสาว สุจิตตา
๑๙. นางสาว สุพัตรา
๒๐. นางสาว สุพิชชา
๒๑. นางสาว สุภาภรณ์
๒๒. นางสาว แสงมณี
๒๓. นางสาว โสรยา
๒๔. นางสาว อรนุช
๒๕. นางสาว อัจฉรพรรณี

สุขโต
เทียนหอม
สร้อยอินทร์
เกษตรเอี่ยม
เกื้อกิจ
จันทร์เอียด
สุทธิโรจน์พัฒนา
สุวรรณโฉม
ทักษิณเจริญ
สานิถา
มูลฟอง
กาวชู

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) 		
๑. นางสาว กมลชนก
๒. นางสาว กุลธิดา

๓. นางสาว ชาลิสา
๔. นางสาว ปภาวี

มีเวที
โชทนากูล

๖๓

อินทะรังสี
เอี้ยมสกุล

สำ�นักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		
๑. นางสาว จุทารัตน์
๒. นางสาว จุฬารัตน์
๓. นาย ณัฐชัย
๔. นางสาว ทวิวงษ์

๕. นางสาว นวลจันทร์
๖. นางสาว สุปราณี
๗. นาย สุรเชษฐ์

พงศาปาน
พุดซ้อน
ณ ลำ�ปาง
แสงพงษ์ชัย

แจ้งจิตร
สุริยะจันทร์
จรัสเพชรานันท์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง		
๘. นางสาว กนกวรรณ
๙. นางสาว กมลชนก
๑๐. นางสาว กฤตชญา
๑๑. นางสาว กันชรีน
๑๒. นางสาว จุฬารัตน์
๑๓. นางสาว ชมพูนุช
๑๔. นางสาว ฐิติกานต์
๑๕. นางสาว ณัฏฐ์ระพี
๑๖. นางสาว บุญฐิตา

ชูจิตต์ประชิต
ฉัตรชัยพลรัตน์
เอี่ยมวรเมธ
เลิศกิตติสุข
บำ�รุงศักดิ์
ภู่ห้อย
ชินพีระเสถียร
วงศ์ชนเดช
เจริญวรเกียรติ

๑๗. นางสาว พรพิมล
๑๘. นางสาว พิมลกร
๑๙. นาย ภรัณยู
๒๐. นาย ภัทรพล
๒๑. นางสาว วิรันดา
๒๒. นาย ศรณรงค์
๒๓. นาย ศิระพงศ์
๒๔. นางสาว สุมัลลิกา

สะราคำ�
แปงฟู
แกล้วกล้า
คุณะกฤดาธิการ
ชุ่มมงคล
บรรจงขยาย
สุยะ
ดาวสุวรรณ

นิติศาสตรบัณฑิต
๒๕. นางสาว กนกพร
๒๖. นางสาว กนกวรรณ
๒๗. นางสาว กรรณิการ์
๒๘. นาย กฤตภาส
๒๙. นางสาว กฤติกา
๓๐. นางสาว กฤติยา
๓๑. นาย กฤษฎา
๓๒. นาย กฤษฎี
๓๓. นางสาว กัลยาณี
๓๔. นางสาว กานต์สินี
๓๕. นาย กิตติคุณ

หมูคำ�ดี
ศรีละออง
ทองนาเพียง
รัศมีแข
ทรีย์มาติพันธ์
พันชน
ใจคำ�มา
ศรีภิรมย์
ธิมาบุตร
วิภัสสร์สินธนา
นุผัด

๓๖. นาย กิตติพงษ์
๓๗. นางสาว กิตติยา
๓๘. นาย กิตติศักดิ์
๓๙. นางสาว กิตษิมา
๔๐. นางสาว กุลฉัตร
๔๑. นางสาว กุลรดา
๔๒. นาย เกรียงไกร
๔๓. นาย เกียรติศักดิ์
๔๔. นาย คมกริช
๔๕. นางสาว จรรยวรรธน์
๔๖. นาย จักรพันธ์

แดนวิวัฒน์เดชา
ประสานสมบัติ
เชื้อเจ็ดตน
ทัพชุมพล
พราหมณโชติ
ปันทะโย
ภูผาวงศ์
เวียงเงิน
ปรีชาพิพัฒน์
น้อยอินต๊ะ
ขุนชนะ

๖๔

๔๗. นางสาว จันทนีย์
๔๘. นางสาว จันทร์จิรา
๔๙. นางสาว จารุวรรณ
๕๐. นางสาว จินตนากานต์
๕๑. นาย จิรชัย
๕๒. นางสาว จิรนันท์
๕๓. นางสาว จิรพิชญ์
๕๔. นาย จิรานุวัฒน์
๕๕. นางสาว จิราภรณ์
๕๖. นางสาว จุฑาทิพย์
๕๗. นางสาว จุฑามาศ
๕๘. นางสาว จุฑารัตน์
๕๙. นางสาว จุรีย์พร
๖๐. นางสาว จุไรภรณ์
๖๑. นาย เจนณรงค์
๖๒. นาย เจษฎา
๖๓. นางสาว ชนม์นิภา
๖๔. นาย ชนะศักดิ์
๖๕. นางสาว ชนิดา
๖๖. นางสาว ชมพูนิกข์
๖๗. นาย ชัยวัฒน์
๖๘. นาย ชาญภิวัฒน์
๖๙. นาย ชายโรจน์
๗๐. นางสาว ชาลินี
๗๑. นาย ชูชาติ
๗๒. นาย ฐณวัฒน์
๗๓. นาย ฐาปนพงศ์
๗๔. นางสาว ฐิตวีร์
๗๕. นางสาว ฐิติพร
๗๖. นาย ฐิติรัช
๗๗.นาย ฐิรอังกูร

กิตติศักดิ์เสรี
กนิษฐารมย์
สุคำ�อ้าย
ตาโม๊ะ
อัมราลิขิต
ทำ�นุ
ปานหงษ์
ทิพย์แก้ว
จันทร์ฤทธิ์
เม้าคำ�
โคกสถาน
ย่อมกลาง
จันทร์แก้ว
รื่นเริง
มาดะมูล
ตระกูลภาคย์
สมเด็ด
ศิริทรัพย์
เกิดกรรณ์
มลิวัน
อนุกูลวุฒิพงศ์
คำ�มะโนชาติ
เฟื่องฟ้า
เกิดรอด
มวลจันทร์
กลิ่นน้อย
มีสุวรรณ
ศรีทองสุข
รินฟอง
สร้อยสุวรรณ
เสถียรเจริญสุข
๖๕

๗๘. นาย ณพนันท์
๗๙. นาย ณรงค์ศักดิ์
๘๐. นางสาว ณัชชา
๘๑. นางสาว ณัฏฐณิชา
๘๒. นาย ณัฐกิตติ์
๘๓. นางสาว ณัฐติยา
๘๔. นาย ณัฐพงศ์
๘๕. นาย ณัฐพล
๘๖. นางสาว ณัฐวดี
๘๗. นางสาว ณัฐวิภา
๘๘. นาย ณัฐวุฒิ
๘๙. นางสาว ณาตยา
๙๐. นางสาว ดารารัตน์
๙๑. นางสาว ดาราวรรณ
๙๒. นางสาว ถิรดา
๙๓. นาย ทนงศักดิ์
๙๔. นาย ทวีวุฒิ
๙๕. นางสาว ทัศนีย์
๙๖. นางสาว ทิพวรรณ
๙๗. นางสาว ทิพวรรณ
๙๘. นาย ทิวากร
๙๙. นาย ทีฆายุ
๑๐๐. นาย ธนพงษ์
๑๐๑. นาย ธนพนธ์
๑๐๒. นาย ธนวรรธน์
๑๐๓. นาย ธนวัฒน์
๑๐๔. นางสาว ธนาภรณ์
๑๐๕. นาย ธนาวี
๑๐๖. นาย ธรรมรัฏฐ์
๑๐๗. นางสาว ธัญญุฎา
๑๐๘. นางสาว ธัญรัศม์

สมบูรณ์สุข
กาวีระจันทร์
ทักษิณวราจาร
ปุกสร้อย
ประสงค์ผล
ปรีดารัตน์
ชูมี
ปินตาสาร
ศิริมงคล
ชัยนิคม
เจริญรัตน์พิทักษ์
เพ็ชรรัตน์
อังคุตรานนท์
ฮั่นพงษ์กุล
แปงกันทา
อิยวญชัย
เทียนวงค์
รัตนกุล
กันทะลือ
เทพอุดม
ศิริสุทธิ์
ชูรัตน์
วงศ์เสรี
ปึงจิตต์วิสุทธิ์
แก้วกล้าไชยวุฒิ
ภักดีสุข
แก้วประพล
อเวรา
ไทยสมบูรณ์สุข
อารีย์
ศรีหะวัฒน์

๑๐๙. นางสาว ธันยาภรณ์
๑๑๐. นาย ธันวพล
๑๑๑. นางสาว ธาวินี
๑๑๒. นางสาว ธิติมา
๑๑๓. นาย ธีรศักดิ์
๑๑๔. นาย ธีศิษฏ์
๑๑๕. นางสาว นราณัฐฏ์
๑๑๖. นาย นริศ
๑๑๗. นางสาว นวลพรรณ
๑๑๘. นาย นันตวรรธน์
๑๑๙. นางสาว นันท์ธิรา
๑๒๐. นางสาว นันทวัน
๑๒๑. นางสาว นารีรัตน์
๑๒๒. นางสาว น้ำ�ฟ้า
๑๒๓. นาย นิติ
๑๒๔. นาย นิติกร
๑๒๕. นางสาว นิธิมา
๑๒๖. นางสาว นิสรา
๑๒๗. นาย เนตินัยน์
๑๒๘. นางสาว บุปผวรรณ
๑๒๙. นางสาว บูชิตา
๑๓๐. นางสาว เบญจพร
๑๓๑. นางสาว ปภาณิน
๑๓๒. นาย ปรเมศวร์
๑๓๓. นางสาว ประกายเพชร
๑๓๔. นางสาว ประภัสสร
๑๓๕. นาย ประสพโชติ
๑๓๖. นาย ปองพล
๑๓๗. นางสาว ปัญจรส
๑๓๘. นางสาว ปาณิศรา
๑๓๙. นาย ปิยทัศน์

สุดใจศิริบูล
วรรณลักษณ์
ปุนหาวงศ์
ถนอมรอด
มีเพียร
แววจินดา
ณ เชียงใหม่
รัมมะพันธ์
ชื่นชมภู
รอดชู
ไสยรินทร์
ไชยพงษ์
แสงแก้ว
เอี่ยมขอพึ่ง
จันจิระสกุล
อุ่นเรือนงาม
ชัยบุรินทร์
กันทะวงศ์
ศรีทน
อาจใหญ่
เทพบุตร
คำ�มะโน
คัคนางกูล
สุขกมลอนันต์
ธีระพัฒน์สกุล
เชื้อเมืองพาน
ปรีชาวรพิชญ์
สนแสวงผล
พานทอง
สุชีวะ
ดิศโยธิน
๖๖

๑๔๐. นาย เปรมปรีด์
๑๔๑. นางสาว เปี่ยมสุข
๑๔๒. นางสาว ฝนทิพย์
๑๔๓. นาย พงศธร
๑๔๔. นาย พงษ์พัชร
๑๔๕. นางสาว พชิญา
๑๔๖. นางสาว พนิตา
๑๔๗. นางสาว พรพิชา
๑๔๘. นางสาว พรรณงาม
๑๔๙. นางสาว พรรณนิภา
๑๕๐. นางสาว พรรณวิภา
๑๕๑. นางสาว พรวิภา
๑๕๒. นาย พลวัฒน์
๑๕๓. นางสาว พลาดา
๑๕๔. นางสาว พัชรพร
๑๕๕. นางสาว พัชรินทร์
๑๕๖. นางสาว พัณนิดา
๑๕๗. นางสาว พัทญวรรณ
๑๕๘. นางสาว พาสินี
๑๕๙. นางสาว พิชชา
๑๖๐. นางสาว พินทุพร
๑๖๑. นาย พิพัฒน์
๑๖๒. นางสาว พิมพ์ฉัตร์
๑๖๓. นางสาว พิรัฐา
๑๖๔. นาย พิสันต์
๑๖๕. นาย พีรพัฒน์
๑๖๖. นาย พีระติ
๑๖๗. นาย ภรัณย์พงศ์
๑๖๘. นางสาว ภัครัมภา
๑๖๙. นางสาว ภัณฑิลา
๑๗๐. นางสาว ภัทร์นรินทร์

สว่างไสว
บุญสร้าง
ตูพานิช
บวรโกศลจิต
หาญณรงค์
จิราวัฒนอนันต์
ดวงจันทร์
มุณีพู
ระงับเหตุ
เกลาชู
ติคำ�
ทองแสง
สุวรรณคำ�มูล
เฉลิมวัฒน์
ชูวงษ์
ปัญญาสอน
ขวัญอ่อน
พงษ์พานิช
ชัยวงค์
เผือกทอง
พวงเพชร
จากเกาะ
วิชัยธวัช
ภาณุวงศ์
จันจุฬา
ศรีไตรรัตน์
วรพิพัฒน์
ไชยาคำ�
อ่ำ�อ้น
ราชกวี
เรืองพงษ์

๑๗๑. นางสาว ภัทรปภา
๑๗๒. นางสาว ภัทราสิยากร
๑๗๓. นางสาว ภัสรวินท์
๑๗๔. นาย ภาณุพงศ์
๑๗๕. นาย ภานุพงศ์
๑๗๖. นางสาว ภูริดา
๑๗๗. นาย ภูริวัฒน์
๑๗๘. นางสาว มลธิรา
๑๗๙. นางสาว มัลลิกา
๑๘๐. นางสาว มุกดา
๑๘๑. นาย ยงวิทย์
๑๘๒. นาย ยศนันท์
๑๘๓. นาย รพีพัฒ
๑๘๔. นาย รวมเลิศ
๑๘๕. นางสาว รัชธิดา
๑๘๖. นางสาว รัชนก
๑๘๗. นางสาว รัชนิจดา
๑๘๘. นาย รัฐพล
๑๘๙. นางสาว รัตน์ฟ้า
๑๙๐. นางสาว รุ้งทิพย์
๑๙๑. นางสาว วรรณิศา
๑๙๒. นางสาว วรรณิสา
๑๙๓. นาย วรรธนัย
๑๙๔. นางสาว วราภรณ์
๑๙๕. นาย วัชรพล
๑๙๖. นาย วัชรินทร์
๑๙๗. นาย วัฒนา
๑๙๘. นางสาว วาสินี
๑๙๙. นางสาว วิชญ์สุภา
๒๐๐. นางสาว วิมลวรรณ
๒๐๑. นางสาว วิไลภรณ์

ทองสาริเจริญ ๒๐๒. นาย วิสรรค์
ณ นคร
๒๐๓. นาย วีรพงศ์
พรหมพระศร ๒๐๔. นางสาว ศรัณยา
โพธิ์ศิริ
๒๐๕. นาย ศราวุฒิ
ยาวิราช
๒๐๖. นาย ศราวุธ
จุลกะรัตน์
๒๐๗. นางสาว ศิตาภา
ทิมมาศ
๒๐๘. นางสาว ศิมาภรณ์
ทิมจร
๒๐๙. นางสาว ศิริกานต์
อีโซมูระ
๒๑๐. นางสาว ศิริพันธ์
คชาผล
๒๑๑. นางสาว ศิริลักษณ์
กาญจนพบู
๒๑๒. นาย ศุภชัย
ปานาภรณ์
๒๑๓. นางสาว ศุภิสรา
จิรฐาวงศ์
๒๑๔. นางสาว สลิลทิพย์
สุภานันท์
๒๑๕. นาย สัชกร
แห่งพิทย์
๒๑๖. นาย สันดุษิต
วัชระปิยะโสภณ ๒๑๗. นางสาว สายสวาท
ดารากร ณ อยุธยา ๒๑๘. นางสาว สาวิตรี
สีระโก
๒๑๙. นางสาว สินิทนาฏ
กันชาติ
๒๒๐. นาย สิร
แซ่แง่
๒๒๑. นางสาว สิริทิพย์
ธะนาคำ�
๒๒๒. นางสาว สิริโสภา
บัวเข็ม
๒๒๓. นางสาว สุกัญญา
นาซีก
๒๒๔. นางสาว สุกัญญา
สุขถา
๒๒๕. นาย สุทธิเชษฐ์
ประสานสุข
๒๒๖. นางสาว สุธินี
ดอกคำ�
๒๒๗. นาย สุภชัย
อาษาดี
๒๒๘. นาย สุรเกียรติ
สวัสดิพงษ์
๒๒๙. นางสาว สุรัชชา
พันธุลาวัณย์
๒๓๐. นางสาว สุรีย์พร
บุญเจริญ
๒๓๑. นางสาว สุวาสินี
โกฎิคำ�
๒๓๒. นางสาว สุวิมล
๖๗

เฟื่องฟูลอย
ดำ�เนินงาม
กองพอด
โตทอง
พรมแตง
คำ�ขาว
ทองเลี่ยมนาค
ทองเครือมา
ศรีสันเทียะ
ปิมปา
เกียรติ์ปิยะพันธ์
ประธาน
พุทธวรรณะ
หอมรื่น
หุตะปาน
วาลิกา
วัฒนพลาศาสตร์
สุตะวงค์
ปิงแก้ว
ตั้งสุภวงษ์
สุภาโอษฐ์
ชัยมงคล
หาญสามัคคี
พานเพียรศิลป์
เพ็ชรอยู่
สุขเมือง
วงศราวิทย์
อรุณสวัสดิ์
ชูศรี
เมธิยะพันธ์
สุโกพันธ์

๒๓๓. นาย โสภณ
๒๓๔. นางสาว โสภาพรรณ
๒๓๕. นางสาว อชิรญา
๒๓๖. นาย อธิคม
๒๓๗. นาย อธิป
๒๓๘. นางสาว อนัญญา
๒๓๙. นาย อนุชา
๒๔๐. นาย อนุชา
๒๔๑. นางสาว อโนมา
๒๔๒. นาย อภิชิต
๒๔๓. นาย อภิวัฒน์
๒๔๔. นางสาว อมรรัตน์
๒๔๕. นางสาว อรพรรณ

ศิริมงคลรัตน์
อิสสระ
ภูมิโคกรักษ์
ธุวะคำ�
เชาวน์หมื่นไวย
สืบสิน
แป้นเจริญ
พวงมณี
ศรีอรุณ
ลาเสือ
สุขวัฒนาพร
จิรนนท์วงศ์
กงบังเกิด

๒๔๖. นาย อรรคพล
๒๔๗. นางสาว อรวรรณ
๒๔๘. นางสาว อัญชิสา
๒๔๙. นาย อัฏฐพล
๒๕๐. นาย อัยย์
๒๕๑. นาย อาณัติ
๒๕๒. นาย อิทธิชัย
๒๕๓. นาย อิทธิมนต์
๒๕๔. นางสาว อุบล
๒๕๕. นางสาว อุไรวรรณ
๒๕๖. นาย เอกพงษ์
๒๕๗. นาย โอฬาร
๒๕๘. MISS EUNHEE

สองเมือง
วิบูลโชติวัฒน์
พรมทอง
เตียงกูล
ธงสันติ
มัติโก
หมายเจริญ
นนทมาตย์
จันทาพูล
ขามพารา
แย้มกรานต์
บุญญาภิรักษ์กุล
PARK

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๔. นางสาว วิชชุดา
สุขจ้อย
๑. นางสาว ดวงกมล บุญเจริญ
๕. นางสาว วิลาสินี
แก้วขาว
๒. นางสาว ริยาภรณ์ จิระวงศ์
๖. นาย เอกลักษณ์
วงแวด
๓. นางสาว วรรณิศา วิชิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง) เกียรตินิยมอันดับสอง
๙. นางสาว วราภรณ์
สุขมี
๗. นางสาว ณัฐรัตน์
จินตนามณีรัตน์
๘. นางสาว ปานชนินทร์ วงศ์สุวัชร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง)
๑๐. นางสาว กรรณิกา
๑๑. นางสาว กฤตยา
๑๒. นาย กฤติกร
๑๓. นางสาว กัญญ์วรา

๑๔. นางสาว กีรติ
๑๕. นางสาว กุลธิดา
๑๖. นาย เกษมสันต์
๑๗. นางสาว ขวัญนภา

จันทร์นวล
พาสุริยันต์
บุญสยามธรรม
อ่อนพันธ์
๖๘

ครองสุขศิริชัย
ดนัย
อธิสกุล
ผ่องประทุม

๑๘. นาย คาวี
๑๙. นางสาว งามศุภะ
๒๐. นางสาว จิตภินันท์
๒๑. นาย ชนาธิป
๒๒. นางสาว ซัมซัม
๒๓. นาย ณรงค์ฤทธิ์
๒๔. นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร
๒๕. นาย ณัฐกิตติ์
๒๖. นางสาว ณัฐวรรณ
๒๗. นาย เดชาธร
๒๘. นางสาว ทวีพร
๒๙. นาย ทวีศักดิ์
๓๐. นางสาว ทัศนียา
๓๑. นางสาว ธนวรรณ
๓๒. นางสาว ธนาพร
๓๓. นาย ธัชพล
๓๔. นางสาว นพวรรณ
๓๕. นางสาว นฤมล
๓๖. นางสาว นุชนภางค์
๓๗. นางสาว บุษณี
๓๘. นางสาว เบญจมาส
๓๙. นางสาว เบญจวรรณ
๔๐. นางสาว เบญญารักษ์
๔๑. นางสาว ปาริฉัตร
๔๒. นางสาว ฝาตีเม๊าะ
๔๓. นางสาว พรสุดา
๔๔. นางสาว พฤกษา
๔๕. นางสาว พัชราพรรณ
๔๖. นางสาว พิไรรัตน์
๔๗. นางสาว แพรไพลิน

ศรีชัยวัฒนา
เจริญพงศ์
จันทน์วัฒนาผล
คงวิเศษ
อัรอูร
หล้าพันธ์
เฮงศิริวรกุล
จำ�เริญสุข
ภู่พันธ์ศรี
ภัทร์ศุภกุล
นาคฤทธิ์
เตชคฤหะ
ชื่นชอบ
โรจน์ปิติกุล
มานะ
เกียรติวิชชุกุล
ถมเขียว
สายตะเข็บ
เพ็ชรสุก
สกุลประเสริฐ
เกษมศุภโชติ
พรมเมือง
ธรรมสาร
ตรีกิจจา
โต๊ะมุสอ
หัตถผสุ
ไพศิลป์
พาต่อ
สุขทรรศนีย์
อยู่จำ�เนียร

๖๙

๔๘. นางสาว ภัทรศยา
๔๙. นางสาว ภัทราธรณ์
๕๐. นางสาว ภาณิชา
๕๑. นางสาว ภิชาภรณ์
๕๒. นางสาว มณฑิตา
๕๓. นางสาว มนทิรา
๕๔. นางสาว มะปราง
๕๕. นางสาว มิตรสินี
๕๖. นางสาว เมย์
๕๗. นางสาว ยุวลักษณ์
๕๘. นางสาว รตพร
๕๙. นางสาว ลลิดา
๖๐. นางสาว วรรณยุดา
๖๑. นางสาว วรรณรวิน
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ไชยรินทร์
พาณิชย์วรกุล
พรหมทอง
แสงวิจิตร
แสงเพชร
ปาปุ๊ดปลูก
เที่ยงแท้
พันธุ์พืช
ทวาทศภาสกุล
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สุวรรณหิตาทร
นาคบาตร
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หะยีดอเล๊าะ
ใจนาน
วรกุลเกียรติ์
พฤฒิเสถียร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม) 		
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๖. นางสาว มินลดา
พิมจุฬา

๗๐

ชลสวัสดิ์
วงษ์ใหญ่
ปันคำ�
กลิ่นกรุด
ปัญญา

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
			
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
		
๑. นางสาว ณัฐชานันท์ พูนธนธีรกุล
กายภาพบำ�บัดบัณฑิต
		
๒. นาย โยธิน 		
ตีไธสง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
		
๓. นางสาว ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์
สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์		
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 		
		
๔. นางสาว สุภาพันธ์

จันทร์ศิริ

สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์		
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 		
		
๕. นางสาว ศรินยา
จันทริมา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
		
๖. นางสาว ธนาพร
ลวพันธุ์
สำ�นักวิชาการจัดการ		
บัญชีบัณฑิต 		
		
๗. นางสาว ปาลีรัตน์ จันทร์คง
		
๘. นางสาว ศรัณย์รัตน์ นามเพราะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ		
		
๙. นาย ณัฐวุฒิ
วิชัยมงคลกุล
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว		
		
๑๐. นางสาว อภิษฎา ประสิทธิ์เขตกิจ
๗๑

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ		
		
๑๑. MISS SU SU
YIN
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
		
๑๒. นางสาว กนกวรรณ บุญชมภู
สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
๑๓. นางสาว ทินารมภ์ จั่นสมพงษ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
		
๑๔. นางสาว ภัทราภรณ์ รอดน้อย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
		
๑๕. นางสาว ภัทรียา สิงห์พันธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
		
๑๖. นาย วิศกร
พุ่มจันทร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
		
๑๗. นาย พงศกร
ริยะมงคล
สำ�นักวิชานิติศาสตร์		
นิติศาสตรบัณฑิต
		
๑๘. นางสาว นวลจันทร์ แจ้งจิตร
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง		
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๑๙. นางสาว วิชชุดา สุขจ้อย

๗๒

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์

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

๗๓

คำ�ปฏิญาณตน
ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔

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
							

๗๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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