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แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำาแถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำามหาวิทยาลัย

อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง

มาประดับไว้บนแถบสำารดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

ในแถบตุงประกอบด้วย

ลายปราสาท ซึ่งหมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปีชวด พุทธศักราช ๒๔๔๓

ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง

ตามตำานานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา

ลายเสือ หมายถึง ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พุทธศักราช ๒๕๔๑



แถบประดับครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำาแถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจำามหาวิทยาลัย

อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง

มาประดับไว้บนแถบสำารดของครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

ในแถบตุงประกอบด้วย

ลายปราสาท ซึ่งหมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปีชวด พุทธศักราช ๒๔๔๓

ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง

ตามตำานานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พุทธศาสนา

ลายเสือ หมายถึง ปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พุทธศักราช ๒๕๔๑





สำาเนาพระราโชวาทประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗     

กำาหนดการ          

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พลเอก สำาเภา ชูศร ี

 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              

คำากราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      

คำาประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                     

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘     

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

 ปริญญามหาบัณฑิต          

 ปริญญาบัณฑิต 

รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่นประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์                                   

คำาปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘            
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สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงประจำาปีน้ี. ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ท่ีได้รับเกียรติ
และความสำาเร็จ.

 บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถพร้อมแล้ว ย่อมจะต้อง
ออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำาเร็จ รวมท้ังดำาเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
เป็นจำานวนมาก. ในโอกาสน้ี ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดแก่ทุกท่านว่า ในการดำาเนินชีวิตและการ
ประกอบกิจการงานน้ัน คนเราจำาเป็นต้องพิจารณาเร่ืองต่างๆ ส่ิงต่างๆ ให้รอบคอบและรอบด้าน 
เพ่ือให้วินิจฉัยตัดสินได้ถูกต้อง และประพฤติตนปฏิบัติงานได้เหมาะสมในทุกกรณี. แต่การจะใช้
ความคิดพิจารณาให้ได้ดังท่ีกล่าว ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ กล่าวคือ ไม่ว่าจะคิดพิจารณา
ส่ิงใดจะต้องควบคุมจิตใจให้สงบหนักแน่น ไม่วู่วาม ไม่ปล่อยให้อคติประการต่างๆ เข้าครอบงำา 
แล้วพิจารณาส่ิงน้ันด้วยเหตุผล และด้วยความละเอียดรอบคอบให้เป็นปรกตินิสัย. เม่ือหม่ัน
ฝึกฝนดังนี้ที่สุดก็จะเกิดปัญญาอันกระจ่างแจ่มแจ้ง ทำาให้สามารถคิดตัดสินใจและประพฤติ
ปฏิบัติการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง. การรู้จักคิดพิจารณาด้วยใจหนักแน่นเป็นกลาง  
จึงเป็นคุณสมบัติสำาคัญที่บัณฑิตควรฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้น เพื่อแต่ละคนจะได้สามารถ
ประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้า และดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก.  

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุก
ท่านท่ีมาร่วมในพิธีน้ี ประสบความสุขสวัสดี พร้อมท้ังความเจริญรุ่งเรืองโดยท่ัวกัน.

๔



กำาหนดการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐

๕

เวลา ๐๘.๑๕ น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระท่ีน่ัง
  จากพระตำาหนักดอยตุงไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย 
   จังหวัดเชียงราย 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -  รถยนต์พระท่ีน่ังถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
 - ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 - ทรงวางพุ่มดอกไม้
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
 - ทรงคม
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง
 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ
 - ทรงฉลองพระองค์ครุย
 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
 - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙



๖

 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
 - ทรงคม
 - ประทับพระราชอาสน์
 - อธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
 - นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 - อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  (จำานวน ๔ รูป)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
  แด่พระภิกษุผู้สำาเร็จการศึกษา 
  (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
 - อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
  (จำานวน ๑ ราย)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - รองอธิการบดีและคณบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต
  และปริญญาบัณฑิตจากสำานักวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเกษตร  
  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๓๘๖ ราย)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
  แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ 
  (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปยังห้องประทับรับรอง
 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๐ นาที)
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรองเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 - ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
 - คณบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาจากสำานักวิชานิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ จีนวิทยา ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๑,๐๗๕ ราย)
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
  แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ตามลำาดับ
  (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำาปฏิญาณ



๗

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

การแต่งกาย

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
  (จบพระราโชวาท / ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
 - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องประทับรับรอง
  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
 - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปประทับรถยนต์พระท่ีน่ังไปยังอาคารสำานักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา ๑๑.๓๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระท่ีน่ัง
                        ถึงอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ
 - ผู้แทน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 - เสด็จเข้าอาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการ
 - เสด็จขึ้นชั้น ๒ (ทางบันได)
 - เสด็จพระราชดำาเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องประทับรับรอง
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรองไปยังห้องเชียงแสน 
 - ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
 - เสวยพระกระยาหารกลางวัน
 - เสด็จออกจากห้องเชียงแสนไปยังห้องประทับรับรอง
 - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  แม่ฟ้าหลวง จำานวน ๓ ชุด
 - เสด็จชั้น ๑ (ทางบันได)
เวลา ๑๒.๓๐ น.  เสด็จพระราชดำาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สำาเภา ชูศร ี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปีติยินดี เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ท่ีใต้ฝ่าละออง

พระบาททรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก ่

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต และนักศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน

 บัดน้ี ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ

ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี 

จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๘



คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ พลเอก สำาเภา ชูศรี 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

คำากราบบังคมทูล

เบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ทรงคุณวุฒิ

เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  

ของ รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต จำานวน ๔ รูป คือ

  ๑. พระชลายุทธ์  ท้าวมูลละ

  ๒. พระธวัชชัย  ลาวิชัย

  ๓. พระอธิการภูวไนย จับใจนาย

  ๔. พระเรืองฤทธิ์ คิดข้างบน

 ในลำาดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำานวน ๑ ราย คือ  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร์

   หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



๑๐

คำาประกาศเกียรติคุณ

หม่อมหลวง ไกรฤกษ์  เกษมสันต์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙  
ที ่กรุงเทพมหานคร สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒  และเนติบัณฑิตไทย แห่งสำานักฝึก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งบัณฑิตยสภา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๓

 หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เริ่มรับราชการในตำาแหน่งอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ จากนั้น สอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา 
ได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ และมาดำารงตำาแหน่งเป็นผู ้พ ิพากษาประจำากระทรวง  
ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗  และผู้พิพากษาศาลจังหวัด รวมท้ังผู้พิพากษาในศาลแพ่ง ศาลอาญา 
และศาลฎีกา มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาโดยลำาดับ กระทั่งได้รับตำาแหน่งเป็น
รองประธานศาลฎีกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ และดำารงตำาแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส 
ในศาลฎีกา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ตราบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเคยดำารงตำาแหน่ง 
ผู้บริหารด้านธุรการในตำาแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐ 
ได้ขยายงานคุมประพฤติให้กระจายความยุติธรรมไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง

 หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชานิติศาสตร์  
ขณะดำารงตำาแหน่งเป็นผู้พิพากษาและผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ได้ช่ือว่า ใจซ่ือ มือสะอาด 
ทรงไว้ซ่ึงคุณธรรม รวมท้ังมีความกล้าหาญในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ ลึกซึ้ง ผลงานด้านการพิพากษาจึงถือเป็นบรรทัดฐานในลำาดับถัดมา ในขณะที ่
เป็นผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ได้เพียรพยายามสร้างเสริมความก้าวหน้าให้แก่งาน 
ในหน้าท่ีรับผิดชอบเสมอมา นอกจากน้ี ยังได้อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการนิติศาสตร์
และกิจสาธารณะประโยชน์อื่นๆ อาทิ ดำารงตำาแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  และกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์
ผู้กระทำาผิด กรมควบคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น จนได้รับการยกย่องให้เป็น 
“บุคคลตัวอย่าง” ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และได้รับการเชิดชู
ให้เป็น “นักบริหารดีเด่นด้านสาขาการปกครอง” บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไทย จากมูลนิธิ
เพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ 



๑๑

	 ในด้านวิชาการ	 หม่อมหลวง	 ไกรฤกษ์	 เกษมสันต์	 มีผลงานทางวิชาการจำานวนมาก		 
กล่าวจำาเพาะที่โดดเด่น	 เป็นที่ยอมรับ	 และเป็นเอกสารอ้างอิงสำาคัญแก่ผู้สนใจทั่วไป	 ได้แก่	 
คำาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา	ภาคความผิด	มาตรา	๒๘๘	ถึงมาตรา	๓๖๖	ท้ังยังพากเพียร
ผลิตบทความทางวิชาการด้านนิติศาสตร์เผยแพร่ความรู้อยู่เป็นนิจ	 นอกจากน้ี	 ยังได้สละ
เวลาอันมีค่าให้แก่งานสอนในฐานะอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในส่วนที่
เป็นพลเรือน	ทหาร	 และตำารวจ	 จากการอุทิศตนเพื่อวงวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยความ
รอบรู้และความเสียสละ	 จนมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน	 จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง	 “ศาสตราจารย์พิเศษ”	 สาขาวิชากฎหมายอาญา	
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๕๔

	 หม่อมหลวง	 ไกรฤกษ์	 เกษมสันต	์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
วิชาการของสำานักวิชานิติศาสตร	์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่ม	 
ได้เน้นกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ควบคู่ไปกับความรู้ด้าน
วิชาการเพื่อให้เป็นนักกฎหมายมืออาชีพ	การดำาเนินการต่างๆเหล่านี้	 หม่อมหลวง	 ไกรฤกษ์	
เกษมสันต	์ ได้กระทำาด้วยจิตใจบริสุทธิ์	 และมุ่งหวังให้นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาไปเป็น 
นักกฎหมายที่ดีของสังคมต่อไป

	 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของหม่อมหลวง	 ไกรฤกษ์	 เกษมสันต์		
หรือที่ลูกศิษย์ผู้พิพากษา	 เรียกขานว่า	 “อาจารย์หม่อม”	 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็น
นักวิชาการด้านนิติศาสตร์และนักวิชาชีพกฎหมาย	 ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงวิชาการและ
วิชาชีพด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับ	 เป็นผู้ที่มีใจซื่อ	 มือสะอาด	 ตรงไปตรงมา	 และมีความ 
กล้าหาญในการตัดสินคดี	 รวมทั้ง	 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และมีความจงรักภักด ี
ต่อชาติและสถาบัน	 สามารถเป็นแบบอย่างให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผู้อื่น 
นำาไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี	ผลงานต่างๆ	ที่ได้กระทำามา	ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ	 สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการ
และวิชาชีพต่อไป		ดังน้ัน	สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์	เม่ือวันท่ี	๑๘	มกราคม	
พุทธศักราช	๒๕๖๐	ให้	หม่อมหลวง	ไกรฤกษ์	เกษมสันต์		ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานิติศาสตร์	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



รายนามผู้กราบบังคมทูล

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พลเอก สำาเภา ชูศร ี     นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

  รองศาสตราจารย์ วันชัย  ศิริชนะ   อธิการบดี  

 ๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

  รองศาสตราจารย์ ดรุณี  วัฒนศิริเวช   รองอธิการบด ี 

 ๓. ปริญญาบัณฑิต

  ๓.๑  สำานักวิชาการจัดการ  

    อาจารย์ ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส   คณบดี

    อาจารย์ ปิยธิดา  เพียรลุประสิทธิ์  รองคณบดี

    อาจารย์ ชัชชญา  ยอดสุวรรณ   ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๒  สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    อาจารย์ ธีรวิศิฏฐ์  เลาหะเพ็ญแสง  รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๓  สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัชฌิมา  นราดิศร  รักษาการแทนคณบดี

๑๒



๑๓

  ๓.๔  สำานักวิชานิติศาสตร์

    ศาสตราจารย์ ไพโรจน์  กัมพูสิริ คณบดี

  ๓.๕  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

    อาจารย์ ภาณุพงษ์  ใจวุฒิ คณบดี

  ๓.๖  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    รองศาสตราจารย์ รัชนี  สรรเสริญ คณบดี

    อาจารย์ จตุพงศ์  สิงหราไชย รองคณบดี

  ๓.๗  สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ สุปราณี  อัทธเสรี คณบดี

  ๓.๘  สำานักวิชาจีนวิทยา  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี  โชคขจิตสัมพันธ์ คณบดี

    อาจารย์ กัลยา  ขาวบ้านแพ้ว ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๙  สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ รักษาการแทนคณบดี

  ๓.๑๐ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์  อภิสิทธิวาณิช คณบดี



จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๕๘

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์   

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร ์    ๑

                                                  รวม ๑

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์  

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)     ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์ 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)     ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ๑

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  ๕

          รวม ๘

ปริญญามหาบัณฑิต  

 สำานักวิชาการจัดการ  

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  ๒๘

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารวิสาหกิจ)  ๑๑

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  ๒

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)   ๒๗

จำานวน (คน)

๑๔



จำานวน (คน)

๑๕

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๒

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์) ๔

  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ๒

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  ๓

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร) ๑

 สำานักวิชานิติศาสตร์  

  นิติศาสตรมหาบัณฑิต         ๑๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)   ๒๙

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   ๑

 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)   ๒๗

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ๑๗

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)  ๒๔

 สำานักวิชาจีนวิทยา  

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)  ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)   ๒

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ๑๗

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) ๒

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๑



จำานวน (คน)

๑๖

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ๑

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๑

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) ๒

          รวม ๒๑๖
   

ปริญญาบัณฑิต  

 สำานักวิชาการจัดการ  

  บัญชีบัณฑิต  ๖๓

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ๔๘

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)                  ๖๕

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  ๑๗๘

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  ๑๐๕

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  ๗๕

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  ๓๐๕

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๒

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๕๔

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   ๓๐

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  ๕๔

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว) ๕๘

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   ๔๘

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ)  ๒๖

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   ๓๙

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) ๑๒

  



จำานวน (คน)

๑๗

 สำานักวิชานิติศาสตร์  

  นิติศาสตรบัณฑิต  ๒๖๒

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  ๕๖

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  ๒๗

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ๔๓

  กายภาพบำาบัดบัณฑิต  ๖๔

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ๘๔

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  ๒๕

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  ๒๔

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์  

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ๘๔

 สำานักวิชาจีนวิทยา  

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  ๑๒๘

  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  ๔๕

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)  ๒๓

 สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  ๙

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  ๑๑๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์ 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  ๔๖

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  ๔๔

         รวม ๒,๒๓๗



จำานวน (คน)

๑๘

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 

 สำานักวิชาการจัดการ  

  สาขาวิชาการบัญชี  ๑

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ๑

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ๑

  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  ๑

  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  ๑

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ๑

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  ๑

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ๑

  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ๑

  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว  ๑

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ๑

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ  ๑

 สำานักวิชานิติศาสตร ์  

  สาขาวิชานิติศาสตร์  ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  ๑

  สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม  ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๑

  สาขาวิชากายภาพบำาบัด  ๑

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ๑



๑๙

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ๑

  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ๑

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์  

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ๑

 สำานักวิชาจีนวิทยา  

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  ๑

  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  

  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  ๑

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์ 

  สาขาวิชาเคมีประยุกต์           ๑ 

         รวม ๒๗



รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

๑. นาง นิภาภรณ์ ธรรมสอน

๑. นาย คมสิทธิ์ วิศิษฐ์รัศมีวงศ์

๑. นางสาว สินาง หงสนันทน์

๒. MR. DON NALIN NILUSHA WIJAYAWARDENE

๓. MISS DONGQIN DAI

๔. MISS JIE CHEN

๕. MR. SAMANTHA CHANDRANATH  KARUNARATHNA 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๑. MISS AE MAR

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 

๒๐

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์



๒๑

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)    

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารวิสาหกิจ)   

ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชาการจัดการ

  ๑. นางสาว จำาป ี บดกระโทก

  ๒. นางสาว จิตติมา นาวีพัฒนา

  ๓. นาย ชวโรจน์ วงศ์ลีลากรณ์

  ๔. นางสาว ดวงรัตน์  วัฒนสมบัติ

  ๕. นางสาว ทาริกา หมั่นแก้ว

  ๖. นางสาว นภิส กรภควัฒน์จินดา

  ๗. นาย นิติศาสตร์ เดชกุล

  ๘. นางสาว เบญจมาศ รัตนพัวพันธ์

  ๙. นาย ปนาวุธ แก้วศักดิ์

๑๐. นางสาว ปรางค์ทิพย์ บุญธรรม

๑๑. นาย ปวีร์ ศรีดุลยพินิจ

๑๒. นางสาว พนิตานันท์ สารเก่ง

๑๓. นางสาว พรทิพย์ อินทรพรอุดม

๑๔. นางสาว เพ็ญพรรณ วิศิษฐฎากุล

  ๑. นาย นพรัตน์ การขยัน

  ๒. นาย วรุต ศรีสุวรรณ์

  ๓. นางสาว ศิริรัตน์ ศรีรัตนประสิทธิ์

  ๔. นางสาว อัญชิษฐา ณ.น่าน

  ๕. นาย อิทธิพล นิรภัย

  ๖. MR. AUNG ZAW MOE 

๑๕. นาย ภวัต ผสมบุญ

๑๖. นางสาว วราภรณ์ อัศวแสงสกุล

๑๗. นาย วราสิษฐ์ ศรีเจริญจิตร์

๑๘. นางสาว วริษา กลแกม

๑๙. นาย วันชนะ ฮองสาขำา

๒๐. นางสาว วันวิสาข์ จักรสาร

๒๑. นาย วิราช เขื่อนเพชร

๒๒. นางสาว สุมลทิพย์ บัลลังโพธิ์

๒๓. นาย สุรศักดิ์ เหล่าประภัสสร

๒๔. นาย อานนท์ ปฐมานนท์

๒๕. นางสาว อิศรินทร์ สุขลอย

๒๖. นางสาว เอมฤดี เทพมณี

๒๗. MISS LATTANA BOUNKHAM

๒๘. MR. THANSAMAI VORRAVONG

  ๗. MR. IRFANDI DJAILANI

  ๘. MISS MEE HNAY 

  ๙. MR. NANDA SOE MYINT 

๑๐. MISS NANG MYA MYA SWE 

๑๑. MISS THANDAR MAW



๒๒

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)    

๑. MR. SOVATTHARA SUY

  ๑. นาย กฤตภาส ปานทอง

  ๒. นางสาว เกวลิน รอดเจริญ

  ๓. นาย ขวัญพล เสนาะเมือง

  ๔. นาย เจนณรงค์ เกิดทองคำา

  ๕. นาย เจษฎา เนตรสว่าง

  ๖. ว่าท่ีร้อยตรี ชูเกียรติ คณโฑเงิน

  ๗. นางสาว ฐิติพร วีรศิริกุล

  ๘. นางสาว ฐิติมาภรณ์ ริจนา

  ๙. นาย ธนภัทร์ ธชพันธ์

๑๐. นาย ธีระศักดิ์ เจริญนภารัตน์

๑๑. นางสาว นาราทิพย์ เขียวกาหลง

๑๒. นางสาว เนตรชนก คุณะวัฒนกุล

๑๓. นาย ปฏิมา พิมพ์สกุล

๑๔. นาย พงศ์คณิน จิรขจรชัย

๒. MISS THIDA AUNG 

๑๕. นางสาว รสสุคนธ์ พิมพ์ศร

๑๖. นางสาว รุ่งศิริ ใจเสมอ

๑๗. นางสาว ฤทัยรัตน์ หมูคำาดี

๑๘. นางสาว วิลาสินี ธารธีรวัฒน์

๑๙. นาย ศศิศธา วิไลรัตน์

๒๐. นาย ศาศวัต กันภัย

๒๑. นางสาว ศุภมาศ ศุภวิทย์กุล

๒๒. นางสาว สิวลี เนียมศิริ

๒๓. นาย สุรเชษฐ์ อุตรพงศ์

๒๔. นางสาว อักษราภัค ทวีโรจนกุล

๒๕. นางสาว อัมพิกา อินทะนิล

๒๖. นาย อิศรา ธนะ

๒๗. MR. YONGMING WANG



๒๓

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. นาย ภาณุพงศ์ มีเดช

๑. นาย นุรักษ์ ไชยศรี

๑. นาย กรกช กองสมบัติ

๒. นาย ณัฐพงศ์ มูสิกะอุปถัมภ์

๒. นางสาว วรางคณา ขันนรา

๒. นาย อริญชัย กิติพงษ์

๓. นาย สรวิชช์ ปิยะวัฒน์

๔. นาย อดิศร วงศ์วาลย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำานักวิชานิติศาสตร์

๑. นางสาว ณัฏฐ์ธนัน หิศรนุสรณ์

๒. นางสาว สุกัญญา ถึงทุ่ง

๑. นางสาว แคทราย จันทรากา

๒. นาย บัณฑิต ไชยวงค์

๓. นางสาว ประกายเพชร ธีระพัฒน์สกุล

๔. นาย ภวินท์ ธนากรยิ่งยงค์

๕. นาย ภานุพันธุ์ อุดมสุข

๖. นาย ศราวุฒิ อุทาพรม

๑. MISS AMELIA SAFITRI

๓. นาย อัฏฐพล อิสสระ

  ๗. MRS. GEM OULA SAYAVONG

  ๘. MISS OUKHAM SOLAPHOM

  ๙. MISS PHONETHIP DUANGSAVANH

๑๐. MR. THONGKHAM PONGPANYA

๑๑. MR. VATH PHOMMACHANH



๒๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง) 

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

  ๑. นาย เกียรติภูมิ แสงศร

  ๒. นางสาว คนึงนิตย์ ธรรมวงษ์

  ๓. นางสาว ชนานันท์  สุวรรณปิฎกกุล

  ๔. นางสาว ชนิดา ฉันทวนิชย์

  ๕. นางสาว ชลธิชา ปักษี

  ๖. นางสาว ณัฐติกาญจน์  รุ่งวิไลเจริญ

  ๗. นางสาว ณัฐถาภรณ์ เดชบำารุง

  ๘. นาง ณัฐิกานต์ ศรีสมานไมตรี

  ๙. นางสาว ธนัฏฐา สุทธิมาศ

๑๐. นางสาว ธนิฎฐา โชตินิธิกิตติคุณ

๑๑. นางสาว ธิติสุดา ตระกูลหูทิพย์

๑๒. นาย นพดล ธรรมสุธีร์

๑๓. นางสาว นวรัตน์ ปานสมุทร์

๑๔. นางสาว บุญญาณี ศุภผล

๑๕. นาย ปฐมพงศ์ มีธรรม

๑๖. นางสาว ปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม

๑๗. นางสาว ปิ่นอนงค์ คงดำา

๑๘. นางสาว ปิยวรรณ จิตเจริญรุ่งเรือง

๑๙. นางสาว พรรณยุพา เสรฐภักดี

๒๐. นาง พัชรี วงศ์ประทีป

๒๑. นางสาว พัชวรรณ ชูศิลป์กุล

๒๒. นางสาว พิชานี เจริญศิริ

๒๓. นางสาว วชิราภรณ์ ภักดี

๒๔. นางสาว วรรณนภา การภักดี

๒๕. นางสาว วรรณิศา วิชิต

๒๖. นางสาว ศุภางค์ จำาเนียรกุล

๒๗. นางสาว สุชาดา สมรัตน์

๒๘. นางสาว อตินุช จุ่งพิวัฒน์

๒๙. นางสาว อิสราภรณ์ มณีวงษ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๑. นาง ฉวี นาระถี



๒๕

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) 

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

  ๑. นางสาว กัญญ์วรา สุขโข

  ๒. นาย กิจชัย  ตั้งจักรวรานันท์

  ๓. นางสาว ชญานิศ บุญสายทรัพย์

  ๔. นาย ชินดนัย วิกรัยพัฒน์

  ๕. นาย ชินวัฒน์ เหรียญมณี

  ๖. นางสาว โชติกา  หาญนรเศรษฐ์

  ๗. นางสาว ธัญพร เฮงพงษ์ธร

  ๘. นาง ธารทิพย์ ตันชวลิต

  ๙. นางสาว นภมณฑ์ ศุภรพันธ์

๑๐. นาย นิรันดร์ หวันเมือง

๑๑. นาย นุกลกิจ รุสิตานนท์

๑๒. นาย ประพัฒน์  ศิลาวรรณา

๑๓. นางสาว ปัทมา ปาประโคน

๑๔. นางสาว พัฐสุดา ชมจันทร์

๑๕. นางสาว พิจิภรณ์ ศรีทองสุข

๑๖. นางสาว พิชาภัค จรัสรัศมี

๑๗. นางสาว พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร

๑๘. นางสาว พิมพ์สวาท วัชรกาฬ

๑๙. นางสาว เพียงจันทร์ พลจันทร

๒๐. นางสาว ภัทรปภา ตั้งธนายงสุข

๒๑. นางสาว วชิราภรณ์ ไทยประยูร

๒๒. นาย วัชพล ธนมิตรามณี

๒๓. นางสาว ศศิประภา เพชรนำ้านวล

๒๔. นางสาว ศิริพรรณ เติมมงคลชัย

๒๕. นาย สาธิต พณิชย์พิบูลย์

๒๖. MISS SU MYAT THINZAR 

๒๗. MISS VINA AMANDA   SETIAWAN

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) 

  ๑. นาง กรวิกกา บุณยวงศ์วิโรจน์

  ๒. นาง กลางดาว ชีรณวาณิช

  ๓. เรือตรี กัณฑ์อเนก แก้วทวีทรัพย์

  ๔. นางสาว จิตติณีษ์ ดวงประทีป

  ๕. นางสาว จิตติสา หล่อจิตต์เสียง

  ๖. นาง ชนิดา ภาณุพันธ์ุ ณ อยุธยา

  ๗. นาย ชัยสิทธิ์ พัฒนาสุวรรณ

  ๘. นางสาว ชุติมา เกิดศิริ

  ๙. นางสาว ณัฐกฤตา พฤกษาพันธุ์รัตน์

๑๐. นาย ธนกฤต ศิลปธรากุล

๑๑. นางสาว บงกช เชี่ยวชาญวิชาเวท

๑๒. นางสาว มนวรัตม์ พ่อค้า

๑๓. นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง

๑๔. นางสาว ศิเรมอร เทียนไทย

๑๕. นางสาว ศุจิกา  พรถาวร

๑๖. นางสาว อรกมล อินกองงาม

๑๗. นางสาว อลิศา เดชอมรธัญ



๒๖

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

  ๑. นาง กมลทิพย์ ตรัยวนพงศ์

  ๒. นางสาว จุฑามาศ มานะญาณกิจ

  ๓. นางสาว ชลิดา เถาว์ชาลี

  ๔. นาง ณัฎฐิยา สุธีพิเชฐภัณฑ์

  ๕. นางสาว ดวงพร บุญช่วย

  ๖. นาง ทัศนีย์ เลิศอุตสาหกูล

  ๗. นาย นรเทพ เอี่ยมแก้ว

  ๘. นางสาว นรีรัตน์ อรุณเลิศศิริ

  ๙. นางสาว นฤชล ชื่นจำานงค์

๑๐. นางสาว ปวริศา ทรัพย์ประเสริฐ

๑๑. นางสาว ปิยนุช สนิ

๑๒. นางสาว พรพิมล คงกระจ่าง

๑๓. นางสาว พลอยไพลิน สุจิตรวัฒนะสุข

๑๔. นาย พันธ์ปรพัทธ์ สุรพงศ์

๑๕. นางสาว เพ็ญกมล มนต์เทียนเกษม

๑๖. นางสาว ภมรมาส กลับเผื่อน

๑๗. นางสาว ภัทรา วาณิชวศิน

๑๘. นางสาว วานิสสา อัศวศิริโรจน์

๑๙. นาง วิภรณ์ มงคลศรีตระกูล

๒๐. นางสาว ศิรินันท์ แสงทอง

๒๑. นาย สุทิพร เย็นสุขใจ

๒๒. นางสาว เสาวลักษณ์ กิติยามาตย์

๒๓. นาย อภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์

๒๔. นาย เอกพงษ์ กาชัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สำานักวิชาจีนวิทยา

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๑. นางสาว เมยาวี สุทธนี

๑. นางสาว ชลินา ลิม

๑. นาง เกสกานดา เชื้อสะอาด

๒. นางสาว ชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธ์ิ

๓. พระ ชลายุทธ์ ท้าวมูลละ

๔. นาง ตรีลดา แสงยาอรุณ

๒. นางสาว อรพรรณ เด่นประภัสร์

๕. พระ ธวัชชัย ลาวิชัย

๖. นางสาว ปรางทิพย์ ตันศิริ

๗. นาย ปัญจพล มโนหาญ

๘. นางสาว ปัญจมา ชอบดี



๒๗

  ๙. นางสาว พัชรี อินทฉิม

๑๐. นาย ภรณ์ณภัส อุดด้วง

๑๑. พระอธิการ ภูวไนย จับใจนาย

๑๒. ดาบตำารวจหญิง รัญชน์  ดีไทย

๑๓. พระ เรืองฤทธิ์ คิดข้างบน

๑๔. นาย สมคิด ปัญญานาย

๑๕. นาย สราวุฒิ จำานงค์ทรัพย์

๑๖. พันจ่าโท อนุสร คำาวัง

๑๗. MISS SINOUANCHANH   PHIEWPHANH

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

๑. นางสาว ดารณี ปัดตา

๑. นางสาว เกศมณี สมอ๊อด

๑. นางสาว อังค์วรา ศรีเหรา

๑. นางสาว กฤษณา จตุวงค์

๑. MR. TIMOTHY MASEKO     CHANA

๒. นางสาว อังคณา ใจปวง

๒. MR. HONGSHENG CHENG



๒๘

ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชาการจัดการ

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

บัญชีบัณฑิต

๑. นางสาว ชญานี อินทะรังสี

๒. นาย ชัยสิทธิ์ ชุมชวลิต

๓. นางสาว ตรีสุคนธ์ จีระมะกร

๔. นางสาว ธนาวรรณ อารัมภ์สกุล

  ๙. นางสาว กนกพร คงประโคน

๑๐. นาย ทศพล กางโคกกรวด

๑๑. นางสาว นวพร หิมทอง

๑๒. นางสาว นาถกนก เอียดสกุล

๑๖. นางสาว กมลรัตน์ โห้มัจฉา

๑๗. นาย กฤชฤทธิ์ สุขพิบูลย์

๑๘. นางสาว กิตติมา นานเขียว

๑๙. นางสาว กุลธนา สุทธางกูร

๒๐. นาย โกมินทร์ เคนถาวร

๒๑. นางสาว จรีรัตน์ นิจจา

๒๒. นาย จิรายุ คำาห่อ

๒๓. นางสาว จุฑาทิพย์ ประจวบแท่น

๒๔. นางสาว จุฑามาศ ตัณฑิกุล

๒๕. นางสาว ชนิดา กันทารักษ์

๒๖. นางสาว ชลธิชา หมู่สูงเนิน

๒๗. นางสาว ชุติมา มะโนรุ่งเรือง

๕. นางสาว สรัญญา ศุทธิชัยนิมิต

๖. นางสาว สุพิชชา บุญมา

๗. นางสาว อริสรา อบอาย

๘. นางสาว อินทุอร ลิ้มคุณธรรมโม

๑๓. นางสาว พรสุดา อูปสาเเก้ว

๑๔. นางสาว วณิชยา นรอ่อน

๑๕. นางสาว วีณา สวรรยาธิปัติ

๒๘. นางสาว ญาณินท์ กล่อมจิตร์

๒๙. นางสาว ฐิตาพร พรหมฉิม

๓๐. นางสาว ณภัทชา เครือษา

๓๑. นาย ณัฐชัย พรเจริญ

๓๒. นาย ณัฐวิทย์ คุณยศยิ่ง

๓๓. นางสาว ณิชา โตรส

๓๔. นางสาว ดวงกมล ภควิโรจน์กุล

๓๕. นางสาว ทรรศมน ซื่อสมศักดิ์

๓๖. นาย ทัศน์พล ทิพยเลิศ

๓๗. นางสาว ธมลวรรณ รินทร์ศรี

๓๘. นางสาว ธัญวรรณ ทะสดวก

๓๙. นาย ธีร์ธวัช จักรบุตร



๒๙

๔๐. นางสาว นรินทร พรมตันทอง

๔๑. นางสาว นริศรา เรืองศรี

๔๒. นางสาว นัทชา นนทดิษฐ์

๔๓. นางสาว นาเดีย โตะเจะ

๔๔. นางสาว บงกชมาศ ไชยสลี

๔๕. นางสาว ประกายพร ทองเรือง

๔๖. นางสาว ประภาพร ขันยม

๔๗. นาย ปิยวัฒน์ ประทีปรัตน์

๔๘. นางสาว พิกุล จันต๊ะคาด

๔๙. นางสาว พิมพ์สวรรค์  แย้มพ่วง

๕๐. นาย พีระ พรไพบูลย์

๕๑. นางสาว เพ็ญพิชชา ศศิธรสนธิ

๕๒. นางสาว ภัทริน  แสนเสริม

๕๓. นางสาว มนญ์ญพัชญ์ วงษ์วิริยะ

๕๔. นางสาว รัตฐิญาภรณ์  โควสุรัตน์

๕๕. นาย วรเมธ จุมจวง

๕๖. นาย วสุ ตั้งไพศาล

๕๗. นางสาว วาสนา ดงปาลี

๕๘. นางสาว วิรัชนีย์ ศรีวิชัย

๕๙. นางสาว วิลาวรรณ ตาคุ

๖๐. นาย วีระพันธ์ ปัญญายืน

๖๑. นางสาว สุภาวดี ปินตา

๖๒. นางสาว สุรวดี สุรเสรีวงษ์

๖๓. นางสาว สุวรา ปัญญาวรรณ์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว ตัสกีน เหล็มหนู

๒. นาย ภาคิไนย สังข์ศรีจันทร์

  ๕. นางสาว กะรัตลักษณ์ เหล่ียมเพชร

  ๖. นาย กิตติพันธ์ บำารุงศุภกิจจ์

  ๗. นางสาว ชฎารัตน์ สุคนธ์พันธุ์

  ๘. นาย ณภัทร ทัพมี

  ๙. นางสาว นวรัตน์ คงโสรส

๑๐. นางสาว เนตรธิดา เพชรเอกอำาไพ

๑๑. นางสาว บุปผาทิพย์ มณี

๓. นางสาว วิลาสินี บุญแปลง

๔. นาย อนุวัชช์ รุ่งเรือง

๑๒. นางสาว พัชริกา ปริยะพงศ์พันธุ์

๑๓. นางสาว พัชรี อินจันทร์

๑๔. นางสาว พิมพ์ชนก มันยวง

๑๕. นางสาว ภิญญดา มั่นสกุล

๑๖. นางสาว รุ่งนภา ปันติบุ่ง

๑๗. นางสาว เรวดี ศรีสุขใส

๑๘. MISS JUI-HUNG LEE



๓๐

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

๑๙. นาย กริชชัยพันธ์ พ่อขันชาย

๒๐. นางสาว กฤตยา อังศุภาสกร

๒๑. นาย กันต์ เกสรทอง

๒๒. นาย คฑาวุธ จำาปาหมื่น

๒๓. นาย จิระพงศ์ คำาน้อย

๒๔. นางสาว ชัญญาวีร์ จันทร์แสง

๒๕. นาย ชัยวัฒน์ ดวงแก้ว

๒๖. นาย ณัชพล สุทธิ

๒๗. นางสาว ดารีรัตน์ นวรัตน์

๒๘. นาย ทรงภพ ดิษฐรัตน์

๒๙. นาย ธีรภัทร แสงรัศมี

๓๐. นาย นพรุจ วีระกุล

๓๑. นางสาว นารีรัตน์ แจ้งแสง

๓๒. นางสาว นุจรีย์ ยอดทัด

๓๓. นาย บรรจงศักดิ์ มินทะขัติ

๓๔. นางสาว บัณฑิตา ขีตตะสังคะ

๓๕. นาย ปริยัติ ทรัพย์สุริยะ

๓๖. นางสาว ปิยะพร จันทร์ตรง

๓๗. นาย พงศ์วรา จิตรเอื้อกุล

๓๘. นาย พนารักษ์ เพ็งบุญ

๓๙. นาย ภาคภูมิ  มาประสพ

๔๐. นางสาว รติญา วรศรีวิศาล

๔๑. นางสาว รุ่งทิวา ดวงพิชัย

๔๒. นาย สรรพ์พร ปวะบุตร

๔๓. นาย สรารักษ์ ใสผุด

๔๔. นาย เสฏฐ์ธนิน โดยด่วน

๔๕. นาย อภิชัย ศักดิ์เกษม

๔๖. นางสาว อารยา วารีสอาด

๔๗. นาย อิทธิมนต์ อิทธิพรพิทักษ์

๔๘. MR. SAI SAING MING 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑. นางสาว จตุพร เกษทองมา

๒. นางสาว ชัชชลัยย์ ฐิรโฆไท

๓. นางสาว ทิพย์กันยา แสนเสนา

๔. นาย ธนวินท์ พรมแบน

๕. นางสาว นิตยา ดาบจันทร์

๖. นางสาว ภัคจิรา พศินจิรานนท์

๗. นางสาว วนาลี ฤกษ์ชินบุตร

๘. นาย สันติพงษ์ เธียรสถาพร

๙. MISS TANDIN WANGMO



๓๑

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

๑๐. นางสาว กรรณิกา เตปัง

๑๑. นางสาว ขวัญศิรินทร์  ตั้งชัยวรรณา

๑๒. นางสาว จิรายุ มิถอย

๑๓. นางสาว ชลลดา กันพันธ์

๑๔. นาย ไซด บือราเฮง

๑๙. นางสาว กฤษณา ฟูเจริญสุข

๒๐. นาย กิตติธัช สายทอง

๒๑. นาย จารุเกียรติ หน่อสุวรรณ

๒๒. นางสาว ชฎาพร ลพพันธ์ทอง

๒๓. นาย ไชยรินทร์ แก้วเศวต

๒๔. นางสาว ฐิติชญา แซ่จื่อ

๒๕. นางสาว ฐิติมา ไชยหงษา

๒๖. นางสาว ณัฐพร แสงจันทร์

๒๗. นางสาว ณัทภต อินต๊ะผัด

๒๘. นางสาว ทิพาพร รักษ์บุญเสริม

๒๙. นางสาว ธันย์นิชา ลำ้าเลิศอภิวงศ์

๓๐. นาย นนทพัทธ์ ปุณญะโกมล

๓๑. นางสาว นภัสวรรณ ไชยวงศ์

๓๒. นาย นรเทพ อัจฉริยวงศ์กุล

๓๓. นางสาว นิชานันท์ ชอบคุย

๓๔. นางสาว ปรัชญามาศ จันทร์ต๊ะวงศ์

๓๕. นาย ปัณณวิชญ์ ศุภกฤษ์ชัยวัชร์

๓๖. นางสาว ปุณิกา พรหมวิชัย

๓๗. นางสาว พรรณนภา จินดาพรม

๓๘. นาย พร้อมพนธ์ บุญนำา

๓๙. นางสาว พลอยไพลิน เด่นตี

๑๕. นาย ณัฐเขต พันธนา

๑๖. นางสาว ธนภร มหากิจกฤชณัท

๑๗. นางสาว นันทกร เล็กประเสริฐ

๑๘. MR. TOBIAS PIHL GRONLUND

๔๐. นางสาว แพรวอำาไพ แก้วยม

๔๑. นางสาว ภัทรพร คีลาวัฒน์

๔๒. นาย ภานุวัฒน์ บูรณพัฒนา

๔๓. นางสาว ภารดา ไชยสาร

๔๔. นางสาว มัลลิกา ขุนกำาแหง

๔๕. นาย เลาต๋า เลาลิ่ว

๔๖. นางสาว วรวรรณ กสิการ

๔๗. นาย วีระชัย พิมพ์ศรี

๔๘. นาย ศตวรรษ ศรีวิชัยรัตน์

๔๙. นางสาว ศิริพร ภีรบรรณ์

๕๐. นางสาว สันต์หทัย สิทธิไพศาล

๕๑. นางสาว สาวิตรี พยัคฆา

๕๒. นาย โสภณ อินศรี

๕๓. นางสาว อัญชนา กฤตินัดดากุล

๕๔. นางสาว อาลิส อนุรักษ์

๕๕. นาย ฮาฟิส แลตานา

๕๖. MISS NAN DAR TUN TIN 

๕๗. MISS NAN KHAY SAN

๕๘. MISS NAN SENG KHAN 

๕๙. MISS NANG HSENG HOUNG 

๖๐. MISS NANG SI TOUNG 



๓๒

๖๑. MR. SAI SAING HTAUNG 

๖๒. MR. SENG AUNG 

๖๓. MISS WAI HNIN PHYU 

๖๔. MISS YU THINZAR AUNG 

๖๕. MISS ZYUN PAN PHWE 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว)

๑. นาย กันตพัฒน์ จิตรเจริญโอภาส

๒. นางสาว พิมเพชร ชุมจันทร์

๓. นางสาว ภัสรา ภูพุทธา

  ๗. นางสาว กนกกาญจน์ นิธิสิทธิพล

  ๘. นาย ไตรภพ นุชัย

  ๙. นางสาว ธันยพร แสงจันทร์

๑๐. นาย ธีรกานต์ วงษ์เล็ก

๑๑. นางสาว พัชรินทร์ สร้อยสน

๑๒. นางสาว ภัทฐฌา ศรีธเนสิกานนท์

๑๙. นางสาว กมลรัตน์ สร้างเสริมทรัพย์

๒๐. นาย กฤษกร อุษยาพร

๒๑. นาย กฤษฎี วรวงศ์

๒๒. นาย ก้องกานต์ ภู่ระหงษ์

๒๓. นางสาว กัญญารัตน์  อยู่แสง

๒๔. นางสาว กัลยาณี มหาธนะสาร

๒๕. นาย กิตติพัฒน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์

๒๖. นางสาว กิตติยา ลิ่มพงศ์พันธุ์

๒๗. นางสาว กิติยา เกษกันยา

๒๘. นางสาว กุลจิรา อภิโรจน์

๔. นางสาว มีนา แดงแก้ว

๕. นางสาว สุภาวรรณ สุคนธี

๖. MISS KIRIKO SUGAHARA

๑๓. นางสาว มุกชมพู เด่นตี

๑๔. นางสาว ยวิษฐา ยุวะวาสน์

๑๕. นางสาว สกุลเกศ พวงสวัสดิ์

๑๖. นาย สุขสรร นุชิต

๑๗. นาย อดิสรณ์ อ่อนมั่ง

๑๘. นางสาว อนุสรา อนุจร

๒๙. นางสาว เกวลี จันทะคูณ

๓๐. นางสาว เกศราพรรณ กองจา

๓๑. นางสาว เกศสุดา เหมือนกู้

๓๒. นางสาว ขวัญกมล คงนิล

๓๓. นางสาว เขมิกา แป้นสวน

๓๔. นาย คณาวุฒิ รักแสนเจริญ

๓๕. นางสาว คณิตา สีอินทร์

๓๖. นางสาว จตุพร ฤทธิ์ชัย

๓๗. นางสาว จริยา อังกาบ

๓๘. นาย จักริน ทองรุ่ง



๓๓

๓๙. นาย จักรี เกษมรัชดารักษ์

๔๐. นางสาว จารุวรรณ อินทรสุวรรณ

๔๑. นาย จิรภัทร มณีรัตน์

๔๒. นางสาว จุฑารัตน์ อึ้ง

๔๓. นาย เจตริน พันธ์ดวง

๔๔. นาย เฉียบวุฒิ สุทธเมธี

๔๕. นางสาว ชนกนันท์ คุณารักษ์

๔๖. นางสาว ชนกนันท์ นันทดิตถ์

๔๗. นางสาว ชนนิกานต์  เมืองมูล

๔๘. นางสาว ชนัญชิดา คงวุธ

๔๙. นางสาว ชนากานต์ คำาสอง

๕๐. นางสาว ชัญญาณุต บุญนาค

๕๑. นางสาว ชัญญานุช กิจสวัสดิ์

๕๒. นางสาว ชุติณัฐ พงศ์ศรีตรีเนตร

๕๓. นางสาว ญาณิกา หมั่นสมัคร

๕๔. นาย ฐานันดร หน่อรัตน์

๕๕. นางสาว ฐาปนี เหลืองเลิศขจร

๕๖. นาย ณัฏฐพล โลหะวิศาลสกุล

๕๗. นางสาว ณัฐกฤตา เกิดฉาย

๕๘. นางสาว ณัฐชยา เจริญราษฎร์

๕๙. นางสาว ณัฐนรี การินทร์

๖๐. นาย ณัฐพงศ์ แสงดาว

๖๑. นางสาว ณัฐพร ไชยอินปั๋น

๖๒. นางสาว ณัฐพิมล สุทธา

๖๓. นางสาว ณัฐยา เขื่อนแก้ว

๖๔. นางสาว ณัฐรดี ทองเชื้อ

๖๕. นาย ณัฐวุฒิ ทองเดือน

๖๖. นาย ณัฐวุฒิ เลาหระวี

๖๗. นางสาว ณัฐิกา แซ่ว่อง

๖๘. นาย เดชณรงค์ มั่นวิมล

๖๙. นางสาว ตรีรัตน์ เรืองศรี

๗๐. นางสาว ทรงพร นิรพาธ

๗๑. นางสาว ทรรศนธร ไชยานุวงศ์

๗๒. นาย ทรัพย์สถิตย์ พันธ์ศรี

๗๓. นาย ธนกร เนตรทิพย์

๗๔. นาย ธนบดี สุภาพวรรณ์

๗๕. นางสาว ธมลวรรณ คำาพาลี

๗๖. นาย ธัชธเนศ บุญทน

๗๗. นางสาว ธัญรัศม์ เรืองอุไร

๗๘. นางสาว ธัญลักษณ์ พัฒนชู

๗๙. นางสาว ธาริณี คุ้มบ้าน

๘๐. นางสาว นกยูง พวงทอง

๘๑. นางสาว นภารัตน์ ผ่องศิริ

๘๒. นาย นราเดช แก้วทองคำา

๘๓. นาย นราธิป กัลยาก้านตง

๘๔. นางสาว นฤมล สุภาวรรณ

๘๕. นางสาว นิภาพร มณีส้าว

๘๖. นางสาว นิศารัตน์  เริงสมุทร

๘๗. นางสาว นุชนารถ โชติกเวชกุล

๘๘. นางสาว บุณยวีร์ แสงเรือง

๘๙. นางสาว เบญญาภา พงศาเสาวภาคย์

๙๐. นางสาว ปณิตา ช่วยเจริญ

๙๑. นาย ปรวีย์ อาสาทรงธรรม

๙๒. นาย ปรัชญ์ ศรีแสง

๙๓. นาย ปริวรรต ทองมาก

๙๔. นางสาว ปวันรัตน์ หม่อโป๊ะกู่

๙๕. นางสาว ปาริญา ก่ออ้อ

๙๖. นางสาว ปาลิตา เกศนาคินทร์



๓๔

  ๙๗. นางสาว ปาลิน แก้วประจุ

  ๙๘. นางสาว ปิยะธิดา ดวงเมือง

  ๙๙. นางสาว ปิยะนันท์ ศรีรักษา

๑๐๐. นางสาว ปีวรา หงษรานนท์

๑๐๑. นาย พงศ์ธาริน ห่อวิจิตร

๑๐๒. นาย พงศ์ฤทธิ์ จินะธรรม

๑๐๓. นางสาว พชรกมล ตั้งเจริญสุขจีระ

๑๐๔. นางสาว พรทิพย์ ชูพล

๑๐๕. นางสาว พลอยชฎา สุขมีชัย

๑๐๖. นาย พันธุ์ศักดิ์ ฟุ้งสันติภาพ

๑๐๗. นางสาว พิชญาภา ลีรัตนเลิศ

๑๐๘. นางสาว พิมผกา สุขแห้ง

๑๐๙. นางสาว พิมพ์วิภา ธรรมเจริญ

๑๑๐. นางสาว พิรียา ขวยไพบูลย์

๑๑๑. นาย พีรพงศ์ นันตา

๑๑๒. นางสาว เพชรลดา เอกตะ

๑๑๓. นางสาว ภณัจชฎา ศรีเจริญ

๑๑๔. นางสาว ภัทร ขันธะ

๑๑๕. นาย ภัทรดนย์ จตุรวิธวงศ์

๑๑๖. นางสาว ภัทราพร สุทโธธรรมรัตน์

๑๑๗. นางสาว ภัทินี รักขาว

๑๑๘. นางสาว ภาณุมาส  เสรีวิชยสวัสดิ์

๑๑๙. นางสาว ภารดี สุขพงษ์

๑๒๐. นางสาว ภาวิณี รัตน์เรืองเดช

๑๒๑. นางสาว ภูสุดา เพ็ชรสมาน

๑๒๒. นางสาว มยุรี เรืองวิลัย

๑๒๓. นางสาว มายนรินทร์ ช้อนใจ

๑๒๔. นางสาว ไมซาร่าห์ บินสอาด

๑๒๕. นางสาว โยษิตา เจตนา

๑๒๖. นาย รัตนชาติ ยุทธนา

๑๒๗. นางสาว ราณี บุญชื่น

๑๒๘. นางสาว รินรดา ศรีพักตร์

๑๒๙. นางสาว วนาลี กันทะดง

๑๓๐. นาย วรภัทร เทศน์ธรรม

๑๓๑. นางสาว วรรณรินทร์  อนันตระกูลไพศาล

๑๓๒. นางสาว วรรณวิจิตร แสงสว่าง

๑๓๓. นางสาว วรัญญา อุทา

๑๓๔. นางสาว วิชชุดา นาใจ

๑๓๕. นางสาว วิชุอร วงศ์ธรรมกูล

๑๓๖. นางสาว วิยะดา ทามาศ

๑๓๗. นางสาว วิรัชฎา ชำานาญช่าง

๑๓๘. นาย วุฒิปวีร์ ทองมีบุญญาทิพย์

๑๓๙. นางสาว ศันสนีย์ สอดส่องกิจ

๑๔๐. นางสาว ศิริพรรณ โพนามาศ

๑๔๑. นางสาว ศิริลักษณ์ พิมพ์ทอง

๑๔๒. นาย ศิวศิษฏ์ สุวรรณโชคสกุล

๑๔๓. นางสาว ศุภิกา กองสมบัติ

๑๔๔. นางสาว สริตา งามลำ้า

๑๔๕. นางสาว สวรส กิมสี

๑๔๖. นาย สานนท์ แสงทอง

๑๔๗. นางสาว สิรีมาส สุขประมูล

๑๔๘. นางสาว สุชาวดี จีนคิ้ว

๑๔๙. นางสาว สุญาณี ภูมลี

๑๕๐. นางสาว สุดธิดา เกาทัณฑ์

๑๕๑. นางสาว สุทธิดา สุภาวรรณ์

๑๕๒. นางสาว สุนทรี ครุฑเสนา

๑๕๓. นางสาว สุปรียา สวยรูป

๑๕๔. นางสาว สุพรรษา เลิศภูธร
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๑๕๕. นางสาว สุพิชฌาย์ สะแปอิง

๑๕๖. นางสาว สุพิชญากร จารุพงษ์ทวิช

๑๕๗. นางสาว สุภัคนันท์ ก๋าแก้ว

๑๕๘. นางสาว สุภาทิพย์ ทองชุบ

๑๕๙. นางสาว เสาวคนธ์ นวกะคาม

๑๖๐. นางสาว เหมือนฝัน เรือนคง

๑๖๑. นาย อธิป ทองมี

๑๖๒. นางสาว อนงค์ ประทุมมาศ

๑๖๓. นางสาว อมิตตา แสงโสดา

๑๖๔. นางสาว อริสา ไชยเดช

๑๖๕. นางสาว อริสา บัวอินทร์

๑๖๖. นางสาว อรุณประไพ เอี่ยมมี

๑๖๗. นางสาว อรุณรัตน์ จันทร์เมือง

๑๖๘. นางสาว อัญชุลี อุ่นบุญเรือง

๑๖๙. นางสาว อัมพร อนุพงศานุกูล

๑๗๐. นางสาว อัมพวัน จงอักษร

๑๗๑. นางสาว อาทิตยา ไวสติ

๑๗๒. นางสาว อินทิรา ชัยสายันต์

๑๗๓. นาย อิศระ ศรีธรรม

๑๗๔. นางสาว อุไรรัตน์ ต้นจำาปี

๑๗๕. นางสาว ไอลดา บุญประเสริฐ

๑๗๖. MISS MIN TANG

๑๗๗. MISS QUANZHEN ZHOU

๑๗๘. MR. SAI OM KHUM 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว ชนนิกานต์  ตั้งวีระพรพงศ์

๒. นาย บัญชาการ จุใจ

๔. นางสาว ณัฐพร ปิยจันทร์

๕. นาย ธีรวัฒน์ จันทร์โมคา

๖. นางสาว บุณฑริกา เพ็งมาก

๗. นางสาว ปนัดดา ศิริกุลชยานนท์

๘. นางสาว พัชรพรรณ สุขทรรศนีย์

๓. นางสาว สกุณา ตรีคูณสถิต

  ๙. นางสาว พัชริดา ฉิมวาท

๑๐. นางสาว แพรวพรรณ ปันยศ

๑๑. นางสาว อนังคณ์นภัส แก้วงาม

๑๒. นางสาว อาทิชา ทวีสุข



๓๖

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

๑๓. นางสาว กมลชนก แก้วบัวดี

๑๔. นาย กฤติเดช ราชจันต๊ะ

๑๕. นางสาว กฤติยาณี ภิรมย์ไกรภักดิ์

๑๖. นางสาว กวินธิดา วงศ์ชัย

๑๗. นาย กวี มีทรัพย์ทวีกูล

๑๘. นางสาว กัญญาภัทร ชูติมากรณ์

๑๙. นางสาว กันตยา ดำารงค์ธวัชชัย

๒๐. นาย กิตติศักดิ์ จันดี

๒๑. นาย คมชาญ แย้มเรือง

๒๒. นางสาว จณิสตา ขำาคมเขต

๒๓. นางสาว จิรภา รักษาศิลป์

๒๔. นางสาว จิระนันท์ หนูเกตุ

๒๕. นางสาว จีรวรรณ เจนเกษกรณ์

๒๖. นางสาว เจน บุญเทพ

๒๗. นางสาว ฉัตรญาดา รักสะโม๊ะ

๒๘. นางสาว ชนกนันท์ แจ่มเกตุ

๒๙. นางสาว ชลดา ดิลกวราภรณ์

๓๐. นางสาว ชลธิชา จาวงศ์

๓๑. นาย ชลากร อุดมอุกฤษฎ์

๓๒. นางสาว ชาลิสา แซ่ชั่น

๓๓. นางสาว ชุติกาญจน์ ต๊ะแก้ว

๓๔. นางสาว ชุติมา เดชบุรัมย์

๓๕. นางสาว ชุติมา ยิ้มแย้ม

๓๖. นาย ชูเกียรติ จรัสรุ่งโรจน์

๓๗. นาย ฐิติพงศ์ วิโรจน์ศิริ

๓๘. นาย ณฐกร อารีราษฎร์

๓๙. นางสาว ณัชชา สังวาลย์ทอง

๔๐. นางสาว ณัฐวิภา ชาญเฉลิมวงศ์

๔๑. นางสาว ธนัชชา เลิศวิชัย

๔๒. นางสาว ธัญชนก หอมมณฑา

๔๓. นาย ธันว์ สุขกวี

๔๔. นางสาว ธิดาทิพย์ จินดาวัลย์

๔๕. นาย ธีรวัฒน์ โนวะ

๔๖. นางสาว นภสร ทับเปีย

๔๗. นางสาว นฤมล วิไลวงษ์

๔๘. นางสาว นวพร น้อยจันทร์

๔๙. นาย บริศวร์ สงวนกุล

๕๐. นางสาว บุษปรัชต์ ราชสงค์

๕๑. นางสาว ปภาพร อุ่นจัตตุรพร

๕๒. นาย ปริทัศน์ ศรีพันธินันท์

๕๓. นางสาว ปาริสา สันติสวัสดิ์

๕๔. นางสาว ปุญญนิษฐ์ ศุภวัฒน์ชญานนท์

๕๕. นางสาว พลอยไพลิน  ตระกูลธงชัย

๕๖. นางสาว พักตร์นภา โพธิ์แตง

๕๗. นางสาว พัชนิดา ยอดดำาเนิน

๕๘. นางสาว พัชรภรณ์ ก๊อใจ

๕๙. นางสาว พัชรียา ใจฟอง

๖๐. นางสาว พัทธชฎา ชาญเวชพณิช

๖๑. นาย พีรณัฐ เหมชะญาติ

๖๒. นางสาว ภทรกช ธนะพานิช

๖๓. นางสาว ภัทธิยา สุขสบาย

๖๔. นาย ภาณุพันธ์ บุญมากาศ

๖๕. นางสาว ภิญญาพัชย์  นาคดี

๖๖. นาย ภูริภัทร ชีวัตร์

๖๗. นางสาว มณฑิรา อินทร์สุวรรณ

๖๘. นางสาว มนัสดา ชุมวรเดช



๓๗

๖๙. นางสาว มลณิการ์ ใจวงค์

๗๐. นางสาว ยมนา ปู่สุข

๗๑. นางสาว รักษ์สุดา เบ็ญจกล

๗๒. นางสาว รัชนก จำากัด

๗๓. นาย ลภัสวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

๗๔. นางสาว ลมัย บุรวัฒน์

๗๕. นางสาว ลิชิน แซ่โยฮ์

๗๖. นางสาว วนิชชา ลิ้มเลิศภักดี

๗๗. นางสาว วรพรรณ ชัยรังษี

๗๘. นางสาว วิชดา เจนพนัสสัก

๗๙. นางสาว ศิริวรรณ เนื้ออุ่น

๘๐. นางสาว ศิลป์ศุภา พูลมี

๘๑. นาย สรภูมิ ชมไพศาล

๘๒. นางสาว สรัณรัตน์ สายบุญเรือน

๘๓. นางสาว สวนีย์ พวงมาลัย

๘๔. นาย สิรภพ ยมนา

๘๕. นางสาว สิริขวัญ ยืนไพโรจน์

๘๖. นางสาว สุกัญญา เย็นใจ

๘๗. นางสาว สุชัญญา สมนึก

  ๘๘. นางสาว สุธินี บุญเชียง

  ๘๙. นางสาว สุธิษา สุริยะเดช

  ๙๐. นางสาว สุนิดา พจน์สุวรรณ์

  ๙๑. นางสาว สุพิชญาณทิพ ดำารงสินสัมฤทธิ์

  ๙๒. นางสาว สุพิศตรา จำาเริญใหญ่

  ๙๓. นางสาว สุมณฑา ลีลอย

  ๙๔. นางสาว สุรีย์พร คงเนียม

  ๙๕. นางสาว เสาวภา แซ่ฉุ่ย

  ๙๖. นางสาว หนึ่งชนก ประสงค์สุข

  ๙๗. นาย หัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

  ๙๘. นางสาว อภิชญา ตุ้ยเครือ

  ๙๙. นางสาว อังคณา อ่วมดีเจียม

๑๐๐. นางสาว อาทิมา จุ้ยเนตร

๑๐๑. นางสาว อารี สกุลส่องบุญศิริ

๑๐๒. นางสาว อารีวรรณ์ พงษ์เกียรติก้อง

๑๐๓. นาย อิทธิพล กุลนาฝาย

๑๐๔. MISS SOUNG HNIN PHYU 

๑๐๕. MISS YEJI SEOK

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว ชญาดา คีลาวัฒน์

๒. นางสาว ปานรวี สุทธรินทร์

๔. นางสาว กรภัทร คุตกาล

๕. นาย บุญชนะ สุรกานนท์

๖. นางสาว ยลวรรณ มีเมศกุล

๓. นางสาว อรรถยา ยิ่งดี

๗. นาย วทัญญู พูลสวัสดิ์

๘. นาย อัครศิษฏ์ โตไพบูลย์

๙. นางสาว อังษณา แก้วใส



๓๘

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

๑๐. นางสาว กรชวัล เชียวหุน

๑๑. นางสาว กรวรรณ แบนปิง

๑๒. นางสาว กัญจน์กนก เอี่ยมสมบูรณ์

๑๓. นางสาว กานต์ณดา แสนขันแก้ว

๑๔. นางสาว จริยา บุญประเสริฐ

๑๕. นางสาว จิตตรา ยุงประโคน

๑๖. นาย จีรเดช นาคพันธุ์ชีวัน

๑๗. นางสาว จุฑามาศ รำาจวนจร

๑๘. นางสาว จุฑาลักษณ์ นิลจินดา

๑๙. นาย ญาณวุฒิ บุญยี่

๒๐. นางสาว ฐิติพร ข้อยุ่น

๒๑. นางสาว ฐิติรัตน์ ณ ลำาปาง

๒๒. นางสาว ฐิติรัตน์ ตันสวัสดิ์

๒๓. นาย โตมร ยีรัมย์

๒๔. นาย เทพฤทธิ์ ดอนเทศ

๒๕. นาย ธนวัฒน์ กิ่งสุคนธ์

๒๖. นาย ธนะวรรธน์ พยุงผลชัยสาร

๒๗. นาย ธีระพล พัฒนปรีชาเสถียร

๒๘. นางสาว นฤเนศร์ เทดี

๒๙. นางสาว นฤพร รุ่งเรืองเสถียร

๓๐. นางสาว นลินญา เกษนาค

๓๑. นางสาว นัชชา เขียวนาคู

๓๒. นางสาว นัดดา คล่องกิจ

๓๓. นางสาว เบญจพร ยานะ

๓๔. นาย ปฏิภาณ กล้ากสิกิจ

๓๕. นางสาว ปาริชาติ มากปรางค์

๓๖. นางสาว เปมิกา ชื่นชู

๓๗. นางสาว พัชริดา กิ่งไกว

๓๘. นางสาว พัชรินทร์ โกฏยี่

๓๙. นาย พีรพัฒน์ โกวิทย์วิวัฒน์

๔๐. นาย พีรวัส ซี

๔๑. นางสาว ภัคจิรา พงศ์ประยูร

๔๒. นางสาว ภานรินทร์ จันธิมา

๔๓. นางสาว ภาวินี คูนาเอก

๔๔. นาย ภูมิพันธ์ พงษ์แตง

๔๕. นางสาว มานิตา ศรีมนัส

๔๖. นาย โยธิน จันทร์พลับ

๔๗. นางสาว รวิสรา ทองมี

๔๘. นางสาว รัตนพร บรรจงศรี

๔๙. นางสาว รินรดา ตันนิยม

๕๐. นาย วงศ์วิวัฒน์ สุขสวัสดิ์

๕๑. นางสาว วรรณิภา ปัญญาไว

๕๒. นางสาว วราภรณ์ ยุทธบดีศร

๕๓. นาย วศิน วังคะออม

๕๔. นาย วิชชาชาญ หอวิมาลย์

๕๕. นางสาว วิภาณี เสนากุล

๕๖. นาย วีรกล ญานะประเสริฐ

๕๗. นาย วุฒิชัย ชัยนวล

๕๘. นางสาว ศรสวรรค์ หลวงนัน

๕๙. นาย ศักดิ์ณริน ศรีวิจิตร

๖๐. นาย ศิรวิทย์ แดนอุดม

๖๑. นางสาว ศิริลักษณ์ ทรงกลิ่น

๖๒. นาย ศุภกร สาระทันท์

๖๓. นาย ศุภชัย นาติ

๖๔. นาย ศุภโชค แย้มพินิจ

๖๕. นาย สรชัช ทิพยรัตน์สุนทร



๓๙

๖๖. นางสาว สุดารัตน์ ไชยภักดี

๖๗. นาย สุทธิเกียรติ วงศาธิชัยสกุล

๖๘. นางสาว สุรานี กันทาดง

๖๙. นางสาว สุรีลักษณ์ วงค์สกุล

๗๐. นาย อโยธยา แพรสุพรรณภูมิ

๒๙. นางสาว กนกวรรณ ผินกลาง

๓๐. นางสาว กรรณิกา สุขกล้า

๓๑. นาย กษิภัท หลิมสกุล

๓๒. นางสาว กุลิสรา นินเนินนนท์

๓๓. นางสาว เกวลิน มีหลักชัย

๓๔. นาย จารุกิตติ์ ไชยวรรณ์

๗๑. นางสาว อลิศรา  ชัยชนะ

๗๒. นางสาว อัจฉรา ปลอดเทพ

๗๓. นาย อัษฎาวุธ คงดำา

๗๔. นางสาว ฮานีน มะทา

๗๕. MR. CHANGZHOU CHEN

๓๕. นางสาว จิดาภา ยาโด

๓๖. นางสาว จุฑาภรณ์ วงศ์วิวัฒน์

๓๗. นางสาว จุฑาภรณ์ หนูเทศ

๓๘. นาย ฉัตรชัย พุ่มประสพ

๓๙. นางสาว ชฎามาศ ชุมพงษ์

๔๐. นางสาว ชนัดดา ใจเย็น

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นางสาว เกศสุดา เวียงเหล็ก

  ๒. นางสาว จิตรากานต  วัชรมณฑล

  ๓. นาย เจษฎินทร์ ใจจุมปา

  ๔. นางสาว ฉัตรทิพย์  เขมธีรกุล

  ๕. นางสาว ชญานิศ กิจมะโน

  ๖. นางสาว ชัชชญา ศุภพรภาคิน

  ๗. นางสาว ชุลีปรางศิ์ จอมวิเชียร

  ๘. นางสาว ฐาปณี นาเมคิ

  ๙. นางสาว ณฐินี นิยมไทย

๑๐. นาย ณพิชญ์สิษฐ์ จันทะเสน

๑๑. นาย ณัฐพล วัฒนะ

๑๒. นาย ธเนศ ศิรินุมาศ

๑๓. นาย นพนันท์ อะดุงเดชจรูญ

๑๔. นางสาว นภสร อำาพันธ์รัตน

๑๕. นาย ปวิณ เตี้ยแจ้

๑๖. นางสาว ปัทมวรรณ ชั่งจีน

๑๗. นาย ปีติภัทร คลังข้อง

๑๘. นาย พลากร สันธนพิพัฒน์

๑๙. นางสาว พัชรมาศ มุงเมฆ

๒๐. นางสาว พิชชาพร ใจซื่อ

๒๑. นางสาว พิชชาพร วงค์บุญตัน

๒๒. นางสาว พิชญ์นรี ตันติวิทย์

๒๓. นาย สมพล สุวรรณปักษ์

๒๔. นาย สิทธิกร หวังคุณากร

๒๕. นาย สุชิต จารุศุภกรกุล

๒๖. นางสาว อรอนงค์ โสภี

๒๗. นาย อิทธินันท์ กสิกิจธำารง

๒๘. MISS KHINE KHINE WIN



๔๐

๔๑. นางสาว ชนากานต์ วัฒนา

๔๒. นาย โชติวิทย์ ชูสกุล

๔๓. นางสาว ณัฏฐณิชา จิตตวีระ

๔๔. นาย ณัฐชัชชัย เชื้ออาษา

๔๕. นาย ณัฐพล อยู่พุ่ม

๔๖. นาย ทัตพงศ์ ต้นดา

๔๗. นางสาว ธนวรรณ โกรัตนะ

๔๘. นาย ธนาธิป  เอ่งฉ้วน

๔๙. นางสาว ธัญชนก ระจิตวิทย์

๕๐. นาย ธีรพัชร์ สิริกุลธนาศักดิ์

๕๑. นาย นนท์นภัส ภัทรนภกุล

๕๒. นางสาว นรารัตน์ ศรีรุ่งเรือง

๕๓. นางสาว นฤมล เทืองประสิทธิ์

๕๔. นางสาว นันทภรณ์ ไพรรุณ

๕๕. นางสาว นันทิพร ชุมศรี

๕๖. นางสาว นูรอามีรา เงินงาม

๕๗. นางสาว บุญสิตา พลอยประดับ

๕๘. นางสาว บุษบาวรรณ  เทศเรือง

๕๙. นางสาว ประภัสสร สายสด

๖๐. นางสาว ปรัชนันทน์ จิรเดชสนธิวงศ์

๖๑. นางสาว ปริษา โพธิ์พุ่ม

๖๒. นางสาว ปัญญวดี เริงใจ

๖๓. นางสาว ปานิสา เอี่ยมสอาด

๖๔. นางสาว ปุณยนุช เจริญผล

๖๕. นาย พงศธร แสงไชยราช

๖๖. นางสาว พิมพ์ชนก สิงห์สุข

๖๗. นางสาว ภัทรนันท์ ธรรมสุจิตร์

๖๘. นางสาว ภัทรพร คงเจริญ

๖๙. นางสาว มนัสวีร์ ปานปัญญา

๗๐. นางสาว โยธิดา โยว

๗๑. นางสาว รติกรณ์ อ่อนหอม

๗๒. นางสาว รัชนี บัวศรีแก้ว

๗๓. นางสาว รัตนพร จรทะนา

๗๔. นางสาว ลลิตาวรรณ มงคล

๗๕. นางสาว ลิตา พัฒนวราเดช

๗๖. นาย วณัฐกร วันดี

๗๗. นางสาว วันวิษา ตันเฉลิม

๗๘. นางสาว วิญญู ทัพเชียงใหม่

๗๙. นางสาว วิมล โพธิชัยเลิศ

๘๐. นางสาว วิราภรณ์ แก้วขาว

๘๑. นางสาว ศุลีพร คำาบัวตอง

๘๒. นางสาว สุวารี จำาเนียร

๘๓. นาย เสกข์ศรัณย์ ทองหลอม

๘๔. นางสาว เสาวลักษณ์ กาญจโนทัย

๘๕. นางสาว อุรุชา รุมาคม

๘๖. นางสาว ไอรดา วางกลอน

๘๗. นางสาว กชพร ไชยราช

๘๘. นาย กตัญญู ธรรมลังกา

๘๙. นางสาว กนกกาญจน์ ศรีสวัสดิ์

๙๐. นางสาว กนกมณฑ์ พรประเสริฐสินธุ์

๙๑. นางสาว กมลพร ฉายขุนทด

๙๒. นางสาว กมลมาศ นิยมเศรษฐกิจ

๙๓. นางสาว กรรวี วโรทัย

๙๔. นางสาว กฤติยาภรณ์ ฉิมกรา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
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  ๙๕. นางสาว กฤติยาภรณ์  ไหมดี

  ๙๖. นาย กฤษฎิ์การิน ชูศักดิ์

  ๙๗. นางสาว กัญญารัตน์ เอี่ยมสุดใจ

  ๙๘. นางสาว กัณฐมณี เก้ารัตน์

  ๙๙. นางสาว กันติมา ก๋าวินจันทร์

๑๐๐. นางสาว กาญจนาภรณ์  เจริญผล

๑๐๑. นาย กานต์ เจริญมิตร

๑๐๒. นางสาว การะเกด กั่งเซ่ง

๑๐๓. นาย กิตติวัฒน์ ชื่นประเสริฐ

๑๐๔. นาย กิตติศักดิ์ ดิษฐลักษณ์

๑๐๕. นาย กิตติศักดิ์ สงเอียด

๑๐๖. นางสาว กุลภาญา ศิริมงคล

๑๐๗. นาย ขจรศักดิ์ วงค์แดง

๑๐๘. นางสาว ขวัญชญาย์ มากมี

๑๐๙. นาย เขมวัฒน์ เอียดขาว

๑๑๐. นาย คนกล้า คุ้มกลำ่า

๑๑๑. นางสาว จตุพร แจ่มไพบูลย์

๑๑๒. นาย จักรดุลย์ โกมล

๑๑๓. นางสาว จารุวรรณ สมพงษ์

๑๑๔. นางสาว จิณณญาพัฒน์  สุกิจประภานนท์

๑๑๕. นางสาว จิตติมา คำาผาสุข

๑๑๖. นางสาว จิตสุภัค สุขสงวน

๑๑๗. นางสาว จิรกานต์ แก้วเกิด

๑๑๘. นางสาว จิรประภา พูลสวัสดิ์

๑๑๙. นางสาว จิรัชญาภรณ์  สุขเจริญ

๑๒๐. นาย จิรัฏฐ์ ศักดิ์ศรีกรม

๑๒๑. นางสาว จิรัฐญา บัวสอาด

๑๒๒. นางสาว จิราพัชร ไชยโย

๑๒๓. นางสาว จิราภรณ์ ศรีโพธิ์

๑๒๔. นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณธร

๑๒๕. นางสาว จุฑานุช จงประชาวัฒน์

๑๒๖. นางสาว จุฑาพร อิ่มใจ

๑๒๗. นางสาว จุฬาลักษณ์ ทรัพย์ศิริ

๑๒๘. นาย เจตพล ศรีกงพาน

๑๒๙. นางสาว เจนจิรา อธิธาดา

๑๓๐. นางสาว ฉัตรฑริกา จี๋คำา

๑๓๑. นางสาว ฉันชนก นุงอาลี

๑๓๒. นาย ฉันท์ทิชย์ เตียนพลกรัง

๑๓๓. นางสาว ชญาดา ก่อเกิด

๑๓๔. นางสาว ชฎาพร ช่วงชู

๑๓๕. นางสาว ชฎาพร พรหมจ้อย

๑๓๖. นาย ชนะกันต์ ผลดก

๑๓๗. นางสาว ชนากานต์ แพชนะ

๑๓๘. นางสาว ชนาพร ศรีเนาว์

๑๓๙. นางสาว ชนิกา สองชัย

๑๔๐. นาย ชยพล ว่องวิการณ์

๑๔๑. นางสาว ชลธิชา สุขเอี่ยม

๑๔๒. นางสาว ชลลดา กลิ่นหอม

๑๔๓. นางสาว ชลัยย์กร วงษ์เล็ก

๑๔๔. นาย ชัชนันธ์ วัฒนอเนก

๑๔๕. นาย ชัชพิสิฐ บุญวาที

๑๔๖. นาย ชัยณรงค์ อเวรา

๑๔๗. นางสาว ชิติมา บิลละหมาน

๑๔๘. นางสาว ชุติกาญจน์ พรมศรี

๑๔๙. นางสาว ชุติมณฑน์ ชัยมงคล

๑๕๐. นางสาว ญารินดา เบชิกู่

๑๕๑. นาย ฐานัส ภู่พัฒน์

๑๕๒. นางสาว ฐิติมา เจริญฤทธิ์
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๑๕๓. นางสาว ณัฐกานต์ ปลั่งดี

๑๕๔. นางสาว ณัฐกานต์ ศรีโยธา

๑๕๕. นางสาว ณัฐฐินันท์ พุ่มทอง

๑๕๖. นางสาว ณัฐณิชา นิตยะประภา

๑๕๗. นางสาว ณัฐนิดา อ่อนแช่ม

๑๕๘. นางสาว ณัฐศศิ เรืองรุ่ง

๑๕๙. นางสาว ณิชากร ทันหล้า

๑๖๐. นาย ดรัณภพ พชรมน

๑๖๑. นางสาว ดารกา วัฒนดิเรกพัฒน์

๑๖๒. นางสาว ทิพย์ธาดา พร้อมวงศ์

๑๖๓. นางสาว ทิวาพร บุษบงษ์

๑๖๔. นาย ธนดล ชุ่มใจ

๑๖๕. นาย ธนศาสตร์ วรรณจักร์

๑๖๖. นางสาว ธนัญญา จันทร์พลับ

๑๖๗. นางสาว ธนิษฐา เนินอุไร

๑๖๘. นางสาว ธิดาพร วิริยะรัตนกุล

๑๖๙. นางสาว ธิดารัตน์ ไชยมงคล

๑๗๐. นางสาว ธิติมา เซี่ยงผุง

๑๗๑. นาย ธิเบต สุขสกุลพันธุ์

๑๗๒. นาย ธีรกุล ซ่อนกลิ่น

๑๗๓. นางสาว ธีรนุช พรหมสวัสดิ์

๑๗๔. นาย ธีรพล เผ่าน้อย

๑๗๕. นางสาว นบศมล พงศ์พรพิพัฒน์

๑๗๖. นางสาว นพเก้า มะปรางหวาน

๑๗๗. นางสาว นภัสวรรณ คำาภิคำา

๑๗๘. นางสาว นัทรียา วรรณกิ่ง

๑๗๙. นางสาว นันท์จิรา ผานิล

๑๘๐. นางสาว นันทวดี อัศวด้วงเหมือน

๑๘๑. นางสาว นันทิกานต์ หาขาย

๑๘๒. นางสาว นันทิชา มุทธากาญจน์

๑๘๓. นางสาว นิชานัญ จันทร์สมคอย

๑๘๔. นางสาว นิศรา อุดมจิตนิธิ

๑๘๕. นาย บัณฑิตศิลป์ ศิริมงคล

๑๘๖. นางสาว บัณฑิตา บุตรจันทร์

๑๘๗. นางสาว บุณยานุช งาเจือ

๑๘๘. นางสาว บุณยาพร คุณวุฒิ

๑๘๙. นาย บุลวัฒน์ หมุดแก้ว

๑๙๐. นางสาว เบญจรัตน์ ผ่องแผ้ว

๑๙๑. นาย ปรเมษฐ์ ปิ่นทอง

๑๙๒. นางสาว ประกายเพ็ชร บุรพจิตร์

๑๙๓. นางสาว ประภาพรรณ โกฏเพชร

๑๙๔. นางสาว ประสุตา ชื่นธนานนท์

๑๙๕. นางสาว ปาณิสรา มีริยะเกิด

๑๙๖. นางสาว ปาณิสรา แสงสุข

๑๙๗. นางสาว ปิยะฉัตร คัทสุมิสึ

๑๙๘. นางสาว ปุญญาพร ปุญญนรานนท์

๑๙๙. นางสาว ปุณยภา ขำาโขนงงาม

๒๐๐. นาย พงศกานต์ กำาแพงแก้ว

๒๐๑. นาย พชรพล ปัญญาบุญ

๒๐๒. นางสาว พนิดา สิริชัยรุ่งเรือง

๒๐๓. นางสาว พรปวีณ์ ทัพวงศ์

๒๐๔. นางสาว พรรษชล ควาญช้าง

๒๐๕. นาย พรวิชัย ถิ่นนอก

๒๐๖. นางสาว พลอย ไชยรา

๒๐๗. นางสาว พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์

๒๐๘. นาย พันธกานต์ เพชรไฝ

๒๐๙. นางสาว พิชญ์จิรา ฐิติสกุลวงษ์

๒๑๐. นางสาว พิชญา ฮอมณี



๔๓

๒๑๑. นางสาว พิชามญช์ กิจเจริญ

๒๑๒. นาย พิสิษฐ์ พลอยศรีสังข์

๒๑๓. นาย พีรพัฒน์ พ่วงทรัพย์สิน

๒๑๔. นางสาว พุทธิดา มันดินแดง

๒๑๕. นางสาว เพชรรัตน์  แซ่เล้า

๒๑๖. นางสาว ไพลิน เปียถนอม

๒๑๗. นางสาว เฟื่องฟ้า อักษรทับ

๒๑๘. นาย ภรตวรรษ แย้มชะยา

๒๑๙. นางสาว ภัทรศยา ไม้อบเชย

๒๒๐. นางสาว ภัทรานิษฐ์ อิ้ววิวัฒน์กุล

๒๒๑. นางสาว ภัทราวดี ฉัตรสุวรรณ

๒๒๒. นาย ภาณุกรณ์ ขุนนาม

๒๒๓. นาย ภาดร สาริกาพันธ์

๒๒๔. นาย ภานุเดช ชัยศร

๒๒๕. นางสาว ภารดี วิเศษ

๒๒๖. นางสาว มณฑกาญจน์  ศรีคำา

๒๒๗. นางสาว มณัสรวี สนั่นนาม

๒๒๘. นางสาว มนสิชา ตรุวิทยาคม

๒๒๙. นางสาว มลทิรา เอกกุล

๒๓๐. นางสาว มัชฌิมา นุ่มนวล

๒๓๑. นางสาว มัลลนา ยายอด

๒๓๒. นางสาว มาริสา  หงษ์ทอง

๒๓๓. นางสาว เมธินี ศรีทอง

๒๓๔. นางสาว รวิสรา คำายอด

๒๓๕. นางสาว รัชดาภรณ์ หนูเกตุ

๒๓๖. นาย รัชภัฏร์ โชติณภาลัย

๒๓๗. นางสาว รัฏฐวรินทร์ สุขข์แสงเปล่ง

๒๓๘. นางสาว รัดฎาภรณ์ ศรีมูล

๒๓๙. นางสาว รินรดา ทำาของดี

๒๔๐. นางสาว เรณู กอบแก้ว

๒๔๑. นางสาว ลลิตา ลีหนันทกุล

๒๔๒. นางสาว ลลิตา สมีใหญ่

๒๔๓. นางสาว ลัลญา ทับทอง

๒๔๔. นางสาว วนิชาสินี ทองเหลา

๒๔๕. นาย วรพล โชติกวณิชย์

๒๔๖. นาย วรพล พิลึกเรืองเดช

๒๔๗. นางสาว วรัชยา กุลจันทร์

๒๔๘. นางสาว วรัญชญา ดีเหลือ

๒๔๙. นาย วรัญญู อะทะจา

๒๕๐. นางสาว วรากร คนดี

๒๕๑. นางสาว วราภรณ์ ศรีปัญญา

๒๕๒. นาย วริทธิ์ เด่นศรีเสรีกุล

๒๕๓. นางสาว วริศรา ทรายแหลมทอง

๒๕๔. นางสาว วริศรา นิชกรรม

๒๕๕. นางสาว วศินี แซ่คู

๒๕๖. นาย วัชรพล พวงทอง

๒๕๗. นางสาว วารี พลดี

๒๕๘. นางสาว วิสสุตา พงษ์พูล

๒๕๙. นางสาว วีนัส เลิศกิตติสุข

๒๖๐. นางสาว ศรัญญา มหาชัย

๒๖๑. นางสาว ศรัญญ่า นามชู

๒๖๒. นางสาว ศลิษา เรืองอร่าม

๒๖๓. นาย ศศิศ สุริยกาญจน์

๒๖๔. นาย ศักรินทร์ เจนใจ

๒๖๕. นาย ศานตวัฒน์ คชรักษ์

๒๖๖. นางสาว ศิรภัสสร ชูปล้อง

๒๖๗. นาย ศิวกร ไทรหอมหวล

๒๖๘. นาย ศิวัจน์ สิริเมธีทัศน์
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๒๖๙. นางสาว ศุภลักษณ์ ผลแก้ว

๒๗๐. นางสาว ษลิญาฎา แก้วเขียว

๒๗๑. นางสาว สมัชชา อุดมเชียร

๒๗๒. นางสาว สโรชา กระตุดนาค

๒๗๓. นางสาว สวรส บริบูรณ์

๒๗๔. นาย สหรัถ ลิขิต

๒๗๕. นาย สิทธานต์ แสงทอง

๒๗๖. นางสาว สิทธิยา รุ่งเรือง

๒๗๗. นาย สิทธิ์ศกร เลิศธนูศักดิ์

๒๗๘. นาย สิรวิชญ์ เกตุบางลาย

๒๗๙. นางสาว สุคนธ์ทิพย์  บุญบุตร

๒๘๐. นางสาว สุดธิดา บรฮีม

๒๘๑. นางสาว สุธิชา ชูเมือง

๒๘๒. นางสาว สุธินันท์ รพีทัศนพงศ์

๒๘๓. นางสาว สุปรียา สังขมี

๒๘๔. นางสาว สุพรรณิดา คำาลือ

๒๘๕. นางสาว สุพิชชา บุญยะมา

๒๘๖. นางสาว สุภลักษณ์ นาทะสัน

๒๘๗. นางสาว สุภัชชา สายกิ้มซ้วน

๒๘๘. นางสาว สุวดี เนตรท้วม

๒๘๙. นางสาว สุวพัชร ทองจันทร์

๒๙๐. นางสาว สุวรรณา ผดุงโอษฐ

๒๙๑. นางสาว เสาวลักษณ์ วิรัตน์เกษ

๒๙๒. นางสาว หทัยชนก ซ่อนกลิ่น

๒๙๓. นางสาว หัถยา ปองความดี

๒๙๔. นางสาว อทิตยา อุ่นแก้ว

๒๙๕. นางสาว อรชา เกียรติสมกิจ

๒๙๖. นางสาว อรชุมา หอมสมบัติ

๒๙๗. นางสาว อรัญชนก มหัทธนภัค

๒๙๘. นางสาว อริสรา โชติกูล

๒๙๙. นางสาว อลิสา ไทยทัตกุล

๓๐๐. นาย อวิรุทธิ์ สีดี

๓๐๑. นางสาว อักษรามญช พัฒน์ธนาโอฬาร

๓๐๒. นางสาว อุรัสยา ทองสอน

๓๐๓. นางสาว อุษณีย์ ภูวฐิตานนท์

๓๐๔. นางสาว เอื้ออิสิ ปีตะเสน

๓๐๕. MISS YADANAR WIN 



๔๕

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑. นาย กรณ์ เม่งอำาพัน

๑. นาย สุกรี รัตนอุดมสวัสดิ์

๓. นางสาว ชมพูนุท เปรมสมาน

๔. นางสาว นามิกา ไหวพริบ

๕. นางสาว ปัทมา บูรณะ

๖. นางสาว พิไล เพิ่มทอง

๑๐. นางสาว กนกวรรณ เช้ือพูล

๑๑. นางสาว กรทิพาพรรณ วรรณโร

๑๒. นางสาว กัญญพรรณ  อินกลัด

๑๓. นางสาว กันตา เทียนรุ่งอร่าม

๑๔. นางสาว กาญจนา น้อยหมอ

๑๕. นาย กิตติคุณ สิงห์กาศ

๑๖. นาย คมสัน ชำานิเวสสะ

๑๗. นางสาว ชนิกานต์ ยะฝั้น

๑๘. นางสาว ชุติกาญจน์ วงค์แก้วมูล

๑๙. นางสาว ฐิตรา วงค์สารภี

๒๐. นางสาว ดารารัตน์ หล่อประดิษฐ์

๒๑. นางสาว ทิพย์ชนก เทวาพิทักษ์

๒๒. นางสาว ทิพวัลย์ เติกคำา

๒. นาย ตรีคเณศร กันยะธง

๒. นาย อดิศร ฉัตรนรัตนกุล

๗. นาย วิวัฒนา ใจกล้า

๘. นาย อดิพงศ์ มโนวรรณ

๙. นาย อนุรักษ์ อินต๊ะเชื้อ

๒๓. นาย ธนากร ภูคำา

๒๔. นาย ธนาธรณ์ คำาปลอด

๒๕. นางสาว นำ้าฝน พงษ์สราภี

๒๖. นาย ปคุบ กุสุมาวลี

๒๗. นาย ปฏิพล ใจสุข

๒๘. นางสาว ปรางนลาฏ กิตติจารุภักดี

๒๙. นางสาว ปัทมาภรณ์  พละสุข

๓๐. นางสาว ปาณิสรา รุ่งเรือง

๓๑. นางสาว พรกมล รอดเจริญ

๓๒. นางสาว ภัคจิรา มูลเหลา

๓๓. นาย ภาคินัย บุญโยดม

๓๔. นาย ภาณุวิชญ์ สินธุบุญ

๓๕. นางสาว มัชณี แก่งหลวง



๔๖

๓๖. นางสาว มินตรา ดวงแก้ว

๓๗. นางสาว เมธาวี กันทะวงค์

๓๘. นาย วทัญญู สายสุยา

๓๙. นางสาว ศรัณย์พร อำ่าทิม

๔๐. นาย ศรันย์ จันต๊ะนารี

๔๑. นาย ศักดิ์พล สีบุญเรือง

๔๒. นาย ศิรชัช ภู่สว่าง

๔๓. นาย ศิวะรักษ์ ดีแก้ว

๔๔. นาย ศุภกรณ์ สงสมพันธ์

๔๕. นางสาว ศุภร์วรา เอื้อจิตอารี

๔๖. นาย สมพงษ์ บุญใจทอง

๔๗. นาย สรวิศ พุทธวงค์

๔๘. นางสาว สุชาดา ทาสวิง

๔๙. นางสาว สุณิสา คำาลังศรี

๕๐. นาย หนึ่งภูสิทธิ เกาะเรียนไชย

๕๑. นางสาว อชิรญา สมนาศักดิ์

๕๒. นางสาว อนุชิดา ตองเต

๕๓. นางสาว อภิญญา ธิโนชัย

๕๔. MISS SENG OUTHAY  DOUANGMALA

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

๑. นาย กรกฎ อิ่นแก้ว

๒. นางสาว ณัฐณิชา ทรงฤทธิขันชัย

๓. นางสาว พรชนก เผือดโพธิ์แก้ว

๕. นางสาว กชณิชา ไชยวงค์

๖. นางสาว กรกมล ศิริโชติธิติกุล

๗. นางสาว กรชนก จันทร์พึ่งสุข

๘. นาย กรธัช พูนประชาสิน

๙. นางสาว กัลยา กล้ายบุญณะ

๑๐. นางสาว ขวัญฤดี ศรีน้อย

๑๑. นาย จักรกฤษณ์ วิรุฬห์รักษ์สกุล

๑๒. นาย จักรวรรดิ์ ดีมาก

๑๓. นาย ฐานิตย์ ภุมรินทร์

๔. นาย ศิวกร สุวรรณโชคสกุล

๑๔. นางสาว ฐิรกานต์ เวียงคำา

๑๕. นางสาว ณฐมน ลือสุวรรณ์

๑๖. นางสาว ธนวรรณ ภัทร์สมบัติศิริ

๑๗. นางสาว ธัญญาเรศ เกตุกิ่ง

๑๘. นาย ปุณยวัจน์ จันทาพูน

๑๙. นาย พชรวัฒน์ ใจทหาร

๒๐. นางสาว พรรษชล เพชรรัตน์

๒๑. นางสาว พัชฑฬิกาณฑ์ พุดจาด

๒๒. นางสาว พิชชาพร นิ่มสกุล



๔๗

๒๓. นาย ไพบูลย์ บุญฤทธิ์ลักขณา

๒๔. นาย ภานุรุจ บรรเทา

๒๕. นางสาว รุ่งนภา จันทร์สุบรรณ์

๒๖. นาย วงศธร ชัยดุรงค์จารุ

๒๗. นาย ศุภณัฐ เชื้อเมืองพาน

๒๘. นาย เศกสรร ปัจฉิมบุตร

๒๙. นางสาว สิริกุล การะจาก

๓๐. นางสาว อรุณี กำาเหนิด

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  

๑. นางสาว ประณิธาน ศรีวิเศษ

๒. นาย พิพิธ บัวสาย

๕. นางสาว จิตรลดา ทาศรีภู

๖. นาย ณัฐวุฒิ ม่วงใหม

๗. นาย ยุทธการ ยองแสงจันทร์

๘. นาย วิวรรธน์ กลิ่นบุญ

๑๒. นางสาว กชกร อภิญญาวิศิษฐ

๑๓. นาย กรพชร์ แสงพายัพ

๑๔. นาย กรวิชญ์ กาวี

๑๕. นาย กรันยศ รัศมี

๑๖. นาย กันตพัฒน์ ว่องวัฒนกูล

๑๗. นางสาว กุลพัชร อินทรวงศ์

๑๘. นาย เกรียงศักดิ์ ลอยแสง

๑๙. นาย เจนณรงค์ แสนแปง

๒๐. นาย ณรงค์ กันธนู

๒๑. นาย ณัฐพนธ์ กุลกฤตยารัตน์

๒๒. นาย ณัฐพล กิตติพิชญะกุล

๒๓. นางสาว ตวงพร ตวงรัตน์หรดี

๓. นางสาว ภูมิพร ลือบางใหญ่

๔. นาย อนันต์ แสงจันทร์

๙. นาย อนิรุต สุยะ

๑๐. นางสาว อรณิชา จิระอุปการ

๑๑. นาย อรรถพันธ์ โชคบวรไพศาล

๒๔. นาย ตะวัน แซ่เติ๋น

๒๕. นาย เทพภูมินทร์ ตรีศรี

๒๖. นาย ธนพนธ์ แสนสุดสวาท

๒๗. นาย ธนวินท์ ธุวะคำา

๒๘. นางสาว ธนัชญา บุญมา

๒๙. นาย ธวัชชัย โพธิกัน

๓๐. นาย ธัชชัย บริบูรณ์

๓๑. นาย นริศ สมัคร

๓๒. นางสาว นันธิกา อับดุลอัตบาร์

๓๓. นาย นิธิบดี พรรคทิง

๓๔. นาย ประกาศิต นันทคีรี

๓๕. นาย ประสพโชค แสนเจริญ



๔๘

๓๖. นาย ปริชญ์ชวิน ส่งให้

๓๗. นาย ปิยะพงษ์ สังคนันท์

๓๘. นางสาว ปุณยนุช เอกณรงค์พาณิชย์

๓๙. นางสาว พรหมพร สุทัศนชัยกิจ

๔๐. นางสาว พัชรฎา ตันลาพุฒ

๔๑. นางสาว พิรนันท์ พันธ์เสงี่ยม

๔๒. นาย ภควันต์ ศรีสนธ์

๔๓. นาย ภานุพงศ์ แพงพงา

๔๔. นางสาว วิรัลพัชร มารเขตวิธี

๔๕. นางสาว วิสสุตา ปานาม

๔๖. นางสาว วีรพร แซ่ตง

๔๗. นาย วีระพล ชาตรีชาญ

๔๘. นางสาว สิริกัญญา ปงกันทา

๔๙. นางสาว สุธิสา สุปินชมภู

๕๐. นาย อนุวัตร ฟูเฟื่อง

๕๑. นาย อาทิตย์ หลอดศรีสงฆ์

๕๒. นาย อิทธิวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

๕๓. MR. KYAW YE LWIN 

๕๔. MR. THAN HTUT OO 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว) เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)

๑. นางสาว ขวัญมนัส กุศล

๒. นาย เควิน ชาคริส กูร์ยู

๓. นางสาว จิตต์เอื้อ นิลสุวรรณโฆษิต

  ๕. นางสาว กนกนาฎ ดวงแก้ว

  ๖. นาย กสิณ อนุสาร

  ๗. นางสาว กัญญ์วรา อินทรโชติ

  ๘. นาย กันตภณ จันทน์คร

  ๙. นางสาว เกตุวรินทร์ ก๋าแก้ว

๑๐. นาย จิรภัทร ชูมี

๑๑. นางสาว จุฑาพันธุ์ สุขสัมพันธ์

๑๒. นาย จุลณภาค กันโพธิ์

๑๓. นางสาว ฉัตรพร โพธิ์ชัย

๔. MR. SONAM THARCHEN

๑๔. นาย ชนะพงศ์ ติแก้ว

๑๕. นาย ชลไศยิน วงษ์สุวรรณ

๑๖. นาย ฌัชพล บุญกลั่น

๑๗. นางสาว ณัชชา ภัทรนันท์ธนกุล

๑๘. นาย ณัฏฐพล รณชิตวิสิฐศักดิ์

๑๙. นาย ทศพร ชาคริตตานนท์

๒๐. นาย ทศพร เทียนสุข

๒๑. นางสาว ทิพย์สไบ ใจแสน

๒๒. นางสาว ธนพร พงษ์ขัน



๔๙

๒๓. นางสาว ธนิศา กิจประเสริฐ

๒๔. นาย ธัญทัศน์ กระการดี

๒๕. นาย ธีทัต ซ่อนกลิ่น

๒๖. นาย ธีรวัฒน์ สุขเกษม

๒๗. นางสาว นันทญา ทปละ

๒๘. นางสาว นารีรัตน์ ฮารุดีน

๒๙. นาย นิติธร ไชยยอง

๓๐. นางสาว ปองกานต์ ยู

๓๑. นางสาว ปองวลัย รัตนานุกูล

๓๒. นาย ปัณณทัต ทัศนีย์ไตรเทพ

๓๓. นางสาว ปิยณิช ศิริไทย

๓๔. นาย พชร นิยมคง

๓๕. นางสาว พรวดี หินรัตน์

๓๖. นางสาว พัทธนันท์ ทวีธนัชธนาวิน

๓๗. นาย พัสกร พุฎลือชา

๓๘. นางสาว พิชชาภา พุทธจรูญ

๓๙. นางสาว เพชร แก้วสายแสง

๔๐. นาย เมธาทิตย์ ทุเรียนทอง

๔๑. นาย ยศวีร์ มณีมูล

๔๒. นางสาว รสณา ศุขเกษม

๔๓. นาย รัชชานนท์ ภู่ทอง

๔๔. นางสาว ลักขณา ร่วมรักษ์

๔๕. นางสาว วณพร อุดมเดช

๔๖. นางสาว วรกานต์ อำาพาไพ

๔๗. นางสาว วรัญญา โพธิ์บาทะ

๔๘. นาย วาทิช จันทร์เพ็ญ

๔๙. นาย ศรายุทธ สุตะวงค์

๕๐. นาย ศุภโชค นามสุวรรณมัธยะ

๕๑. นาย ศุภณัฐ คลังกรณ์

๕๒. นางสาว สรารัตน์ โชติมงคล

๕๓. นางสาว สุพิชชา สิทธิ

๕๔. นางสาว สุวิมล ผดุงถิ่น

๕๕. นางสาว เสาวลักษณ์ เขียวเหลือง

๕๖. นางสาว อรณัญซ์ พูลสุข

๕๗. นางสาว อรอนงค์ วงค์วิเศษ

๕๘. MISS AYE MOH MOH KYAW 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

๑. นางสาว ณิชา แก้วรอด

๒. นาย ธีระพัฒน์ ธิศรี

๓. นาย พงศธร เขตกัน

๖. นางสาว กรชนก วงศ์สุภา

๗. นาย กรวิชญ์ บุญเมือง

๘. นาย กิตติชา พลไพศาล

๔. นางสาว ศุภัชกรณ์ วุฒิอมรศักดิ์

๕. MR. SAI MOON KYAO 

  ๙. นางสาว ขวัญฤทัย อยู่เล็ก

๑๐. นางสาว จีรวัฒน์ ศรีด้วง

๑๑. นางสาว จุฑามาศ ณัฐแก้วชม



๕๐

๑๒. นาย ชลัท สุขเกษม

๑๓. นางสาว ชลิตา ประทุม

๑๔. นาย ฐปรัชส์ จุรุพันธ์

๑๕. นาย ฐาณุวัชร์ ดังไชยสีห์

๑๖. นางสาว ฑิฆัมพร ชมภูศาสตร์

๑๗. นาย ณัฐพล กุระปะ

๑๘. นาย ตรีทศ ลาภธนไพบูลย์

๑๙. นาย ธนพนธ์ กนกพัฒนากร

๒๐. นาย ธนภณ สืบศรี

๒๑. นาย ธรรมรัตน์ แจ่มใส

๒๒. นางสาว ธัญญารัตน์ มีเขียว

๒๓. นาย นันทชัย นันชัย

๒๔. นาย ปฐมพงษ์ ใคร้วานิช

๒๕. นางสาว ปัณฑารีย์ ถิรตันติกุล

๒๖. นาย พิพัฒน์ พันคะชะ

๒๗. นางสาว พีรกานต์ โกยทอง

๒๘. นาย พีระพัฒน์ พองผลา

๒๙. นาย ภาณุเดช พิทักษ์วัฒนานนท์

๓๐. นาย ภานุพงศ์ แดงฟู

๓๑. นางสาว ภาวนา ไชยสุริยวิรัตน์

๓๒. นางสาว มณีรินทร์ โตเจริญกุล

๓๓. นาย เมทา เยอส่อ

๓๔. นาย รัฏพงศ์ รัตวิวัฒนาพงศ์

๓๕. นาย วรวีร์ ผะอบเงิน

๓๖. นาย วศิน กาสา

๓๗. นางสาว วิสสุตา อัศวเรืองชัย

๓๘. นางสาว ศุภรดา มั่นคง

๓๙. นางสาว สิรามล ขุนไชย

๔๐. นาย สีขริน เอกวัฒนโรจน์

๔๑. นางสาว สุดารัตน์ บุญทาวงศ์

๔๒. นาย สุภกิณห์ ใจจุมปา

๔๓. นาย สุรพิชญ์ เจียรกุลประเสริฐ

๔๔. นาย สุรศักดิ์ จริยวัฒนสกุล

๔๕. นาย อภิสิทธิ์ ตันสกุล

๔๖. นาย อัครพล คูหาคติภพ

๔๗. MR. SAI SENG SAI 

๔๘. MR. SAI TIP WOON 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)

๑. นางสาว กรกนก แว่นนันท์

๒. นาย กฤตย์ ถกลพัฒนกุล

๓. นาย กัมปนาท อ้นอิน

๔. นาย กิตติพงศ์ บริบูรณ์

๕. นางสาว ซาดิน่า จันทร์กลิ่น

๖. นาย ฐิติวัฒน์ นีรนาทเมธีกุล

๗. นาย ธีริทธิ์ ประสพศักดิ์

๘. นางสาว นริสรา คำาภาตัน

  ๙. นางสาว นันทิพร จงนุช

๑๐. นางสาว เบญจวรรณ  สิทธิศักดิ์

๑๑. นาย ปฏิพัทธิ์ นามวงค์

๑๒. นางสาว เปมิกา สุวรรณรัตน์

๑๓. นาย พิสิฐพงศ์ กิจประสงค์

๑๔. นางสาว เพชรดา สุวรรณวิหค

๑๕. นาย ภัทรวัต ประสานสุข

๑๖. นาย มนัสนันท์ รัตนใหม่



๕๑

๑๗. นาย ศุภณัฐ แก่นบุบผา

๑๘. นาย สมศักดิ์ กาหลง

๑๙. นางสาว สวรรยา สินเภตรา

๒๐. นางสาว สิริรัตน์ กันธิยะ

๒๑. นางสาว สุชาดา ผาระพรหม

๒๒. นางสาว สุภาวิตา ทิมทอง

๒๓. นาย อนวัช มูลแก่น

๒๔. นางสาว อนัญพร วงศ์วรชาติ

๒๕. MISS KHIN MAY ZIN TUN 

๒๖. MR. KYAW LIN SOE 

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

๑. นาย กนต์ธร พุทซาคำา

๒. นางสาว กนกวรรณ ยอดทอง

๓. นางสาว ณัษฐภา อภิรมย์เสนีย์

  ๖. นางสาว กชกช ยศแผ่น

  ๗. นางสาว กชกร คำาวัง

  ๘. นางสาว กชกร ลิมังกูร

  ๙.  นางสาว กมลวรรณ วงค์พิทักษ์

๑๐. นาย กัลยรัตน์ ปวงคำา

๑๑. นางสาว กาญจน์ชิตา ฐิตาพรหม

๑๒. นางสาว เจนจิรา วงษ์ท้าว

๑๓. นางสาว ชนกพร ชัยชนะ

๑๔. นาย ชวิศ ผาสุข

๑๕. นางสาว ณัฏฐ์พิชา สุขวิวัฒน์

๑๖. นางสาว ณัฐรียา ถนอมรอด

๑๗. นางสาว ทิพย์วรรณ นาคนพคุณ

๔. นางสาว นันทวัน ชื่นสมบัติ

๕. นางสาว พิมพ์มาดา จันทร์เสถียร

๑๘. นางสาว ธิดารัตน์ วรมณีรัตน์

๑๙. นางสาว นวนารี แสงเมือง

๒๐. นางสาว เบญจมาศ ทองคำา

๒๑. นางสาว ประภัสสร ไตรสกุลไกวัล

๒๒. นางสาว ประภัสสร มีตระกูล

๒๓. นางสาว พจนีย์ ปันสีทอง

๒๔. นางสาว พรชนก แสนสุข

๒๕. นางสาว มุกก์ศุภางค์ เลี้ยงพันธุ์

๒๖. นาย วรโชติ ดวงหอม

๒๗. นางสาว วรรณนิกา บัวจำา

๒๘. นางสาว วรารินทร์ บัวลอย

๒๙. นางสาว วิภาวรรณ เมืองหอม



๕๒

๓๐. นางสาว วิรยา คชพงษ์

๓๑. นาย ศุภกฤต ปันอ้าย

๓๒. นางสาว สาวิตรี พุทธรักษา

๓๓. นาย สิทธิชัย แก้วคำา

๓๔. นางสาว สุมิตตา พูลผกา

๓๕. นาย สุวิทย์ ออมแก้ว

๓๖. นางสาว อนงค์นาฎ แก้วโสภาค

๓๗. นางสาว อภิมณี อวยสวัสดิ์

๓๘. นางสาว อาภาพิศุทธ์ิ สุวรรณขจร

๓๙. นางสาว อาลัมบรา วัฒนหิรัณย์สกุล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑. นาย พิศุทธิ์ ย้อยพลแสน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)    

๒. นางสาว เกวลิน จิณไชย

๓. นาย คามิน วงศาโรจน์

๔. นางสาว ณีรัตน์ อร่ามเรือง

๕. นางสาว นุชนภาพร คล้ายไทย

๖. นางสาว บุญฑริศ์กา งามสม

๗. นางสาว พิรานันท์ คงภัทร์จิรกิตติ์

  ๘. นางสาว มุขธิดา แซ่โค้ว

  ๙. นางสาว รจนา จิน๊ะสาม

๑๐. นางสาว ศศลักษณ์ บินชัย

๑๑. นางสาว สุกัญญา ถิ่นสอน

๑๒. นางสาว สุรีย์พร สุขพร



๕๓

สำานักวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นางสาว ชนัญญา พันธุ์หนอง

  ๒. นาย ชัยวัฒน์ เกษมพิทักษ์พงค์

  ๓. นางสาว ณีรชา ชีวกุลทำานุ

  ๔. นางสาว ดาริกา ลายคำา

  ๕. นาย ธนภัทร ธรรมรุ่งโรจน์

  ๖. นางสาว ธนิดา จันทร์กระจ่าง

  ๗. นาย นนทพัทธ์ ศรีพงษ์กุล

  ๘. นางสาว นพวรรณ จรุงเกียรติขจร

  ๙. นางสาว นำ้าหวาน ศรีบรรเทา

๑๐. นางสาว เนตรนรินทร์ อินทสระ

๑๑. นางสาว ปานจิตร บนบาง

๒๒. นาย กัณฑ์ แกล้วทนงค์
๒๓. นาย กิตติชาติ กิตติวัฒนกุล
๒๔. นางสาว จิตรานุช สัญจรดง
๒๕. นางสาว จิรัฏฐญา วรากรพิชยะ
๒๖. นางสาว ชัชชญา เอี๋ยวสกุล
๒๗. นางสาว ชุติกาญจน์ หนูแก้ว
๒๘. นางสาว ณัฐพร แสงมณี
๒๙. นางสาว ทิพย์วิมล ทองใบใหญ่
๓๐. นางสาว นงลักษณ์ สุขแจ่ม
๓๑. นางสาว นภามาศ รื่นภาคจิตร
๓๒. นางสาว นิศาชล พรมมา
๓๓. นางสาว บุณยานุช กาญจนานนท์
๓๔. นาย ปณัฐ นิติภักดิ์
๓๕. นาย ปัณณวัชร์ อภิโชติเฉลิมรัฐ
๓๖. นางสาว ปิยวดี สว่างเดือน

๑๒. นางสาว ปิยธิดา อริญชัยไพโรจน์

๑๓. นางสาว ปิยพัชร์ ขวัญปาก

๑๔. นางสาว พลอยพิม เกิดสุข

๑๕. นางสาว พุธิตา โพธิ์แสงทอง

๑๖. นางสาว ภัทรสุดา ตามสี

๑๗. นาย ภาคภูมิ ฮิ่นเซ่ง

๑๘. นาย ภูวนารถ สันตา

๑๙. นาย มังกร ควัฒน์กุล

๒๐. นาย รัฐพงศ์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

๒๑. นาย วริษฐ์ จารุมาศมงคล

๓๗. นาย พชร  จุ่นเจริญ 
๓๘. นาย พัชรพล พวงสุนทร
๓๙. นางสาว ภัทราวรรณ แนบกลาง
๔๐. นาย ภานุมาศ คงช่วย
๔๑. นางสาว มัทนียา สถิน
๔๒. นางสาว มัลลิกา แต้มรุ่งเรือง
๔๓. นางสาว วิภาดา ศุภนานนทชัย
๔๔. นางสาว ศจีนาฏ ลุมพิกานนท์
๔๕. นางสาว ศิริพร แสนนุกุล
๔๖. นางสาว ศิวพร ยอดคำา
๔๗. นาย ศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว
๔๘. นางสาว สิรีธร เล้าเรืองตระกูล
๔๙. นางสาว อมรรัตน์ อำามาตเสนา
๕๐. นางสาว อรอนงค์ หมันเส็น



๕๔

นิติศาสตรบัณฑิต

๕๑. นางสาว กชนิภา ปัญญาวิชา

๕๒. นางสาว กนกพร เหลือสาคร

๕๓. นาย กนกพล ขำาคำา

๕๔. นางสาว กมลพัชร ศรีศรัทธาธรรม

๕๕. นางสาว กรรณิการ์ แสงเมือง

๕๖. นาย กฤตธนธัช มุ่งดี

๕๗. นางสาว กวินนา วันอุดม

๕๘. นางสาว กัญญ์ณัชชา ทาคำา

๕๙. นางสาว กัณฐมณี ปุพพโก

๖๐. นางสาว กาญจนา วงศ์ศรี

๖๑. นางสาว กานต์รวี ลือเสียงดัง

๖๒. นางสาว กานต์ระวี สุขฤกษ์

๖๓. นางสาว กิ่งพราว ภู่ประเสริฐ

๖๔. นาย กิตตานนท์ สรมหาจันทร์

๖๕. นาย กิตติคุณ เลิศชนะเกียรติกุล

๖๖. นาย กิตติพงศ์ จ้านสกุล

๖๗. นาย กิติศักดิ์ ประทุมวัลย์

๖๘. นาย กุลพัฒน์ มาระเมฆ

๖๙. นางสาว กุลสินี นิยมชาติ

๗๐. นางสาว เกศินี คล้ายสุวรรณ์

๗๑. นางสาว ขวัญภิรมย์ สายนำ้าเย็น

๗๒. นาย เขมณัท ไชยานนท์

๗๓. นางสาว จันทิมา วงค์เสวก

๗๔. นางสาว จามจุรี จารุศักดิ์

๗๕. นางสาว จารุวรรณ ดีอ่อน

๗๖. นาย จิรภัทร จันทนาคม

๗๗. นางสาว จิราภรณ์ คำาเหล็ก

๗๘. นางสาว จุฑามาส เต็งมณี

๗๙. นาย จุฑาวุฒิ พงษ์ธรรม

๘๐. นางสาว จุฬาลักษณ์ ตาหล้า

๘๑. นาย เจษฎากร จินะเสนา

๘๒. นาย ฉัตรบรรณ ชมบาล

๘๓. นางสาว ชณัญญา วาศรี

๘๔. นางสาว ชณาภัทร ประพันธ์

๘๕. นางสาว ชนาพร อ้อยอิสรานุกูล

๘๖. นางสาว ชนิกานต์ สุวรรณธนรัชต์

๘๗. นาย ชยชนม์ เปรมานนท์

๘๘. นาย ชยพล พิมพา

๘๙. นางสาว ชลันดา สมวงศ์

๙๐. นางสาว ชลิตา คงทอง

๙๑. นาย ชัชชม ทัพชุมพล

๙๒. นางสาว ชัญญา สุทธิประภา

๙๓. นางสาว ชัญญาณุช วันอังคาร

๙๔. นาย ชิตดนัย อุ่นใจ

๙๕. นาย ชิติวัฒน์ อินทรปรีชา

๙๖. นางสาว ชุลีพร ภิรมย์โพล้ง

๙๗. นางสาว โชติกา ชุมศรี

๙๘. นางสาว ญาณิศา จิตติเรืองเกียรติ

๙๙. นางสาว ฐิตารีย์ ทองรอด

๑๐๐. นางสาว ฐิติวรรณ ไตรรัตน์สรณกุล

๑๐๑. นาย ฐิติวุฒิ พยัคฆทา

๑๐๒. นาย ณณ จูมจนะ

๑๐๓. นาย ณวิภู พงษ์สวัสดิ์

๑๐๔. นาย ณัฎฐ์ปวินท์ กุลจารุสุวพร

๑๐๕. นางสาว ณัฏฐา จิตแก้ว

๑๐๖. นางสาว ณัฐนรี โชคชูจันทร์



๕๕

๑๐๗. นางสาว ณัฐวรา ปริกขนานนท์

๑๐๘. นาย ณัฐศักย สิริพลังคานนท์

๑๐๙. นางสาว ดลนภัส ชัยสิทธิ์

๑๑๐. นางสาว ดวงกมล ดีไชย

๑๑๑. นางสาว ดวงสมร เสรีเสถียรทรัพย์

๑๑๒. นางสาว ดารารัตน์ แซ่จอง

๑๑๓. นาย ตรัส วัตตะสิงห์

๑๑๔. นางสาว ทชาพร สุขแก้ว

๑๑๕. นาย ทศพล จีนเกษร

๑๑๖. นาย ทัดพิชา วาติมุข

๑๑๗. นางสาว ทิพย์จิตรา คำาเป็ก

๑๑๘. นางสาว ทิพรัตน์ จารุณะ

๑๑๙. นาย ธงไชย นพกิจกำาจร

๑๒๐. นาย ธนฑัต พรไพศาลดี

๑๒๑. นางสาว ธนพร ลักษณะเบญจรงค์

๑๒๒. นาย ธนภพ อรรณพเพ็ชร

๑๒๓. นางสาว ธนภรณ์ เอี่ยมเอิบ

๑๒๔. นาย ธนาธิป แก้วนาโพธิ์

๑๒๕. นางสาว ธัญญา อนันต์

๑๒๖. นางสาว ธัญญารัตน์ ฟูเขียว

๑๒๗. นาย ธีรวัฒน์ วัฒนสิน

๑๒๘. นางสาว นพเก้า มะลิทอง

๑๒๙. นางสาว นภัสวรรณ์ ภักดี

๑๓๐. นาย นรากร กันทะวงศ์

๑๓๑. นางสาว นราภรณ์ วงศ์ด้วง

๑๓๒. นางสาว นฤมล วัชรินทรางกูร

๑๓๓. นางสาว นันท์นภัส  นิตินันทิกานต์

๑๓๔. นางสาว นันทวรรณ เธียรโชติ

๑๓๕. นางสาว บงกชรัตน์ นภาวรรณ

๑๓๖. นางสาว บุลพร ผิวนวล

๑๓๗. นางสาว เบญจวรรณ กึดก้อง

๑๓๘. นาย ปกครอง ดีเสริมยศ

๑๓๙. นางสาว ปณิชา ผลดี

๑๔๐. นางสาว ปนัสญา ปุณวัฒนา

๑๔๑. นางสาว ปภาวี ประสาทเขตรการ

๑๔๒. นางสาว ปรีชญา พรหมโชติ

๑๔๓. นางสาว ปรียารัตน์ ฟักทองอยู่

๑๔๔. นางสาว ปัญจรัตน์ จันทร์คง

๑๔๕. นาย ปัณณธร นวพรมงคล

๑๔๖. นางสาว ปาริชาต หมานมานะ

๑๔๗. นาย ปิยะ ถนอมรอด

๑๔๘. นาย ปิยะษาณ์ จงวัฒนไพบูลย์

๑๔๙. นาย ปุณยวีร์ จิตรจามีกร

๑๕๐. นางสาว ผวินนา อ่อนนุ่ม

๑๕๑. นางสาว ผุสดี สังข์แก้ว

๑๕๒. นาย พงศกร โชตยาธิวัฒน์

๑๕๓. นางสาว พนิดา ใหม่วงค์

๑๕๔. นาย พรพินิต วณีชธนะเศรษฐ

๑๕๕. นางสาว พรรณทิพา ลิ้มสุขะกร

๑๕๖. นางสาว พรรณวลี ยิ้มแสง

๑๕๗. นางสาว พรรณี หนองศรี

๑๕๘. นางสาว พรลภัส อะเส็ม

๑๕๙. นางสาว พัชรา วิอุ่น

๑๖๐. นางสาว พาวิณี อินทา

๑๖๑. นาย พิฆเนศ ประวัง

๑๖๒. นาย พิทยา ยาป้อม

๑๖๓. นาย พิทักษ์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์

๑๖๔. นางสาว พิมพ์ชนก สิทธิสุราษฎร์



๕๖

๑๖๕. นางสาว เพชรนาถ มุดเจริญ

๑๖๖. นางสาว เพชรพร โฆษิตพิพัฒน์

๑๖๗. นางสาว เพชรพรรณราย หลงหา

๑๖๘. นางสาว เพชรไพลิน ธรรมลงกรต

๑๖๙. นางสาว เพ็ญพิชชา ทองไสย

๑๗๐. นางสาว ภัทราพร โฆษชุณหนันท์

๑๗๑. นางสาว ภัทราพร บุตรจู

๑๗๒. นาย ภาคภูมิ เชาวนพาณิชย์

๑๗๓. นาย ภาณุพงศ์ พันธ์แก้ว

๑๗๔. นาย ภานุพงศ์ คำามา

๑๗๕. นาย ภานุพงศ์ เดชเดชะสุนันท์

๑๗๖. นาย ภูริช อนุสร

๑๗๗. นาย ภูริชภัทร เงินดี

๑๗๘. นาย เมธพนธ์ สุวรรณเจริญ

๑๗๙. นาย เมธาวิน สุภาวงศ์

๑๘๐. นาย เมธี เทพวัชรการุณ

๑๘๑. นาย ยศาธร เทพเสนา

๑๘๒. นางสาว เยาวลักษณ์ ปิ่นฉิม

๑๘๓. นางสาว รติรัตน์ จันทราช

๑๘๔. นาย รวิช ลอศรีชะเลียง

๑๘๕. นาย รักษิต สุมนัส

๑๘๖. นางสาว รุ่งมณี วัตรสังข์

๑๘๗. นาย รุจิภาส ปานสอน

๑๘๘. นาย ลัทธพล เล็กล้วน

๑๘๙. นาย วชิรณน จึงเจริญสุข

๑๙๐. นาย วรทัศน์ พัฒนพิชัย

๑๙๑. นางสาว วรรณวิสา เห็นอภิธรรม

๑๙๒. นางสาว วรัญญา วิรุฬห์วรฉัตร

๑๙๓. นาย วรา วาสนา

๑๙๔. นางสาว วริศรา ศรีชลา

๑๙๕. นาย วศิน รักสุข

๑๙๖. นาย วสุรัตน์ มีมาก

๑๙๗. นาย วัชรพงษ์ สีลาจันทร์

๑๙๘. นาย วิชัย ว่องสาริการ

๑๙๙. นางสาว วิชุดา อ่อนสิงห์

๒๐๐. นางสาว วิภาวรรณ คำาเขิน

๒๐๑. นางสาว วิภาวี รุ่งโรจน์

๒๐๒. นางสาว วิมพ์วิภา เทพบุตร

๒๐๓. นางสาว วิรัญยา กาพย์แก้ว

๒๐๔. นาย วุฒิชัย  ดวงแก้ว

๒๐๕. นางสาว ศกลรัตน์ อภิวัฒน์เจริญ

๒๐๖. นางสาว ศดานันท์ คงอินทร์

๒๐๗. นาย ศรัณยู บุญประจง

๒๐๘. นางสาว ศรันย์นภัส ศักยพันธุ์

๒๐๙. นางสาว ศศิวิไล ศรีวิไล

๒๑๐. นาย ศิริพงษ์ แสงทอง

๒๑๑. นาย ศิริวัฒน์ โกศลเจริญพันธุ์

๒๑๒. นาย ศิวเทพ วงษ์ดรมา

๒๑๓. นางสาว ศิวาพร โพนศรีสม

๒๑๔. นางสาว ศิฬิฐินี ฬษาธนาฐิตินันท์

๒๑๕. นาย ศุภกฤต วงศ์วิไล

๒๑๖. นาย ศุภวัฒก์ กันฉาย

๒๑๗. นาย ศุภวิทย์ ฤทธิ์ชัย

๒๑๘. นาย สมโภช ศรีโชติ

๒๑๙. นาย สมัชญ์ เซียวโชลิต

๒๒๐. นาย สัณหกร ท้าวฬา

๒๒๑. นาย สิทธิโชค ว่องวิการ

๒๒๒. นาย สิทธิพร สาระชาติ



๕๗

๒๒๓. นาย สิรวิชญ์ งามปลอด

๒๒๔. นางสาว สิริพร เวทมนต์

๒๒๕. นางสาว สิรีธร สิริสุทธิ

๒๒๖. นางสาว สุกันยา อุดติ๊บ

๒๒๗. นางสาว สุจิตตา เนตรนพ

๒๒๘. นางสาว สุทธินันท์ เดชา

๒๒๙. นาย สุทธิพงษ์ โพธิ์ถาวร

๒๓๐. นางสาว สุภัทรา ปรังการ

๒๓๑. นางสาว สุภามาศ วรคุณาพร

๒๓๒. นางสาว สุภาวดี หวานแหว่ง

๒๓๓. นางสาว สุมัชชา มิ่งขวัญ

๒๓๔. นาย สุเมธา จอมพงษ์

๒๓๕. นาย สุรเชษฐ์ พิมพ์พา

๒๓๖. นาย สุรนนท์ หอมบุบผา

๒๓๗. นาย สุรพศ ทองตำาลึง

๒๓๘. นางสาว สุรัสวดี โสภาการ

๒๓๙. นาย สุรินทร์ ชุติโชติชวาล

๒๔๐. นาย เสฎฐวุฒิ ลิ่มสกุล

๒๔๑. นางสาว เสาวนีย์ สายใจ

๒๔๒. นางสาว เสาวรัตน์   ทองมาลา

๒๔๓. นางสาว หทัยชนก  พุทธะศักดิ์เมธี

๒๔๔. นาย อณู ดาวเรือง

๒๔๕. นาย อติณัฐ สนิทพ่วง

๒๔๖. นาย อธิวัฒน์ โชคกิตติวัฒน์

๒๔๗. นางสาว อนุรัญญาฑ์ ตันพชราติวานนท์

๒๔๘. นางสาว อภิชญา เพชรอาวุธ

๒๔๙. นาย อภิชา หอละเอียด

๒๕๐. นางสาว อมาวสุ โบราณบุปผา

๒๕๑. นางสาว อรณิชา สาโหมด

๒๕๒. นางสาว อรทัย เครืออินทร์

๒๕๓. นางสาว อรวรา เอนกธรรมพินิจ

๒๕๔. นางสาว อรษา กันทวงศ์

๒๕๕. นางสาว อลิสา ทิพย์ไกรลาศ

๒๕๖. นางสาว อัยลดา เฮียะหลง

๒๕๗. นาย อานนท์ รัตนพันธุ์

๒๕๘. นางสาว อาภาภรณ์ บุญตัน

๒๕๙. นาย อำานาจ เนรมิตกันทร

๒๖๐. นางสาว อุทัยทิพย์ จันทะวาลย์

๒๖๑. นางสาว อุมาพร อรุณอมรไพศาล

๒๖๒. นาย เอกกวี หน่อแก้วมงคล



๕๘

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง)

๑. นางสาว กรรวี ชีวีวัฒน์

๒. นาย ณัฐณัย นิลเอก

๔. นางสาว กัญชรส วรรณพฤกษ์

๕. นางสาว จิรวัฒนา พาพิทักษ์

๖. นางสาว ชัญญิษา สง่าดำา

๑๐. นางสาว กชพร เตชะพกาพงษ์

๑๑. นางสาว กมลชนก นิปกานนท์

๑๒. นางสาว กันย์สินี แก้วละเอียด

๑๓. นางสาว กาญจนาพร  ชัยหอม

๑๔. นางสาว คัทลียา เอี้ยวตระกูล

๑๕. นางสาว จิตราภรณ์ เผือกนาง

๑๖. นางสาว จุฑารัตน์ ชูช่วย

๑๗. นางสาว ชฎาพร วีระตา

๑๘. นางสาว ชลธาร พึ่งบุญศรี

๑๙. นางสาว ชลธิชา ล่องอำาไพ

๒๐. นางสาว ชัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

๒๑. นางสาว โชติกา บัวครื้น

๒๒. นางสาว ณัชชา ปริญญาณัฏฐ์

๒๓. นางสาว ณัฐธิรา เร่งเร็ว

๒๔. นาย ณัฐวัตร พลชาตรี

๒๕. นาย ตรัสวิน ตาอิ่น

๒๖. นางสาว ทิชากร วันเดวา

๓. นางสาว ปวิตรา เลาหไพศาล

๗. นางสาว ณัฐณิชา มณีแสง

๘. นางสาว พาวิดา สายทอง

๙. นางสาว พิชามญชุ์ ทวี

๒๗. นาย ธนนท์ ปริญญารักษ์

๒๘. นางสาว ธนัชชา มระกูล

๒๙. นางสาว ธัญวรัตน์ ทองขวัญ

๓๐. นางสาว ธัญวรัตน์ ไหมสกุล

๓๑. นางสาว นรมน ธัญญะพานิช

๓๒. นางสาว นัฐธิดา ประเสริฐแก้ว

๓๓. นางสาว เบญจพร คำายอง

๓๔. นางสาว ประภาภรณ์ กุลนา

๓๕. นางสาว ปุญญิสา ศรีวิชัย

๓๖. นางสาว พชร ธนอังกูร

๓๗. นางสาว พรทิพย์ ใจแดง

๓๘. นางสาว พลอยพรรณ บุญคง

๓๙. นางสาว พัชรียา ยงนพกุล

๔๐. นางสาว พิชามญชุ์ บุษบากร

๔๑. นางสาว พิมพ์วิภา ใจจา

๔๒. นางสาว ภารวี มหาพันธ์

๔๓. นางสาว ยุวดี เลาหะราวี



๕๙

๔๔. นางสาว ลัดดาวัลย์ รอดดำา

๔๕. นางสาว วนัสนันท์ คะเณย์

๔๖. นาย วรายุทธ วงษ์เสงี่ยม

๔๗. นาย วสันต์ คุณารูป

๔๘. นางสาว วิไลวรรณ ตันติกุลวิจิตร

๔๙. นางสาว ศุภมาส หลีนวรัตน์

๕๐. นางสาว ศุภรัตน์ กุศล

๕๑. นางสาว สมสกุล ทั่งจ้อย

๕๒. นางสาว สุพรรษา อินมุ่ง

๕๓. นางสาว สุมนา ฤทธิกูล

๕๔. นางสาว สุรีย์ฉาย ติมวงค์ษา

๕๕. นาย อรรถวิชช์ สำาเภาเงิน

๕๖. นางสาว อุไรวรรณ ดอกพุทธา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)

๑. นาย ไกรวิทย์ นิตยพล

๒. นางสาว นันทนา จันทศิลา

๕. นางสาว ชุติกาญจน์ ศิริวงศ์

๖. นางสาว ปรียานิตย์ ศรีประสาน

  ๘. นางสาว กฤษณ์สุดา  วงษ์สาหร่าย

  ๙. นางสาว กันทิมา จอนลบ

๑๐. นางสาว ขวัญหทัย ปฐมนุพงศ์

๑๑. นางสาว จุฑามาศ ทนดี

๑๒. นางสาว ชนากานต์ ศิริรัตน์

๑๓. นางสาว ชิตชนัญ ราชนาวี

๑๔. นางสาว ตติยพร เอี่ยมกระสินธุ์

๑๕. นางสาว ธนภรณ์ จันทร์กระจ่าง

๑๖. นางสาว นิรา รุจิระกรกุล

๑๗. นางสาว ปรัชญา มันหาท้าว

๓. นางสาว พิชชาภัสร์ สุนทรกุล

๔. นางสาว สุธาสินี สงวนศิลป์

๗. นางสาว ฤทัยวิณี จำารูญจิรโรจน์

๑๘. นางสาว พชรพร วันหมัด

๑๙. นางสาว พลอยไพลิน คงอนัน

๒๐.นางสาว พัชรีญา คูทอง

๒๑. นางสาว รัตน์สุดา มาถา

๒๒. นางสาว วรงค์พร รัตนบุญ

๒๓. นางสาว วรรณพร รัตนะ

๒๔. นางสาว ศรัณยา นิภิรมย์

๒๕. นางสาว สัจจา โพธิ์ศรี

๒๖. นางสาว หรรษมน สวัสดิ์ภักดี

๒๗. MISS AZNIE AZMELYA BINTI AZMY



๖๐

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

๑. นางสาว ชฎาภรณ์ สอนใจ

๒. นางสาว ณัฐรีน ไชยวังราช

๓. นางสาว นภัสวรรณ เผ่าจำารูญ

๔. นางสาว นัทธ์หทัย เต็มยิ่งยง

๕. นางสาว นิธินันท์ โกยโภไคสวรรค์

๖. นาย ปทีป หาญกิตติชัย

๑๒. นางสาว ณัฏฐ์ชนินาถ ทะนุผล

๑๓. นางสาว ปิยพร ภูขัติหมื่น

๑๔. นางสาว ผิวพรรณ แก้วคงทน

๑๕. นางสาว พระพร ยั่งชยุตพงศ์

๑๖. นางสาว พัชริดา โอบอ้อม

๑๗. นางสาว พาสุข สุรินทร์วรางกูร

๑๘. นางสาว ยลนภา เพลียสันเทียะ

๒๕. นาย กชากร ตั้งกิจสงวน

๒๖. นางสาว ชนัญชิดา บานแย้ม

๒๗. นางสาว ดวงหทัย อรุณประเสริฐกุล

๒๘. นาย ธีรรินทร์ จันทร์แสง

๒๙. นาย นัตพันธ์ ชมภูศรี

๓๐. นางสาว บุญชนิต อุดม

๓๑. นางสาว ประภัสสร ไกรจรัส

๓๒. นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีกันทา

๓๓. นางสาว พลอยพรรณ พลอยโสภณ

๓๔. นาย พิชากร แสงอรุณ

๗. นางสาว พรรณธิชา ทองพรหม

๘. นางสาว เพชรรัตน์ พึ่งสำาเภา

๙. นางสาว รสิตา สิตวงศ์

๑๐. นางสาว ศิริภาภรณ์ เกษอยู่

๑๑. นางสาว โสภิดา เค้าศรีวงษ์

๑๙. นางสาว เรนุกา เขียววงศ์ตัน

๒๐. นางสาว วรัญชา ไชยนวล

๒๑. นางสาว วริษา ภู่เปลี่ยน

๒๒. นางสาว สุจิตรา พรหมแดน

๒๓. นางสาว เสาวรส ทองอินทร์

๒๔. นางสาว อสมา สันติสวัสดิวงศ์

๓๕. นาย ภาคิน ทิพย์กรรภิรมย์

๓๖. นางสาว มัลลิกา พรหมบุตร

๓๗. นางสาว รุ่งกมล อ่วมทอง

๓๘. นางสาว ฤดีรัตน์ พงษ์ไพโรจน์

๓๙. นางสาว วรรธนันท์ ทาแก้ว

๔๐. นางสาว สาวิตรี สีบุญเรือง

๔๑. นางสาว เสาวนีย์ จันทร์มะโฮง 

๔๒. นางสาว อินทิพร มัธยธนา

๔๓. นางสาว อิสริยาภรณ์ ดวงจินดา



๖๑

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

กายภาพบำาบัดบัณฑิต

๑. นางสาว กรณิการ์ อับดุลสลาม

๒. นางสาว กัญญาวีร์ คำาเนตร

๓. นางสาว ชญานิษฐ์ เอี๋ยวสกุล

๔. นาย ชโยดม มณีโชติ

๕. นางสาว นรีณัฐ สายฟ้า

๖. นางสาว พรประภา พลพันธ์

๑๒. นางสาว จารวี รัตนศิริวงศ์วุฒิ

๑๓. นาย จิรสิน วิวัฒน์มานิตสกุล

๑๔. นางสาว จิรัชญา เงาธัญญาภัทร

๑๕. นางสาว จิราภรณ์ เจนใจ

๑๖. นางสาว นาอีมะฮ์ หะยีอาซา

๒๑. นางสาว กมลฉัตร นาแหลม

๒๒. นาย กรกวิณท์ อินต๊ะเมา

๒๓. นาย กัมปนาท พูลศิริ

๒๔. นางสาว กานต์ชนก สุขยิ่ง

๒๕. นางสาว จิรัชญา ใจชุ่ม

๒๖. นางสาว จุฬาลักษณ์ ฝ้ายเทศ

๒๗. นางสาว ชนกนันท์ สินธุบุญ

๒๘. นางสาว ชลธิชา วงค์ไชยา

๒๙. นางสาว ชีรีน อินแก้ว

๓๐. นางสาว ดารัณ พรมมี

๓๑. นางสาว ธิดารัตน์ เตชะพิสิษฐ์

๓๒. นาย นันทิพัฒน์ จิระโพธิ์

  ๗. นางสาว พัชราวดี เดชะ

  ๘. นางสาว มาร์นิดา เกิดขุมทอง

  ๙. นางสาว รินรดา มาตังคพงศ์

๑๐. นางสาว อภิวรรณ อรินโน 

๑๑. นางสาว อาทิตยา ทูลเศียร

๑๗. นางสาว ปรียนันท์ ชินวิทยาภรณ์

๑๘. นางสาว ปาริฉัตร ลาภประสิทธิ์สุข

๑๙. นางสาว สวรักษ์ ชาติทรัพย์สิน

๒๐. นางสาว อรุณวรรณ เพ็ชรรัตน์

๓๓. นางสาว เบญจวรรณ ผาสุข

๓๔. นางสาว ปภาวรินทร์ ศุภวราพงษ์

๓๕. นางสาว ปัญญาพร ปัญญะ

๓๖. นางสาว ปาจรีย์ หัสต์กมลตระกูล

๓๗. นาย พงษ์พัฒน์ วังสมุด

๓๘. นางสาว พนิดา ชนสุต

๓๙. นางสาว พิมพ์ชนก ชื่นเจริญ

๔๐. นางสาว ฟิตรี หะยีอาแวมะ

๔๑. นาย ภัทรพงษ์ แก้วมหาวัน

๔๒. นางสาว ภัทราภรณ์ แก้วปัญญา

๔๓. นางสาว มธุรส วงศ์เลิศ

๔๔. นางสาว มนัสวี ศรีชัยบุญสูง



๖๒

๔๕. นางสาว เมติญา มัจฉาเมฆ

๔๖. นาย เมธัส มั่งคั่ง

๔๗. นาย เมษา โต๊ะหมาด

๔๘. นางสาว ยุพดี หาวิชา

๔๙. นางสาว ระพีพร แซ่ตัน

๕๐. นางสาว รุจยา ปาลวัฒน์

๕๑. นางสาว วริศรา จันทรวานิช

๕๒. นางสาว วารุณี นุ้ยปลี

๕๓. นางสาว วิชชุลดา ผะงาตุนัด

๕๔. นางสาว ศรัณยุดา วัตรุจีกฤต

๕๕. นาย ศวิษฐ์ ตัณฑัยย์

๕๖. นางสาว ศิริกัลยา บุญศรีมา

๕๗. นาย สรวิศ สืบพงศ์

๕๘. นางสาว สรัลชนา ผาธรรม

๕๙. นางสาว โสภนา พรมเมือง

๖๐. นางสาว หทัยกาญจน์ เกิดแก้ว

๖๑. นางสาว อภิญญา ชูทอง

๖๒. นางสาว อริสรา วรรณพันธ์

๖๓. นางสาว อัมพวรรณ  สินธพ

๖๔. นาย อิสระ นฤภัย

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว ชนิศา ศิริพานิช

๒. นางสาว ณัฐกานต์ ธาตะนะ

๓. นางสาว ธนัชชา ไทยธนสาร

๔. นาย พงศ์ศักดิ์ กมลสัลย์

๘. นางสาว กัลยา แหวนทองคำา

๙. นางสาว ฐาญิกา คงนาลึก

๑๐. นาย ณฐกร เพ็งพ่วง

๑๑. นาย ณัฐวิทย์ ใจศรี

๑๒. นางสาว ดารารัตน์ แก้วโยชน์

๑๓. นางสาว ธนัชพร ผลคำาแปง

๕. นางสาว พนิตตา บำารุงแขวง

๖. นางสาว พิชญ์นรี ทูตสันติ

๗. นางสาว สาวิตรี บุญชูศรี

๑๔. นางสาว มนัญญา คุ้มเหม

๑๕. นาย วชิรวิทย์ เปรุณาวิน

๑๖. นาย วิชญ์วิสิฐ กันทะพรม

๑๗. นางสาว ศศิธร สมพัตร์

๑๘. นางสาว สิริพร เชื้อเถา

๑๙. นางสาว อรัญญา นาแพง



๖๓

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๒๐. นางสาว กฤษณา ใจวัน

๒๑. นางสาว กัญญารัตน์ รูปศรี

๒๒. นางสาว การบูร ใจยอด

๒๓. นางสาว คันธารัตน์ แสงประสิทธิ์

๒๔. นางสาว จรินรัตน์ เหมวิเชียร

๒๕. นางสาว จิระวดี ใจขัน

๒๖. นางสาว เจนจิรา อ่อนเหลือ

๒๗. นางสาว ชฎาพร จัดเขตรกรรม

๒๘. นางสาว ชนันพร ช่วยจันทร์

๒๙. นางสาว ชนินาถ คำาวงศ์ษา

๓๐. นางสาว ชิดชนก บัวผัด

๓๑. นางสาว ฐิติยาพร ชัยศักดิ์เลิศ

๓๒. นางสาว ณพสรา นุชเนตร

๓๓. นางสาว ณัฐทรี สมศรี

๓๔. นาย ณัฐพล ชุ่มแสง

๓๕. นางสาว ดวงกมล เกียรติภัทรชัย

๓๖. นาย ธนกฤต สิทธิภา

๓๗. นาย ธนะชัย หงษ์ทอง

๓๘. นางสาว ธนิษฐา เหมทานนท์

๓๙. นางสาว นรินเรศ มามาก

๔๐. นางสาว นวลจุฑา ช่วยงาน

๔๑. นางสาว นัตยา ตั้งศิริกุล

๔๒. นางสาว นันท์รวี สายทอง

๔๓. นาย นัสมุดดีน เจ๊ะแว

๔๔. นางสาว นิรมล ใจใหญ่

๔๕. นาย นิลวัฒน์ เกตุแก้ว

๔๖. นางสาว นุชนาฏ วงค์ชัย

๔๗. นาย เนติพงศ์ รัตนะ

๔๘. นาย ปรเมษฐ์ นิลจันทร์

๔๙. นาย ปริญญา ดาระสุวรรณ์

๕๐. นางสาว ปริเนตร อินต๊ะสิน

๕๑. นางสาว ปวีณ์สุดา ศรียอด

๕๒. นาย ปัทวีร์ สุทัศน์

๕๓. นางสาว เปรมกมล จันโท

๕๔. นางสาว พงษ์ธิดา สุวรรณโมกข์

๕๕. นางสาว ภัทรา แสงสมบูรณ์

๕๖. นางสาว มัณฑสิกา แสนสุภา

๕๗. นางสาว มัลลิกา เกษม

๕๘. นาย มูฮำาหมัดฮาพีช นิแล๊ะ

๕๙. นางสาว วรรณา เณรตาก้อง

๖๐. นางสาว วรรณิกา สุขใจ

๖๑. นางสาว วราภรณ์ ธรรมสอน

๖๒. นางสาว วริษฐา เฟื่องแก้ว

๖๓. นางสาว วริษา ประดับคำา

๖๔. นางสาว วัชลาวลี ร่มเย็น

๖๕. นางสาว วาทินี สีชารี

๖๖. นาย วิสุทธิ์ แก้วดี

๖๗. นางสาว ศรวณีย์ ราชมี

๖๘. นางสาว ศรโสน คำานา

๖๙. นางสาว ศศินันท์ จีระณา

๗๐. นางสาว ศิริพร ลัยกิจมงคล

๗๑. นางสาว ศิริรัตน์ เสนไสย์

๗๒. นางสาว สาวิตรี หงษ์ผ้วย

๗๓. นางสาว สุชาดา ปัตตะแวว

๗๔. นางสาว สุดาทิพย์ เรือนแก้ว

๗๕. นางสาว สุทธิวรรณ เครือจันทร์



๖๔

๗๖. นางสาว สุธิดา จัดเขตรกรรม

๗๗. นางสาว สุภาภรณ์ เหม็นมุด

๗๘. นางสาว สุภาวดี หงคงคา

๗๙. นาย สุรเชษฐ์ โปราหา

๘๐. นาย อติชาต พิมพา

๘๑. นางสาว อรัญญา สิทธิภา

๘๒. นางสาว อัฐสิมา มาศโอสถ

๘๓. นางสาว อายญาฎา สง่าเดช

๘๔. MISS KHIN POE EI WEIK 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  

๑. นาย วชิรศักดิ์ ศรีราช

๓. นาย พศวีร์ ศรีวาลย์

  ๕. นางสาว กันต์ภัสสร เกิดแก้ว

  ๖. นาย กานตพันธุ์ งานดี

  ๗. นางสาว เกศรินทร์ วิชัยเนตร

  ๘. นาย จักรพงศ์ เรือนสังข์

  ๙. นางสาว จุฑาทิพย์ สุทธิเดชา

๑๐. นาย ชัยรวี พัวพันธ์

๑๑. นาย ชิตพล โยธา

๑๒. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ละมั่งทอง

๑๓. นางสาว ณัฏฐิกา ขันติพงศ์พันธุ์

๑๔. นางสาว นำ้าผึ้ง พ่วงแสง

๑๕. นาย นิธิ สีโท

๒. นางสาว หทัยภัทร ทิพยุทธ

๔. นางสาว ศุภมาส อาชีวะพนิช

๑๖. นางสาว พิมพ์ประภา กุญแจกล

๑๗. นาย พีระพงศ์ ทยาพัชร

๑๘. นาย ภัทรภณ น้อยกาศักดิ์

๑๙. นางสาว รัตน์ศรัณยา ยศพงศภรณ์

๒๐. นางสาว ศศิวิมล วิศิษฏ์วิเศษกุล

๒๑. นาย สรณัฐ ทองหยู

๒๒. นางสาว สุภัทสร กาลจันทร์

๒๓. นางสาว สุภาพร ริมพิสอน

๒๔. นาย อรรถวิทย์ วัชรธรรมรักษ์

๒๕. นาย อรุณ ชุ่มอินทร์



๖๕

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

  ๒. นางสาว กฤติยา เกสพานิช

  ๓. นางสาว เกศิรินทร์ จินดา

  ๔. นาย จารุกิตติ์ บรรณากิจ

  ๕. นางสาว จิตราพร นวลสา

  ๖. นาย ชยณัฐ บุญก้านตง

  ๗. นางสาว ณัฐสิกา จันทะนะ

  ๘. นางสาว ทัศนีย์ พรมจันทร์

  ๙. นางสาว นันทิมา สุวรรณรงค์

๑๐. นาย พรศักดิ์ เดือนจันทร์ฉาย

๑๑. นาย พีรพงษ์ ทองคูณปรีดา

๑๒. นางสาว มัณฑนา ชัยปลื้ม

๑๓. นางสาว มินตรา ชิดไชย

๑. นางสาว วาสินี กี่สุ้น

๑๔. นางสาว รัตนาภรณ์ พันธุรัตน์

๑๕. นางสาว วริศรา พึ่งม่วง

๑๖. นางสาว วิจิตรา อื้อมุกดากุล

๑๗. นางสาว วิลาวรรณ์ เขื่อนอ้าย

๑๘. นางสาว ศิวนาถ พรรณราย

๑๙. นางสาว สุวนันท์ สุนันท์สมบัติ

๒๐. นางสาว สุวิมล บุญเกิด

๒๑. นางสาว อรชุดา บุญเรือง

๒๒. นางสาว อรณี คชรินทร์

๒๓. นางสาว อัจฉรา กิตติทรัพย์ไพศาล

๒๔. นางสาว อารียา นุ้ยเอียด



๖๖

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  ๗. นางสาว จุฑามาศ ขายเครื่องเทศ

  ๘. นางสาว จุฑารัตน์ กำ่ากูลณะ

  ๙. นางสาว ฉัตรลดา พึ่งอินต๊ะ

๑๐. นางสาว ชฎาภรณ์ เตชะทน

๑๑. นางสาว ชฎาภรณ์ ใหม่บุญเรือง

๑๒. นางสาว ทิยาภรณ์ ปัญญาเหมือง

๑๓. นางสาว นรินรัตน์ มามาก

๑๔. นางสาว นวพรรณ คำาปัน

๑๕. นาย พงศธร มูลสถาน

๑๖. นางสาว พนิดา ขันแปง

๒๗. นางสาว กรกนก เทพวงศ์

๒๘. นางสาว กรรณิการ์ แพงษา

๒๙. นาย กิจจา สีลาโคตร

๓๐. นางสาว เกศกนก นันทะศิริ

๓๑. นางสาว แคทธียา เป็นเอก

๓๒. นางสาว จันทรา กาวี

๓๓. นางสาว จิรภิญญา บุญประสิทธิ์

๓๔. นางสาว ชญานี ภู่อำ่า

๓๕. นางสาว ชนกนาถ เลิศจันทร์

๑๗. นางสาว พัทธ์ธีรา อุตตะมะ

๑๘. นางสาว รัชฎาพร   ทีนารัตน์

๑๙. นางสาว วทันยา บุญเสงี่ยม

๒๐. นางสาว วรรณทิวา เผ่ามณี

๒๑. นางสาว วรรณรท ไชยนาม

๒๒. นางสาว วิมลรัตน์ ใจแล

๒๓. นาย สุรพงษ์ กันทาดง

๒๔. นางสาว โสวรรณ ตรีคูณสถิต

๒๕. นางสาว หทัยภัทร ฉิมคง

๒๖. นาย อดิศักดิ์ วรสารศิริ

๓๖. นางสาว ชมภูทิพย์ เดชคุณมาก

๓๗. นางสาว ช่อผกา ฟักแก้ว

๓๘. นางสาว ชัญญานุช ยั่งยืน

๓๙. นางสาว ชาติญา อนุรักษ์

๔๐. นางสาว ชิดชนก ไชยเสนา

๔๑. นางสาว ณัฐกัญญา ธรณิศวรานนท์

๔๒. นางสาว ณัฐทิชา เมืองมา

๔๓. นางสาว ดลนภา สุวรรณรังษี

๔๔. นางสาว ตวงรัตน์ กองเงิน

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑. นางสาว กฤตยาณี จำาคำา

๒. นางสาว นัชชา ฤกษ์ดำาเนินกิจ

๓. นาย พร้อมเพชร เกษมสุข

๔. นางสาว มิ่งขวัญ จึงเจริญ

๕. นางสาว ศิวพร อ่อนใจ

๖. นางสาว สุกัญญา ประเสริฐสังข์



๖๗

๔๕. นางสาว ตวงรัตน์ ทิปมูล

๔๖. นางสาว ธนภรณ์ คำาบัวตอง

๔๗. นางสาว ธนัชพร จักรมณี

๔๘. นาย ธราธร ก้างออนตา

๔๙. นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีคุณ

๕๐. นางสาว นฏกร ฟองแก้ว

๕๑. นางสาว ปภัสสร คนอยู่

๕๒. นางสาว ปวริศา ชัยลังกา

๕๓. นาย ปิยทัศน์ วงค์เมธา

๕๔. นางสาว ผกาวัลย์ ยอดคำา

๕๕. นางสาว พลอยไพลิน เทพฝอย

๕๖. นางสาว พัดชา กิ่งวงษา

๕๗. นางสาว พิชญา ชูแสง

๕๘. นางสาว พิสินี กุสาวดี

๕๙. นางสาว ภัคควดี คำาภีระ

๖๐. นางสาว ภัทรา จะมะยะ

๖๑. นางสาว ภาณุมาศ บุญไทยกลาง

๖๒. นางสาว เมวิการ์ สายอินต๊ะ

๖๓. นางสาว เยาวลักษณ์ จิตตรง

๖๔. นางสาว รวิพร ลังกาพินธุ์

๖๕. นางสาว รักษิณา สังข์แสง

๖๖. นางสาว รัตติกานต์ ลิ้มประเสริฐ

๖๗. นางสาว วรรณวิสา สุธรรมซาว

๖๘. นางสาว วราพรรณ ดอนชัย

๖๙. นางสาว วราภรณ์ ธนะวงค์

๗๐. นางสาว วาสนา พื้นผัด

๗๑. นางสาว วิลาสินี วรรณบุบผา

๗๒. นางสาว ศศิชา ศิริลักษณ์

๗๓. นางสาว ศิริกาญจน์ คำาวงค์

๗๔. นางสาว ศุภลักษณ์ นวลสมอ

๗๕. นางสาว สรินยา สมบัติพานิช

๗๖. นางสาว สวนียา โตจำาเริญ

๗๗. นางสาว สุธีรา สุวรรณลพ

๗๘. นางสาว สุพรรษา เจนกสิสาท

๗๙. นางสาว สุภัสสร สิงห์ชัย

๘๐. นางสาว หทัยรัตน์ ศูนย์กลาง

๘๑. นางสาว อทิตยา ศรีวารีกุล

๘๒. นางสาว อนุสรา อุตรการ

๘๓. นางสาว อภิสรา รัตตศิริ

๘๔. นางสาว อุริษา ศรีไพบูลย์



๖๘

สำานักวิชาจีนวิทยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๑. นางสาว กฤษณา ไชยสม

  ๒. นางสาว ขวัญฤทัย ลายจันทร์

  ๓. นางสาว ณรรทมณ ทองดี

  ๔. นางสาว ณิชกมล ไพโรจน์อมรชัย

  ๕. นางสาว ดาปนีย์ กองวิสัยสุข

  ๖. นางสาว ทิฆัมพร ตันตระพงศธร

  ๗. นางสาว นภาลัย จันทรากุล

  ๘. นางสาว นิพร ปรางค์แสงวิไล

  ๙. นางสาว บงกชรัตน์ ศิริศรชัย

๑๐. นางสาว บุญศิริ อัตตะศิริ

๒๐. นางสาว กนกพร ใจดี

๒๑. นางสาว กนกวรรณ พนมอุดมเลิศ

๒๒. นางสาว กัญจน์นิกข์ เตชะเพิ่มผล

๒๓. นางสาว กัญญ์กนิษฐ์ สว่างพัฒนกุล

๒๔. นางสาว กันตนา ยงค์ตระกูล

๒๕. นางสาว กันตยา ลิ้มตระกูล

๒๖. นางสาว จิรานันท์ พรมจักร์

๒๗. นางสาว จิราภรณ์ แย้มพินิจ

๒๘. นางสาว จีรนันท์ สุข

๒๙. นางสาว แจ่มขวัญ ยุวจันทร์

๓๐. นางสาว ชุติมา แซ่ฮัว

๓๑. นางสาว ณัฐกานต์ มิงสะเมาะ

๓๒. นางสาว ณัฐฑพร เทพสุวรรณ

๓๓. นางสาว ณัฐรวี ยุ้งทอง

๑๑. นางสาว พิมรักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์

๑๒. นางสาว พิมลพรรณ บุญวรรณ

๑๓. นางสาว วารี แซ่จาง

๑๔. นางสาว สุภิกา แซ่หลี่

๑๕. นาย สุริยวัชร พันธ์นรา

๑๖. นางสาว อนัญญา แซ่ลี่

๑๗. นางสาว อรฉัตร อินทเสน

๑๘. นาย อัครพล จิรวงษ์โรจน์

๑๙. นางสาว อำาพร ผดุงเจริญพร

๓๔. นาย นพดล โพธิวงค์

๓๕. นางสาว บัวทอง ศรีโสมะสัจจะกุล

๓๖. นางสาว ปวีณา วงค์ใหญ่

๓๗. นางสาว พรหมอัปสร วัฒนการัณยภาส

๓๘. นางสาว พิจาริน พิริยะอนนท์

๓๙. นางสาว พิชญ์สินี เพาะผล

๔๐. นางสาว พิชญา รุจิระมานนท์

๔๑. นางสาว พิมพ์ชนก สัจจะบุญทวี

๔๒. นางสาว มนธิชา สุขเกษม

๔๓. นาย วรเมธ ขุนโต

๔๔. นางสาว วริศรา เปี้ยจันทร์

๔๕. นางสาว วิภา แซ่สี่

๔๖. นางสาว วิภาวี นัจสิทธิ์

๔๗. นางสาว ศตนรร ชุณวงษ์



๖๙

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

๕๔. นางสาว กนกอร กาญจนะกัณโห

๕๕. นางสาว กรรณิการ์ อุ่นอารมย์

๕๖. นางสาว กรวิกา ศรีสังวรณ์

๕๗. นางสาว กวินทิพย์ ศรชัยยืน

๕๘. นางสาว กัญญาณัฐ มะลิแก

๕๙. นาย กิตติชัย สุเมธานุภาพ

๖๐. นางสาว กุสุมาสพ์ สุนทราภา

๖๑. นาย คีรีรัฐ  สุวรรณรัตน์

๖๒. นางสาว งามวิจิตร คงคาเพ็ชร์

๖๓. นางสาว จตุพร วิริยะรัศมี

๖๔. นางสาว จิดานันท์ อุดรศักดิ์

๖๕. นางสาว ชฎาภรณ์ เธียรประมุข

๖๖. นางสาว ชมพูทิพย์ สงวนความดี

๖๗. นางสาว ชยุตรา บุญทัพ

๖๘. นางสาว ชวัลนุช ชูมณี

๖๙. นางสาว ชวิกา โกมลมิศร์

๗๐. นางสาว ญาดา วาสุกะรัตน์

๗๑. นางสาว ญานิกา อินญาวิเลิศ

๗๒. นางสาว ฐิติพร หลิน

๗๓. นางสาว ณัชชา สุขอนันต์

๗๔. นางสาว ณัฐฐิรา อินต๊ะเสน

๗๕. นางสาว ณัฐธิดา สุพันธ์

๗๖. นางสาว ณัฐอวัศยา กีรติโพธิวงศ์

๗๗. นาย ดารุสลาม เจะโด

  ๗๘. นางสาว ธมลวรรณ เลียวเจริญ

  ๗๙. นางสาว ธิดาทิพย์ จันทร์พุ่ม

  ๘๐. นางสาว ธิดามาส พรมจักร์

  ๘๑. นางสาว นภัส ไปเร็ว

  ๘๒. นางสาว ปรางทิพย์ ทิพย์ศรีบุตร

  ๘๓. นางสาว ปรีชญา เผือกพูลผล

  ๘๔. นางสาว ปิยะดา ซาทู

  ๘๕. นางสาว ปิยากร ชูขจร

  ๘๖. นางสาว ปุณยาพร ทีหอคำา

  ๘๗. นางสาว พนิดา พนาพิทักษ์กุล

  ๘๘. นางสาว พรญาณี เมฆลอย

  ๘๙. นางสาว พรทิพย์ จะยอ

  ๙๐. นางสาว พัชฎาภรณ์ รุ่งศรีวัฒนา

  ๙๑. นางสาว พัชรพร เพชรทวี

  ๙๒. นางสาว พัชรีญา สิงห์ทิพย์พันธุ์

  ๙๓. นางสาว พิชญ์สินี ลีรัตนชัย

  ๙๔. นาย พิทักษ์ชาติ พิลาภ

  ๙๕. นางสาว เพชราพรรณ  ศรีสุข

  ๙๖. นางสาว ภัทราภรณ์ วรพิทยาภรณ์

  ๙๗. นางสาว ภัทริน คำาทรัพย์

  ๙๘. นางสาว มณีพร แสงศิริคุณ

  ๙๙. นางสาว มิ่งกมล จับใจนาย

๑๐๐. นางสาว ยวิษฐา เทพจิตรา

๑๐๑. นางสาว รติรัตน์ นาคมาลี

๔๘. นางสาว ศุภวรรณ เสาวลักษณาการ

๔๙. นางสาว สุนิสา โสภณากุลชัย

๕๐. นางสาว อริสา ศรีสงคราม

๕๑. นางสาว อังคณา ธรรมเจริญ

๕๒. นางสาว อัจฉรา จางจิตกิจไพบูลย์

๕๓. นางสาว อัจฉราพรรณ แสนปัญญา



๑๐๒. นางสาว รวิภา พันธ์บุญเกิด

๑๐๓. นางสาว รวิวรรณ ไชยเลิศ

๑๐๔. นางสาว ระพีพัฒน์ ดอกดวง

๑๐๕. นางสาว รัญชนา ชุ่มมงคล

๑๐๖. นางสาว รุ่งนภา วรรณการ

๑๐๗. นาย วราธิป นราภิรมย์อนันต์

๑๐๘. นางสาว วันทนีย์ คุณาชีวะ

๑๐๙. นาย วิชญ์ภาส รุ่งธีรวัฒนานนท์

๑๑๐. นางสาว วิภารัตน์ สิริภูมิ

๑๑๑. นาย วิภาสพงศ์ วิริยะวณิช

๑๑๒. นางสาว วีรดา ตัณฑเวส

๑๑๓. นางสาว ศิริทิพย์ ณ อุบล

๑๑๔. นางสาว ศิรินทร์ธนากร แซ่อึ้ง

๑๑๕. นางสาว ศุภรัตน์ พิกุลเทศ

๑๑๖. นางสาว สัณฑ์ชนก นวินนราณกรณ์

๑๑๗. นางสาว สาวิณี แวงวรรณ

๑๑๘. นางสาว สุกัญญา เวทพิสัย

๑๑๙. นางสาว สุชานันท์ ธนัญชยากร

๑๒๐. นางสาว สุภิสรา ใยยวง

๑๒๑. นางสาว สุวภัทร เพชรมณี

๑๒๒. นาย หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล

๑๒๓. นางสาว อนัญญา ศรีวุฒิชาญ

๑๒๔. นางสาว อัญชิกา ศรีธาราธิคุณ

๑๒๕. นางสาว อัมพร วงค์ใหญ่

๑๒๖. นาย อานนท์ กิตติคุณานนท์

๑๒๗. นางสาว อิสรีย์ อ่างทอง

๑๒๘. MISS YE LIM LIM

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑. นางสาว ศวิตา ถาวรพจน์

๑๒. นางสาว กนกพิชญ์ สันวงค์

๑๓. นางสาว กฤตพร สายมณี

๓. นางสาว ขนิษนันทร์ บุญสะอาด

๔. นางสาว ดรุณี บัวใหญ่

๕. นางสาว รักษ์สุดา คำาสุทธิ

๖. นาย วสันต์ แสนมา

๗. นางสาว วัชราพรรณ ปราบหงส์

๒. นาย สาริศ ศรีวิลักษณ์

๑๔. นาย ก่อพงศ์ ขาวผ่อง

๑๕. นาย กิตติสัณห์ กฤตยาเจริญพงศ์

  ๘. นางสาว สุดารัตน์ หรรษา

  ๙. นางสาว อรอนงค์ ธนะโรจน์รุ่งเรือง

๑๐. นาย อัสวนนท์ หัสขันธิ์เปี่ยมสุข

๑๑. นางสาว อินทิรา ปฐวีกาญจนวารี

๗๐



๑๖. นางสาว เกศยาวี สีปวน

๑๗. นางสาว แคทลียา จินดาสถาน

๑๘. นางสาว ฉัตรชฎา ทาบัว

๑๙. นางสาว ชมพูนุท โล่เจริญธรรม

๒๐. นางสาว ชวิศา กันกา

๒๑. นางสาว ฐิติชญา เกียรติ์ศิริศักดิ์

๒๒. นางสาว ฑะเลจันทร์ เพ็ชรรัตน์

๒๓. นางสาว ณัฐชยา ศรีขะจิต

๒๔. นางสาว ธนพร เอกกะยอ

๒๕. นาย ธนภูมิ สุรจิต

๒๖. นางสาว ธนาพร คำาวินิตย์

๒๗. นางสาว ธิษณา อุ่นไพร

๒๘. นางสาว นวพร แซ่ซง

๒๙. นางสาว นัทธ์หทัย เฮงตระกูลเวคิน

๓๐. นางสาว ประกายแก้ว นาคตระกูล

๓๑. นางสาว ปิยะนุช ใจขัตติ

๓๒. นางสาว ปุ๋ย แซ่โล๊ะ

๓๓. นางสาว พนิดา อุดมสุขสวัสดิ์

๓๔. นางสาว พรสวรรค์  ติณราช

๓๕. นางสาว พัชรา พรมลาย

๓๖. นางสาว พัชริยา พราหมณี

๓๗. นาย พิชชานันท์ วงศ์แก้ว

๓๘. นางสาว พิชญา ทวีสุข

๓๙. นางสาว พิชญาภา กัลยา

๔๐. นางสาว ภัทราภรณ์ วุฒิจันทร์

๔๑. นางสาว มินตรา ไชยชนะ

๔๒. นางสาว วันทนีย์ จันทร์หอม

๔๓. นางสาว ศุภจิต ศรีธิ

๔๔. นางสาว สุวิมล นะใจ

๔๕. นางสาว อัจฉรา ภูวพิทยานนท์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

  ๑. นางสาว กัญญารัตน์ สมส่วน

  ๒. นาย กุลภาค ลิมปนานุวัฒน์

  ๓. นางสาว จันทร์ดี สุคนธศิริพร

  ๔. นาย จิรพัตร์ จินศิริวานิชย์

  ๕. นางสาว จุฑามาศ จริยธรรมานุกูล

  ๖. นางสาว จุติพร สุขสวัสดิ์

  ๗. นางสาว ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ

  ๘. นาย ประทาน มงคลชัยชวาล

  ๙. นางสาว ปฤณา มโนมัยวิบูลย์

๑๐. นางสาว ปีติพร ตั้งสุนันท์ธรรม

๑๑. นางสาว มณทา เติมผลบุญ

๑๒. นางสาว เมธาพร ชนวรางกูร

๑๓. นาย ยงยุทธ์ ชื่นชม

๑๔. นางสาว เยาวลักษณ์ สีตลาศัย

๑๕. นางสาว รสสุคนธ์ นาคนคร

๑๖. นางสาว รัตนา อรัญชัยยะ

๑๗. นางสาว รัศมี เผือกใจแผ้ว

๑๘. นาย วิภพ วิริยะโรจน์

๑๙. นาย ศักดิ์ชัย ตั้งวัฒนาพาณิชย์

๒๐. นางสาว สุกัญญา ปิ่นทอง

๒๑. นางสาว สุชาดา แซ่โต๊ะ

๒๒. นางสาว อรุณี ทองคำาโสภา

๒๓. นางสาว อุษณา วงษ์พุทธิชัย

๗๑



สำานักวิชาศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

๑. MR. FRANZ SASCHA SCHOLL

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)

๒. MR. BONWOONG GU

๓. MR. DAVID NICHOLAS   ROOT

๑. นางสาว กรองกาญจน์ เจริญยิ่ง

๒. นางสาว ชุติกานต์ กันถะกัสสานนท์

๓. นางสาว ดวงกมล ช่วยกุล

๔. นางสาว ปองสุดา พิมลสมสกุล

  ๙. นางสาว กุลธิดา ตันยากุล

๑๐. นางสาว งามใจ บุญระหงษ์

๑๑. นางสาว จินห์จุฑา จินหิรัญ

๑๒. นางสาว ณัฐกานต์ เรือนมูล

๕. MR. DONG-UN KIM

๖. MR. SEONGJIN PARK

๗. MR. WILLIAM VALENTINO RENE  DAVALLE 

๔. MISS SHARON LYNN PELZ

๕. นางสาว พิชามญชุ์  อยู่เป็นแก้ว

๖. นางสาว ศิริประภา นุกาศ

๗. นางสาว สุชานันท์ รัตติวัธน์

๘. นางสาว อรวรางค์ ปรัชญากิตติ

๑๓. นางสาว ณิษอร รักษามานิตชัย

๑๔. นาย ภาคิน มหายศ

๑๕. นางสาว หทัยชนก หวานสง

๑๖. นางสาว เหมือนฝัน สุภาพ

๘. MISS YEON JU LEE

๙. MISS YUKI NISHIYAMA

๗๒



ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

๑๗. นางสาว กนกกาญจน์ พลนิล

๑๘. นาย กัญจน์ณัฏฐ์ กองโสม

๑๙. นางสาว กัญญาณัฐ แกนขุนทด

๒๐. นางสาว กาญจนา ห่อวงศ์สกุล

๒๑. นาย กานต์ จันทร์เกตุ

๒๒. นาย เขตฐพัฒน์ เพียรจริง

๒๓. นาย เขตรัฐ คุณโป

๒๔. นางสาว แคทลียา บุญประเทือง

๒๕. นางสาว ฆัณทณา เทพคำาลือ

๒๖. นาย จักรชัย ไชยรินคำา

๒๗. นางสาว จิณณ์ณิตา บุดดี

๒๘. นางสาว จิรภิญญา โพรทัน

๒๙. นาย จิระวัฒน์ ศักดิ์อุดมเดช

๓๐. นางสาว จิรัชฌา จิตพรพิพัฒน์

๓๑. นางสาว จีรพร จินะวงษ์

๓๒. นางสาว จุฑาทิพย์  ป้องศิริ

๓๓. นางสาว จุฑามาศ เครือยศ

๓๔. นางสาว จุฑามาศ นิลละออ

๓๕. นาย เจษฎา  เจตน์จำาลอง

๓๖. นาย ชงฆลักษณ์ พลศรี

๓๗. นางสาว ชญานิศา สุรสอน

๓๘. นางสาว ชนกนันท์ กลางประพันธ์

๓๙. นาย ชนะกิจ ปริญญานิยม

๔๐. นางสาว ชนาพันธ์ พุ่มพวง

๔๑. นางสาว ชนิดา ทรงกลิ่น

๔๒. นางสาว ชมภูนุช ธรรมอนันต์

๔๓. นาย ชยพัทธ์ ใจสุขเสริญ

๔๔. นางสาว ชลิตา เตชถาวรเจริญ

๔๕. นาย ชัชพล รักษา

๔๖. นางสาว ชีวนัน นวลหิ้น

๔๗. นางสาว ณฌกร ตีรวัฒนประภา

๔๘. นางสาว ณภัสลดา เรืองเดช

๔๙. นาย ณรงค์ศักดิ์ ดวงติ๊บ

๕๐. นางสาว ณัฐกฤตา ศรีศุภชัยยา

๕๑. นางสาว ณัฐกาญจน์ พลอินทร์

๕๒. นางสาว ณัฐธยาน์ นาควารีสุวรรณ

๕๓. นาย ณัฐพงษ์ น้อยหมอ

๕๔. นางสาว ณัฐมน เลขะจิระกุล

๕๕. นางสาว ณิชฐ์ชานันท์ ชนะสงคราม

๕๖. นางสาว ณิชาภัทร ไชยวรรณ์

๕๗. นางสาว ณิชาภัทร อุ่นเรือน

๕๘. นางสาว ณิชาภา พัดเจริญ

๕๙. นางสาว ตวงพร เดชผล

๖๐. นาย ทรงวุฒิ นันทวงค์

๖๑. นางสาว ทรัพย์ศิริ สอนจิตต์

๖๒. นางสาว ทรายแก้ว พิพัฒน์วรากุล

๖๓. นางสาว ธนาภรณ์ เทียมเกียรติวิไล

๖๔. นางสาว ธนาวดี ศิริวิกรานต์

๖๕. นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเขียววงศ์

๖๖. นางสาว ธิราพร เจียวก๊ก

๖๗. นางสาว ธิราพรรณ สิทธิวาด

๖๘. นางสาว ธิศวรรณ สุวิวัฒนา

๖๙. นางสาว นริศรา มาจันทร์

๗๐. นางสาว นวรัตน์ นกทอง

๗๑. นาย นันทสุข์ หวง

๗๒. นางสาว นันทิดา อิธิยาภรณ์

๗๓



๗๓. นางสาว นาถฤดี แก้วผัด

๗๔. นางสาว เนตรนภิตร์ ลีเลิศ 

๗๕. นางสาว บุญฑิตา จันทรชีวะ

๗๖. นาย ปราโมช พิมพ์สิงห์

๗๗. นางสาว ปรียานุช พาณิชอนุรักษ์

๗๘. นางสาว ปานทิพย์ ยิ้มณรงค์

๗๙. นางสาว ปิยปาณ อรรถเสถียร

๘๐. นางสาว พชรพร จอมมงคล

๘๑. นางสาว พรรณทิพย์ภา ปาลวัฒน์

๘๒. นางสาว พลอยอำาไพ ติใหม่

๘๓. นางสาว พิจิตรา เกตุรักษา

๘๔. นางสาว พิมพ์ธิดา พิมพ์ธนประทีป

๘๕. นางสาว พีรยา มีศิริ

๘๖. นางสาว ภัทรสุดา ไชยจินดา

๘๗. นางสาว รติมา บุษย์ศรีเจริญ

๘๘. นางสาว รัชยา ขนกเงิน

๘๙. นางสาว รัตติกาล ศรีเทพ

๙๐. นางสาว ลักษณา จิณะแสน

๙๑. นางสาว วรวรรณ นวลเอี่ยม

๙๒. นาย วรัญญู ติรไพโรจน์

  ๙๓. นางสาว วรารีย์ นิลโกศล

  ๙๔. นางสาว วริศรา เวสสธาดา

  ๙๕. นาย วาริศร์ รอดปานะ

  ๙๖. นางสาว วาสนา ภูผาเดียว

  ๙๗. นาย ศรายุทธ ชู

  ๙๘. นางสาว ศศิธร พูลอนันต์

  ๙๙. นาย สาริน บุณยาธิษฐาน

๑๐๐. นางสาว สิริมงคล บุญมาก

๑๐๑. นางสาว สุชานรี มหาชัยวงษ์

๑๐๒. นางสาว สุดาพร มีเสรี

๑๐๓. นางสาว สุนิสา ยารังษี

๑๐๔. นางสาว สุภาณี พรหมเกิด

๑๐๕. นางสาว หทัยกาญจน์ ฉิมชน

๑๐๖. นางสาว อรชุมา สุชาติ

๑๐๗. นางสาว อรวรา ณ สงขลา

๑๐๘. นางสาว อรอุมา แซ่ภู่

๑๐๙. นาย เอกพจน์  พงศ์แดง

๑๑๐. นางสาว เอินฟ้า เหมทานนท์

๑๑๑. MR. XIN LIU

๗๔



สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

๑. นางสาว นิสาชล ณ ลำาปาง

๓. นาย กิติพงศ์ กิติ

๔. นางสาว ภัสสร ทรายคำา

๕. นางสาว ลลิดา จันทร์แจ่ม

  ๙. นางสาว กนกภรณ์ บุตรสะอาด

๑๐. นาย กฤษณภัทร หย่อมทอง

๑๑. นางสาว กันยรัตน์ ภิรมย์

๑๒. นางสาว กานต์พิชชา หะวัน

๑๓. นาย ไกรวิทย์ ภูมิรักษ์

๑๔. นาย คชินทร์ ชินพันธ์

๑๕. นาย จิตรเทพ ปราณจันทร์

๑๖. นางสาว จีราพร บัวขำา

๑๗. นาย เจริญศักดิ์ ยอดกันทา

๑๘. นาย ชัยรักษ์ ภู่อมร

๑๙. นางสาว ณัฐชา ปัญญาชนกุล

๒๐. นาย ธนาชน บัวสาย

๒๑. นาย นัฐพงศ์ เหลาเมืองเพีย

๒๒. นางสาว นารีรัตน์ ทรงธรรม

๒๓. นางสาว นิชาภา ประยูรธนสาร

๒๔. นางสาว นุธิดา บุญสูง

๒๕. นางสาว ปาณิสรา เทพคำาดี

๒๖. นางสาว พรชนก กิจผลิต

๒๗. นางสาว พรชนิตว์ วงศ์นิติธร

๒. นางสาว มนัญชยา เกิดพร

๖. นางสาว วิชสุดา ตั้งทรงเจริญ

๗. นาย วิรายุ สุทธิภาศิลป์

๘. นางสาว อิสราภรณ์ พลบุปผา

๒๘. นาย พลกฤต อุดมโชคมหาศาล

๒๙. นาย พีรเมศร์ ศรีปัญญา

๓๐. นางสาว ภัทรศยา รัตนะวงศ์กุล

๓๑. นาย ภาณุเดช ดวงแสงเหล็ก

๓๒. นางสาว ภูลิษา ลาภธนไพบูลย์

๓๓. นางสาว มนต์นภา นันตา

๓๔. นาย มนูญ หะยีเมาะลอ

๓๕. นางสาว รุ่งฟ้า สมันตกาญจน์

๓๖. นางสาว เรนุกา พลเกษตร

๓๗. นางสาว ลัญวัชร หมาดปูเต๊ะ

๓๘. นางสาว วชิราภรณ์ เทศวัง

๓๙. นางสาว วราภรณ์ ยาฤทธิ์ปก

๔๐. นางสาว วิไลวรรณ สุภาพ

๔๑. นาย ศุภากร ก๋าติ๊บ

๔๒. นางสาว สกาวเดือน เปรมปรี

๔๓. นางสาว สุภาวดี คุตะวัน

๔๔. นางสาว อภิญญา เทียนมนต์

๔๕. นางสาว อัจฉรา ขาวละออ

๔๖. นาย อับดุลรอเซะ สะนิ
๗๕



วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

๑. นางสาว จุฑามาศ คำาฟอง

๒. นาย ชินโชติ สุริสุระ

๓. นาย ฐณวัฒน์ ธำารงธราดล

  ๗. นางสาว กชมน นิติวิศิษฏ์กุล

  ๘. นางสาว กฤติยา คำาด้วง

  ๙. นางสาว กิตติญา นิตยบูรณ์

๑๐. นางสาว กิติยา วงษ์พิไลวัฒน์

๑๑. นางสาว เกตุนภา กึกกอง

๑๒. นางสาว จริยา บุรวัฒน์

๑๓. นาย จักรพันธ์ โปธิปัน

๑๔. นางสาว จินดาพร อินฝั้น

๑๕. นางสาว จีรวรรณ ฉุนจัตุรัส

๑๖. นางสาว จุฬาวรรณ สันติธรรมโสภณ

๑๗. นางสาว ชลลดา ใจเต็ม

๑๘. นางสาว ชาลิสา สัมมะณี

๑๙. นางสาว โชติมา ธนะมานนท์

๒๐. นางสาว ณัชชา อภัยกาวี

๒๑. นางสาว ณัฐชยา เกาะลอย

๒๒. นาย ณัฐพล รัตนชาติ

๒๓. นางสาว ทัศนีย์ ว่องทะเล

๒๔. นางสาว นภสร แย้มวัตร

๒๕. นางสาว นิโลบล พุมมา

๔. นางสาว ณัฐณิชา บุตรจันทร์

๕. นางสาว ดามิศรา อินต๊ะมูล

๖. นาย นนทภัทร ทองสินธุ์

๒๖. นางสาว บุณยาพร รณรงค์

๒๗. นางสาว บุปชาติ เข็มพิลา

๒๘. นางสาว บุษบง พรหมลัทธิ์

๒๙. นาย พงศ์ภัค กิตติรัตน์ชัชวาล

๓๐. นางสาว พรรณเพ็ญ ชัยทอง

๓๑. นางสาว ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน

๓๒. นางสาว ภาวิดา เกตุสิงห์แก้ว

๓๓. นาย ภูมิ ศรีวารีรัตน์

๓๔. นางสาว มุฑิตา ปลื้มปรีชา

๓๕. นางสาว รชภิรมย์ ตือยัสสะ

๓๖. นางสาว รติกร ซี่ซ้าย

๓๗. นางสาว วิจิตรา รวยลาภ

๓๘. นางสาว วิไลวรรณ กึมรัมย์

๓๙. นางสาว ศกลสุภา ดวงราษี

๔๐. นาย ศิวกร มะโนระ

๔๑. นางสาว อรอุมา พินยะพง

๔๒. นางสาว อวัสดา คนลำา

๔๓. นางสาว อัยยา วุทราพงษ์วัฒนา

๔๔. นางสาว อิสยาห์ ฉิมลอย

๗๖



๗๗

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำานักวิชาการจัดการ  

 บัญชีบัณฑิต     

     ๑. นางสาว อินทุอร   ลิ้มคุณธรรมโม

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

     ๒. นาย ภาคิไนย   สังข์ศรีจันทร์

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

     ๓. นางสาว ทิพย์กันยา   แสนเสนา

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

     ๔. MISS KIRIKO   SUGAHARA

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  

     ๕. นางสาว สกุณา   ตรีคูณสถิต

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

     ๖. นางสาว ปานรวี   สุทธรินทร์

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

     ๗. นาย ณัฐพล   วัฒนะ

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ๘. นาย สุกรี   รัตนอุดมสวัสดิ์

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     ๙. นาย กรกฎ   อิ่นแก้ว

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

   ๑๐. นางสาว ประณิธาน   ศรีวิเศษ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

   ๑๑. นางสาว ขวัญมนัส   กุศล



๗๘

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

   ๑๒. นาย กนต์ธร   พุทซาคำา

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

   ๑๓. นาย พิศุทธิ์   ย้อยพลแสน

สำานักวิชานิติศาสตร ์  

 นิติศาสตรบัณฑิต    

   ๑๔. นางสาว พุธิตา  โพธิ์แสงทอง

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง                

   ๑๕. นางสาว กรรวี   ชีวีวัฒน์

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม      

   ๑๖. นางสาว พิชชาภัสร์   สุนทรกุล  

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

   ๑๗. นางสาว นภัสวรรณ   เผ่าจำารูญ

 กายภาพบำาบัดบัณฑิต 

   ๑๘. นางสาว กัญญาวีร์   คำาเนตร

 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

   ๑๙. นางสาว สาวิตรี   บุญชูศรี

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

   ๒๐. นางสาว หทัยภัทร   ทิพยุทธ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

   ๒๑. นางสาว วาสินี   กี่สุ้น



๗๙

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์  

 พยาบาลศาสตรบัณฑิต    

   ๒๒. นาย พร้อมเพชร   เกษมสุข

สำานักวิชาจีนวิทยา  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

   ๒๓. นางสาว พิมรักษ์   พันธุ์ประสิทธิ์

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  

   ๒๔. นาย สาริศ   ศรีวิลักษณ์

สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  

   ๒๕. MR. FRANZ SASCHA  SCHOLL

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

   ๒๖. นางสาว พิชามญชุ์    อยู่เป็นแก้ว

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์  

 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีประยุกต ์

   ๒๗.  นางสาว มนัญชยา   เกิดพร



คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

๘๐



คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

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

การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำาปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

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

ขอให้คำาสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี และต่อหน้าผู้ซึ ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี ้ว่า

 ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักปฏิบัติ 

ตนต่อผู ้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญุตา  จักใช้ศิลปวิทยาการที ่มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ได้ประสิทธิ์ประสาทในการประกอบกิจการงานโดยสุจริต จักตั้งจิตให้มั่นคง 

ดำารงอยู่ในคุณธรรม จักน้อมนำาเกียรติคุณของวิชาชีพให้เกริกไกร รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี 

ของปวงชน จักยอมพลีตนเพ่ือประโยชน์แห่งประชา และจักขอรักษาไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต 

อันทรงศักดิ ์และสิทธิ ์แห่งปริญญา เพื่อเทิดทูนและเชิดชูชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ให้คงอยู่ตลอดไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๘๑
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