








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 ๒๕๖๒     

กำาหนดการ          

คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย   ศิริชนะ  

 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำากราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  

 ของ รองศาสตราจารยช์ยาพร วัฒนศิร ิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      

คำาประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                     

จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓     

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

 ปริญญามหาบัณฑิต          

 ปริญญาบัณฑิต 

รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์                                   

คำาปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       

 ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓            
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กำาหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตำาบลท่าสุด อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

สำาเนา

พระราโชวาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ.
 ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละคน 
จะได้นำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันและในการทำางาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ต่าง ๆ. โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันน้ี ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง   
จำาเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา  มาปฏิบัติแก้ไขให้สำาเร็จผล.  บัณฑิตทุกคน 
จึงควรจะได้นำาความรู้ความสามารถที่มีอยู่  มาใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน  และร่วมมือ 
ร่วมความคิดอ่านกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว.  ถ้าแต่ละคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน   
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว  ก็เป็นอันหวังได้ว่า  บ้านเมืองเรา 
จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก.
 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน  ประสบความสุขและความสำาเร็จสมปราถนาโดยทั่วกัน.
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กำ�หนดก�ร
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� ฯ ให้

สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� เจ้�ฟ้�มห�จักรีสิรินธร
มห�วชิร�ลงกรณวรร�ชภักดี สิริกิจก�ริณีพีรยพัฒน รัฐสีม�คุณ�กรปิยช�ติ สย�มบรมร�ชกุม�รี

เสด็จพระร�ชดำ�เนินแทนพระองค์ไปพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒
ณ หอประชุมมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

ตำ�บลท่�สุด อำ�เภอเมืองเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย
วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภ�พันธ์  พุทธศักร�ช  ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระท่ีน่ังจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง   
เวลา ๑๓.๓๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานดอนเมือง
  - ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อำาเภอเมืองเชียงราย 
   จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๔.๓๐ น.  - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ ๓
   ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค ๕ ผู้อำานวยการท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
   และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เฝ้า ฯ รับเสด็จ
เวลา ๑๔.๔๕ น.  - ประทับรถยนต์พระท่ีน่ัง ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร/ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที)
เวลา ๑๕.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  - เสด็จ ฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    - ทรงวางพุ่มดอกไม้
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
  - ทรงคม

สำ�เน�

พระร�โชว�ท

สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รีี

ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒

ณ หอประชุมมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง จังหวัดเชียงร�ย

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภ�พันธ์  พุทธศักร�ช  ๒๕๖๕
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  - เสด็จ ฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - เสด็จเข้าห้องรับรอง
     - ทรงฉลองพระองค์ครุย
  - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                            (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
  - ทรงคม 
  - ประทับพระราชอาสน์
  - อธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร
  - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
   กิตติมศักดิ์ (จำานวน ๑ ราย) 
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   และผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๙๗๐ ราย)
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องรับรอง
  - ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  - ประทับพระราชอาสน์
        - คณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
   (จำานวน ๙๗๔ ราย)
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ                            
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
            พระราชทานพระราโชวาท
                            (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
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ข้าราชการในพื้นที่     : เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชบริพารในพระองค์ : เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ชุดครุยสวมทับเครื่องแบบปกติขาว
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                   : เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชนทั่วไป : ชุดสากล หรือชุดสุภาพ

ก�รแต่งก�ย

  - เสด็จ ฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - เสด็จเข้าห้องรับรอง
     - ทรงฉลองพระองค์ครุย
  - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                            (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
  - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
  - ทรงคม 
  - ประทับพระราชอาสน์
  - อธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร
  - นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  - อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
   กิตติมศักดิ์ (จำานวน ๑ ราย) 
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - รองอธิการบดีและคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   และผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำานวน ๙๗๐ ราย)
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องรับรอง
  - ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  - ประทับพระราชอาสน์
        - คณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
   (จำานวน ๙๗๔ ราย)
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา (ตามลำาดับ)
                            (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
  - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำาปฏิญาณ                            
  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
            พระราชทานพระราโชวาท
                            (จบพระราโชวาท /ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

  - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
  - เสด็จออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยังห้องรับรอง
     (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
  - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง
เวลา ๑๖.๓๐ น.  - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารวันชัย  ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลา ๑๖.๓๕ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารวันชัย  ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - อธิการบดี และผู้บริหาร เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  - เสด็จเข้าอาคารวันชัย  ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - เสด็จขึ้นชั้น ๒ (โดยลิฟต์)
  - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
  - ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย
  - เสวยพระกระยาหารเย็น (เป็นการส่วนพระองค์/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดถวาย)
  - สมควรแก่เวลา
  - เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์
  - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จำานวน ๕ ชุด)
  - อธิการบดี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
  - เสด็จออกจากห้องฉายพระฉายาลักษณ์
  - เสด็จลงชั้น ๑ (โดยลิฟต์)
  - เสด็จออกจากอาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลา ๑๘.๐๐ น.  - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
เวลา ๑๘.๑๕ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
  - ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา ๑๙.๓๐ น.  - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานดอนเมือง
  - ประทับรถยนต์พระท่ีน่ัง เสด็จพระราชดำาเนินกลับวังสระปทุม ถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.
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คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย   ศิริชนะ 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

 ขา้พระพุทธเจ้า        ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย         ศิริชนะ         นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

และผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ รู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความ 

ปติียินดีเป็นล้นพ้นท่ีใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำาเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้สำาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  

แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์  

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้เข้าร่วมในพิธ ี

โดยทั่วกัน

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคม

ทูลเชิญ ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี 

และคณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อไป

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำากราบบังคมทูล

เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ของ รองศาสตราจารยช์ยาพร  วัฒนศิร ิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕
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คำากราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของ ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย   ศิริชนะ 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

คำากราบบังคมทูล

เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ของ รองศาสตราจารยช์ยาพร  วัฒนศิร ิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า  รองศาสตราจารย์ชยาพร  วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ จำานวน ๑ ราย คือ 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

  ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช 

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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คำาประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เกิดเมื่อวันที่  
๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
รางวัลเหรียญทอง จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๐๐ และระดับปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พุทธศักราช ๒๕๐๓ 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในด้านทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย ์
สุจริต เสียสละ อุทิศตนในการทำางานโดยใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างคุณูปการต่อสังคม
และประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการวิชาการและวิชาชีพทันตแพทย ์
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จากเกียรติประวัติการทำางาน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง  
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ภายหลังสำาเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการในตำาแหน่ง
อาจารย์ประจำาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชา 
ทันตกรรมประดิษฐ์ ตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ตำาแหน่งคณบด ี
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเกษียณอายุราชการ เม่ือพุทธศักราช ๒๕๓๖ 
ตามลำาดับ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นทั้งครู  
ทันตแพทย์ นักวิชาการ และนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ริเริ ่มและพัฒนา
วิทยาการทางทันตกรรมด้านต่างๆ ที่สำาคัญของประเทศ อาทิ เป็นผู้ริเริ่มวิทยาการฟันเทียม
ติดแน่นและการครอบฟันพอร์ซเลนขึ้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยจนเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการก่อตั้ง 
โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๙  
เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสถานที ่
ผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางและอาจารย์ทันตแพทย์แหล่งสำาคัญของประเทศ 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นผู้ที ่
ให้ความสำาคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางทันตแพทย์อย่างยิ่ง โดยเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาทันตแพทยศาสตร์ ของทบวงมหาวิทยาลัย  



11

อันเป็นโครงการต้นแบบที่มุ่งพัฒนาอาจารย์และมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัยทางด้าน 
ทันตแพทยศาสตร์ การสนับสนุนให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิจัยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
เป็นผู้ริเริ่มและดำาเนินการขอพระราชทานทุนอานันทมหิดลให้แก่วิชาชีพทันตแพทย์ เพื่อให้
คณาจารย์ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในต่างประเทศ นับว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช 
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการวางรากฐานการผลิต การพัฒนาบุคลากรทางทันตแพทย์ 
และการยกระดับพัฒนาศักยภาพวงการทันตแพทย์ไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ 
ต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการด้านทันตสาธารณสุขของประเทศอย่างย่ิง 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ตั ้งแต ่
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ถึงปัจจุบัน และดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิจาก 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นพัฒนาระบบการให้บริการด้านทันตกรรม
แก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร การจัดทำาอุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมขึ้นใช้เองภายในหน่วย 
ทนัตกรรมพระราชทาน โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ป้องกัน รักษาโรคทางทันตกรรม  
ตลอดจนรักษาและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ที ่มีปัญหาสุขภาพทางช่องปาก เพื่อ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ได้พัฒนาชุดเก้าอี้ทำาฟัน 
ที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสงู ซ่ึงได้รับรางวัลส่ิงประดิษฐ์จากสภาวิจัยแห่งชาติ  
เม่ือพุทธศักราช ๒๕๓๙ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร     มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช    บรมนาถบพติร    ทีท่รงหว่งใยคณุภาพชวิีต 
ของผู้สูงอายุ ไปสู่การปฏิบัติทั้งในด้านนโยบาย ด้านการดำาเนินงานวิจัยและโครงการบริการ
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น โครงการฟันเทียมพระราชทาน 
และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา การจัดทำาแผนงานทันตสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริม
และดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุทั่วประเทศ และรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ  
ซึ่งแผนงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๖ เดือนมกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยหน่วยงานภาครัฐได้ดำาเนินการเชิงรุกตามแผนงานที่กำาหนดไว้ 
มาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้การดำาเนินงานโครงการทันตกรรมพระราชทานเพ่ือเป็นการขจัดทุกข์ 
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

บำารุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถ่ินทุรกันดารได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ จนได้รับการกล่าวถึงว่า 
เป็นหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถรักษาคนไข้ได้มากกว่าวันละ ๑,๕๐๐ คน  
มีราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารและประชาชนทั่วไปได้รับการดูแลรักษาโรคฟันต่างๆ  
ร่วม ๔ ล้านคน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยฟันเทียมและรากฟันเทียม
พระราชทานมากกว่า ๖ แสนคน 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้รับรางวัล
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และ 
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เม่ือพุทธศักราช ๒๕๔๐ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  
ชั้นที่ ๒ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยช้ันสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ เม่ือพุทธศักราช ๒๕๓๐ เหรียญจักรพรรดิมาลา  
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕

 โดยเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่า  ศาสตราจารย์พิเศษ  ทันตแพทย์หญิง  
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพทันตแพทย์ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม  
จริยธรรม เมตตาธรรม และเสียสละ อุทิศตนเพื่อขจัดทุกข์บำารุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ 
ในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สร้างคุณูปการ 
ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน เหล่าน้ีล้วนเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและสามารถ 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้เจริญรอยตามต่อไป ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เมื ่อวันพุธที ่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

ผู้กราบบังคมทูลสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย  ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  รองศาสตราจารย์ชยาพร  วัฒนศิริ อธิการบดี

 ๒. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต
  รองศาสตราจารย์นันทนา  คชเสนี รองอธิการบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

 ๓. ปริญญาบัณฑิต
  ๓.๑   สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  อภิเดชกุล คณบดี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริญาพร  ขันทะสอน รองคณบดี

  ๓.๒   สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช  โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดี
    อาจารย์พิมพ์รัตน์  บุณยะภักดิ์ รองคณบดี

  ๓.๓   สำานักวิชาแพทยศาสตร์
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์    คณบดี 

  ๓.๔   สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์ไพศาล  กังวลกิจ คณบดี

  ๓.๕   สำานักวิชานวัตกรรมสังคม
    อาจารย์วรรณวลี  อินทร์ปิ่น รักษาการแทนคณบดี
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  ๓.๖ สำานักวิชาจีนวิทยา  
    อาจารย์ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดี
    อาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง อาจารย์
    อาจารย์รัญญา  กันทะกูล อาจารย์

  ๓.๗  สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ
    อาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา  น้อยประเสริฐ คณบดี
    อาจารย์ชาครีย์  วัฒนศิริ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๘   สำานักวิชาศิลปศาสตร ์ 
    รองศาสตราจารย์สรบุศย์  รุ่งโรจน์สุวรรณ คณบดี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนุช  อนุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๙  สำานักวิชาวิทยาศาสตร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  อินต๊ะถา คณบดี

  ๓.๑๐ สำานักวิชาการจัดการ
    อาจารย์ฉัตรฤดี  จองสุรียภาส รองอธิการบดี
    อาจารย์กริญา  งามสมสุข อาจารย์
    อาจารย์ชัชชญา  ยอดสุวรรณ รองคณบดี
    อาจารย์ปรัศนีย์  ณ. คีรี ผู้ช่วยคณบดี
    อาจารย์ปิยธิดา  เพียรลุประสิทธิ์ คณบดี
    อาจารย์ภูตะวัน  โฮ ผู้ช่วยคณบดี 

  ๓.๑๑  สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวิศิฎฐ์  เลาหะเพ็ญแสง คณบดี
    อาจารย์ขวัญตา  คีรีมาศทอง อาจารย์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์  เรืองศิรรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี

  ๓.๑๒ สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
    รองศาสตราจารย์สาโรจน์  รอดคืน คณบดี

  ๓.๑๓  สำานักวิชานิติศาสตร์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดี
    อาจารย์เพชรณพัฒน์  ศรีวุทธิยประภา อาจารย์

  ๓.๑๔ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์  ใจวุฒิ คณบดี
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จำานวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น  

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๓

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ๑

          รวม ๑

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา)       ๒
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)     ๓
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)     ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร์   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)     ๒

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์  
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)       ๑
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  ๓
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการเชิงคำานวณ)  ๑
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุ)  ๑ 

 สำานักวิชาการจัดการ   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)     ๒

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)     ๔

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)     ๑

จำานวน (คน)
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จำานวน (คน)

ปริญญามหาบัณฑิต   
 สำานักวิชาศิลปศาสตร ์   
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)               ๑

 สำานักวิชานวัตกรรมสังคม   
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)   ๑

 สำานักวิชาการจัดการ   
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  ๕
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ๑
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ)    ๖

 สำานักวิชานิติศาสตร์   
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต       ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   ๕

 สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)   ๒๑
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) ๔
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)  ๑๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) ๑
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ๑
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเชิงคำานวณ) ๑

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ๑

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)           ๒ 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร) ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)   ๑๒

                รวม ๙๖
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จำานวน (คน)

ปริญญาบัณฑิต   
 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ๖๕
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) ๑๖
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  ๑๓
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๔๖

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์   
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ๑๑๗

 สำานักวิชาแพทยศาสตร ์  
  แพทยศาสตรบัณฑิต  ๒๘

 สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร ์   
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ๒๓

 สำานักวิชานวัตกรรมสังคม   
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  ๕๑

 สำานักวิชาจีนวิทยา   
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)  ๔๓
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  ๑๖๓
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  ๑๓๑
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  ๑๑๓

 สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ   
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ๔๒
  กายภาพบำาบัดบัณฑิต  ๕๐
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  ๖๐

 สำานักวิชาศิลปศาสตร ์   
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)  ๑
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ) ๘
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  ๑๘๗
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จำานวน (คน)

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  ๑๓
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)          ๓
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ๓๗
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)  ๑๙
 สำานักวิชาการจัดการ   
  บัญชีบัณฑิต    ๑๑๕
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ๓๖
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)                  ๑๒๖
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  ๓๔๓
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  ๙๒
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  ๑๔๒
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  ๒๓๗

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ๓๒
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   ๑
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)  ๑๔
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  ๓๔
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)     ๕๑
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)      ๔๙
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) ๓๖

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   ๑๑
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ๒๗
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ๙

 สำานักวิชานิติศาสตร ์   
  นิติศาสตรบัณฑิต  ๒๑๓

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  ๘๐
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  ๔๐
     
          รวม  ๒,๙๑๗
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จำานวน (คน)

เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น   
 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ๒
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ๑

 สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์  
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ๑

 สำานักวิชาแพทยศาสตร ์ 
  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  ๑

 สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร ์  
  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ๑

 สำานักวิชานวัตกรรมสังคม  
  สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ  ๑

 สำานักวิชาจีนวิทยา  
  สาขาวิชาจีนศึกษา  ๑
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  ๑
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ๑
  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  ๑

 สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ   
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๑
  สาขาวิชากายภาพบำาบัด  ๑
  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  ๑

 สำานักวิชาศิลปศาสตร ์   
  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ ๑
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ๒
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จำานวน (คน)

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์  
  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  ๑
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ๑
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  ๑

 สำานักวิชาการจัดการ   
  สาขาวิชาการบัญชี  ๑
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ๑
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ๑
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  ๑
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   ๑
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ๑
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  ๑

 สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม  ๑
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ๑
  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ๑
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ๑
  สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  ๑

 สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ๑
  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  ๑

 สำานักวิชานิติศาสตร ์   
  สาขาวิชานิติศาสตร์  ๑

 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  ๑
  สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม  ๒

               รวม ๓๙
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

๑. นายธีรศักดิ์ แพทยาดิกุล

๑. นายปรมะ ประทุมมาศ

๒. นางสาวพุทธรักษา พุ่มเจริญ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

๓. นายวัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ

๒. นายปิยะณัฐ ปิยะวาทิน

๑. นางสาวนฤนันท์ วุฒิสินธุ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

๑. นางสาวนวรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล

๑. นางสาวอิสราภรณ์ พลบุปผา

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

๒. นางสาวปิยพร ฉายา
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุ)

๑. MR.DANUSHKA SANDARUWAN   TENNAKOON

๒. MISS QING TIAN

๓. MISS SHIKE HUANG

๑. MR.ELIOT MICHAEL CLINE

๑. MRS.VIENGSAI PHAVONGKHAM

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)

๑. นางสาวดวงนภา สุวรรณธาดา

๑. นางสาวพัชราภรณ์ พรรณวงค์

๒. นายวนัส ศรีมหาราช

๑. นางปัณรสี สู่ศิริรัตน์

สำานักวิชาการจัดการ

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

๒. นายธนรัช จงสุทธานามณี

๓. นางสาววัชราวรรณ อินทยศ

๔. นางสาวสุพรรษา ไชยสิงห์
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)    

ปริญญามหาบัณฑิต

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๑. นางสาวจันทรจรัส  เจียมศุภฤกษ์

๑. นางสาววรญา ยุวพลธนากร

๑. นางสาวกฤษติยาภรณ์  อินต๊ะ

๒. นางสาวฉัตรชนก จงพิทักษ์ธรรม

๓. นางสาวชญานิน เนตรประสิทธิ์

๑. นางสาวชุติกาญจน์ ยาวิราช

๒. นางสาวมนัสนันท์ ทันจร

๓. นางสาววรากร คนดี

๑. นางสาวนันทิดา ชื่นชม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

สำานักวิชานวัตกรรมสังคม

สำานักวิชาการจัดการ

๔. นางสาวปัญฐิตา ฉัตรวิลาวัณย์

๕. นางสาวสรามล อารยวุฒิ

๔. นางสาวอัจฉรีย์ ธัญญมนูกูล

๕. นางสาวอาภากร ศรีบุญเรือง

๖. MR.LUOCHEN XU
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๑. นายศรีเดช คำาจันทร์วงค์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สำานักวิชานิติศาสตร์

๑. นางสาวชลิตา ชมเชย

๒. นายณฐกร เพ็งพ่วง

๓. นายพงศกร หัวนา

  ๑. นางสาวจิตรวี จอมวรวงศ์

  ๒. นางสาวณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์

  ๓. นางสาวณัฏฐา สุดจรัสธรรม

  ๔. นางสาวณัฏฐานิช บุญมาลี

  ๕. นายธนิน เมธีศิริวัฒน์

  ๖. นางสาวธัญสินี อุณหสุทธิยานนท์

  ๗. นายประภาส ปรางค์แสงวิไล

  ๘. นางสาวพิมพ์ลดา นิธิโชคเรืองยศ

  ๙. นางสาวพิมลสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์

๑๐. นางสาวภวิศา ชำานาญเสือ

๑๑. นางสาวมโนรส มงคลิก

๑. นายกานต์ มาตังคะ

๒. นางสาวธีรยา ตันติปิยพจน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

๔. นายภุชงค์ ชื่นชม

๕. นางสาวอสมาภรณ์ วงค์แพทย์

๑๒. นางสาวศิรดา จันทนาสุภาภรณ์

๑๓. นางสาวอริสา วงศ์วานวัฒนา

๑๔. นางสาวอัจฉรีย์ พหุลทรัพย์

๑๕. นางสาวอัญชิษฐา เจริญวัฒนโยธิน

๑๖. MISS LWIN SAN MEI AUNG 

๑๗. MISS MAY MYAT MON 

๑๘. MR.OKKAR KYAW KHANT 

๑๙. MISS SHUNE LAE PHYU 

๒๐. MISS THIRI MYO KHAING 

๒๑. MISS YI MON CHAN AYE 

๓. นางสาวพรเพ็ญ สุทธิโศภิษฐ์

๔. นายวรัตม์ วัชรปรีชาสกุล
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๑. นางสาวกาญจน์ณัฏฐา  ตันติรักษโรจน์

๒. นายณวัสน์ ฐานวิสิฐพล

๓. นางสาวณัฐสินี ปัญญาประดิษฐ์

๔. นางสาวนภัทร ครองวานิชยกุล

๕. นางสาวนวรัตน์ จันทราฤทธิ์

๖. นางสาวน้องหยก ประวิเศษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

  ๗. นางสาวนันท์นภัส อภิพงศ์รัตนสุข

  ๘. นางสาวรัตติกาญจน์  ชุมพร้อม

  ๙. นางสาวสุมนา ทองเนาวรัตน์

๑๐. นางสาวอภิญญา สิงหจินดาวงศ์

๑๑. นางสาวอรวรรยา แก้วอย่างดี

๑. นายธนวัฒน์ บุญธรรม

๑. นางสาวอรวัฒน์ ยอดนวล

๑. MR.SAI AUNG MOON 

๑. นายณัฐ โชคอำานวย

๑. นางสาวลลิดา นางแล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเชิงคำานวณ)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

๒. MISS SREYMOM HUN
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๑. MR.CHANTHONG TAVANIKONE

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร)

๑. นางสาวกนิษฐา ช้างเสวก

๒. นางสาวชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์

๓. นางสาวญาณิศา พงศ์กาสอ

๔. นายธนนท์ ปริญญารักษ์

๕. นางสาวนรมน ธัญญะพานิช

๖. นางสาวนิชา ต๊ะแพร่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

  ๗. นางสาวปภัสรา พันหิรัญ

  ๘. นายปรีดี กิตติพงศ์พิทยา

  ๙. นายภานุวัฒน์ คงหนู

๑๐. นางสาววาณี เผ่าวิริยะ 

๑๑. นางสาวสุพัตรา จันทมูลตรี

๑๒. นางสาวอรพรรณ วงศ์เครือวัลย์
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ปริญญาบัณฑิต

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๑. นางสาวชาลิสา กอบกำา

๒. นางสาวนันทิชา อ่อนจันทร์

๓. นางสาวบัวธันยา ศรีเคือ

๔. นางสาวมนัสวิน คำาพรรณ์

  ๘. นางสาวกมลชนก กาใจ

  ๙. นางสาวจิรดา คำาทอน

๑๐. นางสาวฉัตรกมล ดวงศรี

๑๑. นายตรีวิทย์ นามแสง

๑๒. นายธนกฤต สถาพรวจนา

๑๘. นางสาวกฤติยา ทองดี

๑๙. นางสาวกุลสตรี ถนอมจิตร

๒๐. นางสาวเก็จมณี เสี่ยงโชค

๒๑. นางสาวขวัญลดา จันทร์เฮง

๒๒. นางสาวคันธรส ปินตา

๒๓. นางสาวจันทรรัตน์ ปิยะชวนันท์

๒๔. นางสาวจิตรสุภา รุ่งภักดีสวัสดิ์

๒๕. นางสาวชญานินทร์ โคตรท้าว

๒๖. นางสาวชลลดา ทิมจรัส

๒๗. นางสาวชัชฎาภรณ์ ปานะสี

๒๘. นางสาวซอบารีนา สาและ

๕. นางสาวรัตนาวดี วิทยาลัย

๖. นางสาวสุพิชชา ไถเงิน

๗. นางสาวอาซูรา จารมะ

๑๓. นางสาวธนาพร ปรัชญาภิวัฒน์

๑๔. นางสาวพิมพ์ลภัส พนิตกมล

๑๕. นางสาวศศิณิพา พุ่มมี

๑๖. นางสาวศิริลักษณ์ สุขประเสริฐ

๑๗. นางสาวอาทิตยา พรสกุลไพศาล

๒๙. นางสาวฐิติพร ภูมิสุข

๓๐. นายณพสิษฐ์ จักรพาณิชย์

๓๑. นางสาวณัฐธิดา ตามล

๓๒. นางสาวณัฐภรณ์ บุญโสม

๓๓. นางสาวณัฐมาศ พรหมวิจิตร์

๓๔. นางสาวตรียาพร กานุสนธิ์

๓๕. นางสาวธนัชชา สุธรรม

๓๖. นางสาวธันยพร สกุลสวัสดิ์

๓๗. นางสาวนปมณฑ์ ทรงศรี

๓๘. นางสาวนริศรา ชินโคตร

๓๙. นายนัฐพล สุวิชาญเมธี
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๔๐. นางสาวนำ้าทิพย์มนต์  ยั่งยืนไพศาล

๔๑. นางสาวบราลีดา คงจร

๔๒. นางสาวปณิชา สูงสนิท

๔๓. นางสาวพฤกษาทิพย์  แสนทวีสุข

๔๔. นายพิทักษ์พงศ์ สุขวัฒนา

๔๕. นายภควัต รักษาศิล

๔๖. นางสาวภักษ์สุดา ธรรมรักษา

๔๗. นายภูผา ธิติอนันต์ปกรณ์

๔๘. นางสาวมนัญชยา ลินนวล

๔๙. นางสาวโมน่า วรเดชสิทธิชัย

๕๐. นางสาวรูซีฮัน เจ๊ะนุ

๕๑. นางสาววณิฐา ทัดอุบล

๕๒. นางสาววัลภา ดงภูยาว

๕๓. นางสาววาสนา เพชรเมืองกุล

๕๔. นางสาววิภาวดี กลมสร้อย

๕๕. นางสาววิภาวี รักขนาม

๕๖. นายวิลดันฟิรเดาซ์ ยาคอ

๕๗. นางสาวศศิกานต์ ประทุมชัย

๕๘. นางสาวสิรินันท์ คำาแก้ว

๕๙. นางสาวสุภาพร ธูปหอม

๖๐. นางสาวสุรัชฎา อุ่นเกตุ

๖๑. นางสาวหนึ่งฤทัย แน่นอุดร

๖๒. นางสาวอะวาฏีฟ ยะผา

๖๓. นางสาวอุลัยพร ชัยหงษ์

๖๔. MR.DENI SETIADI

๖๕. MR.SAI SOM KHIT 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

๑. นายกสิณพจน์ เพชรมหาวรลาภ

๑. นางสาวชญานี มุงคำาภา

๓. นายกิดาการ รูปสวย

๔. นายเจษฎา พลโลก

๕. นายญาณเดช นำ้าใจเพ็ชร

๖. นายต่อลาภ มาก๋ง

๗. นายธนพงษ์ สักลอ

๘. นายธรรศพงศ์ ธนวรรณพงศ์

๙. นายนภวัฒน์ ฉัตรมาศ

๒. นางสาวชุติมา กิจวิริยภากรณ์

๑๐. นายนิโคลา มิเกลลี่

๑๑. นางสาวภัทรินญา ปาระปา

๑๒. นางสาวสุรีรัตน์ กังแฮ

๑๓. นางสาวเสาวลักษณ์ อุดมดี

๑๔. นายอนาวิล กะหละหมัด

๑๕. นายอาภากร ตันติปาละ

๑๖. MR.JARDEL WESTPHAL DA SILVA
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

๒. นายกนกพล เครือสาร

๓. นางสาวกานต์ชนก พานเพชร

๔. นางสาวชฎาพร สูงสุมาลย์

๕. นายนัฐกานต์ หนูขาว

๖. นางสาวปภัสรา ใยสำาลี

๗. นางสาวปรียาภรณ์ ดวงแก้ว

๑. นางสาวณัฐวดี บุญเจริญ

๒. นายธเนศ สระทองพร

๓. นางสาวศิรินยา ช่างเครื่อง

๔. นางสาวสิรภัทร บุญศรี

  ๘. นางสาวกันต์ญาณิน เรืองทองดี

  ๙. นางสาวจรัญยา แก้วการไร่

๑๐. นางสาวปิ่นแก้ว ศรีหมุดกุล

๑๑. นางสาวเมทินี แสงอรุณ

๑๕. นางสาวกุลธิดา ทองเชื้อ

๑๖. นางสาวจิราพร ออนตะไคร้

๑๗. นางสาวชนิกานต์ อุบลไทร

๑๘. นางสาวชุติมา มานพศิลป์

๑๙. นางสาวณัฏฐธิดา สุวรรณ์

๒๐. นายณัฐพงศ์ มิ่งสอน

๒๑. นายณัฐวัฒน์ ศรชัย

  ๘. นางสาวพรไพริน จำาปาหอม

  ๙. นางสาวพิตตินัน ใจแก้ว

๑๐. นางสาววราพร แป้นโคกกรวด

๑๑. นายวรินทร รัตนเพ็ชร

๑๒. นางสาวศุภานัน นิราศ

๑๓. นายอดิสร กันกาวี

๕. นางสาวสุภนิดา มาฟอง

๖. นางสาวสุรีรัตน์ บุญกอบแก้ว

๗. นางสาวอาทิตยา แผ่นเงิน

๑๒. นายสพลดนัย สว่างพงษ์

๑๓. นางสาวโสภิตา เสือนุ่ม

๑๔. นายอาซาน ปริยวาทิต

๒๒. นางสาวณัฐวิภา มาลาพุด

๒๓. นางสาวดวงสมร แจ่มฟ้า

๒๔. นายทัตพงศ์ ศุภราภรณ์

๒๕. นางสาวธนาภรณ์ สาระอิสระ

๒๖. นางสาวนฤมล ปินทรายมูล

๒๗. นางสาวนันท์นภัส เวียงนาค

๒๘. นางสาวนำ้าทิพย์ มูลสาร
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๒๙. นางสาวพรไพลิน ทิศอุ่น

๓๐. นางสาวพรภัทรา ประเจียด

๓๑. นายภัทรพงษ์ ใจบุญ

๓๒. นางสาวมัลลิกา ล้านบุญมี

๓๓. นางสาวรัชนีวรรณ นะดี

๓๔. นางสาวรุ่งอรุณ พัวงามประเสริฐ

๓๕. นางสาวลลิตา ว่องตระกูล

๓๖. นายวรันธร สุขเปี่ยม

๓๗. นางสาววรุฬยุพา เอี่ยมนุช

๓๘. นางสาววัสวรรณ วงศ์สำาราญเสถียร

๓๙. นางสาวศิลาวรรณ สารทอง

๔๐. นายศุภณัฐ เสนา

๔๑. นางสาวสิริรักษ์ เชาวน์วรวิทย์

๔๒. นางสาวสุมิตรา แจ่มถนอม

๔๓. นางสาวสุวนันท์ วงศ์ภูทอน

๔๔. นายสุวิจักษณ์ เวียงสมุทร

๔๕. นางสาวอาทิตติยา ชะนะสาร

๔๖. นางสาวอาทิตยา วารินต๊ะ

๑. นางสาวจุฑามาศ บุญเติม

๒. นางสาวทิวากร มูลจ้อย

  ๕. นางสาวกมณฑลา คำาเหล็ก

  ๖. นางสาวกฤตยา แซ่จิว

  ๗. นางสาวกวินทิพย์ สิริวรรโณทัย

  ๘. นางสาวกาญจนา สิริโรจน์ธรรม

  ๙. นางสาวกุลธิดา วิมล

๑๐. นางสาวเกาซัร ปูลายามา

๑๑. นางสาวจงคณา นากาโน

๑๒. นางสาวจุไรรัตน์ ชาลี

๑๓. นางสาวชนิกานต์ สุบิน

๑๔. นางสาวชัญญานุช เกษเกษี

๑๕. นางสาวธนัชพร ธนะสารสมบูรณ์

๑๖. นางสาวนวพร พิกุล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์

๓. นางสาวธิดารัตน์ ทามาดาน

๔. นางสาวพิมพ์พรรณ ยิ้มใหญ่

๑๗. นางสาวเบญจรัตน์ ทองอู๋

๑๘. นางสาวปพิชญา น้อยหมอ

๑๙. นางสาวปริยาภรณ์ อินต๊ะวงค์

๒๐. นางสาวปวันพัตร์ ปิ่นสวัสดิ์

๒๑. นางสาวพรสวรรค์ แพงสวรรค์

๒๒. นางสาวมยุรี คู่ขวัญ

๒๓. นางสาวมัทนียา ศรีภา

๒๔. นางสาวรัชนิกาญจน์ พรมมืด

๒๕. นางสาววรรณวิษา สายรอคำา

๒๖. นางสาววรุณรัตน์ พรมภักดี

๒๗. นางสาววศินี ธนพิพัฒน์พงษ์

๒๘. นางสาวศยาพร หะหมาน
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๒๙. นางสาวศรัญย์พร มาประเสริฐ

๓๐. นางสาวศศิประภา พูลโพธิ์

๓๑. นางสาวศศิมาภรณ์ มั่นศรีจันทร์

๓๒. นางสาวศิริลักษณ์ เศษสูงเนิน

๓๓. นางสาวสุธีรา เอกศิริ

๓๔. นางสาวสุพรรณี พวงสมบัติ

๓๕. นางสาวสุวรรณี สร้อยจิต

๓๖. นางสาวอภิชญา แสงผึ้ง

๓๗. นางสาวอภิชญา อยู่เจริญกิจ

๓๘. นางสาวอังศุมาลี ก้อนทอง

๓๙. นางสาวกนกเนตร ราญรอน

๔๐. นางสาวกมลภา อินทรกำาแหง

๔๑. นางสาวกรกนก ปั่นสวัสดิ์

๔๒. นางสาวกวิสรา สิงหเทพ

๔๓. นางสาวกอบกาญจน์ นามวิเศษ

๔๔. นางสาวกัณฐิกา เขื่อนคำา

๔๕. นางสาวกัลยาลักษณ์ นาคพรมมินทร์

๔๖. นางสาวกุลสตรี คำามาวัน

๔๗. นางสาวเกวลิน แสนเสมอใจ

๔๘. นางสาวขวัญฤดี อินภิบาล

๔๙. นางสาวจันทกานต์ จิตจักร

๕๐. นางสาวจิรชยา ธรรมวงค์

๕๑. นางสาวจุฑาทิพย์ สถิตย์

๕๒. นางสาวโชติกา เจ้าสกุลดี

๕๓. นางสาวโชติรส แก้วอุดม

๕๔. นางสาวญาณาธิป เกตุแก้ว

๕๕. นางสาวญาณิศา ไชยวงค์

๕๖. นางสาวณัฏฐ์นรี บัวศรี

๕๗. นางสาวณัฐกานต์ สุขชื่น

๕๘. นางสาวณัฐชนัน หล่อวัฒน์

๕๙. นางสาวณัฐฐินันท์ แสงโสดา

๖๐. นางสาวณัฐธยาน์ ชัยลังกา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

๖๑. นางสาวณัฐวดี ไกรกิจราษฎร์

๖๒. นางสาวทอฝัน วาดไธสง

๖๓. นางสาวทิพเนตร วงศ์จุมปู

๖๔. นางสาวธนพร หงษ์ทอง

๖๕. นางสาวธมลวรรณ เงินโสม

๖๖. นางสาวธัญสุภา กันธิรา

๖๗. นางสาวธันยพร กิจเจริญ

๖๘. นางสาวนลพรรณ จันทะบุตร

๖๙. นางสาวนัลธิญา ภูมิผักแว่น

๗๐. นางสาวนิตยา กิตติรวี

๗๑. นางสาวนิสา ทับทีศรี

๗๒. นางสาวนุชจรีย์ ปานเสน

๗๓. นางสาวบุญพิทักษ์ โชติ

๗๔. นางสาวปณิตา ดำารงศ์กิจสกุล

๗๕. นางสาวปพิชญา พรหมเสนใจ

๗๖. นางสาวปภาพินท์ ปัญญา

๗๗. นางสาวปรียานุช 

๗๘. นางสาวปลายฟ้า ศรีชัยตัน

๗๙. นางสาวปิยวรรณ จันทร์รุ่งเรือง

๘๐. นางสาวปิยะรัตน์ สอนพงษ์

๘๑. นางสาวพัชรีญา ตาคำา

๘๒. นางสาวพัทธมน มาเสม
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  ๘๓. นางสาวภัทรพร อินตา

  ๘๔. นายภาณุวิชญ์ ยาอ่อน

  ๘๕. นางสาวภาวิณี ต่อศิริ

  ๘๖. นางสาวมิติพร จายยอง

  ๘๗. นางสาวยลรดา ใฝ่จิต

  ๘๘. นางสาวยุวดี ศรีประดับ

  ๘๙. นางสาวรัชนก ไชยศิลป์

  ๙๐. นางสาวรุ่งฟ้า อาจนรากิจ

  ๙๑. นางสาวลลิตา อุ่นใจ

  ๙๒. นางสาววรรณพรรษา วงศ์เปี้ยจันทร์

  ๙๓. นางสาววรัชยา ระงับภัย

  ๙๔. นางสาววลัยพรรณ ศรีพันนาม

  ๙๕. นางสาววัลยดา วิชัยดิษฐ

  ๙๖. นางสาววิรัชภรณ์ จันตระ

  ๙๗. นางสาววิลาวัณย์ มณีรัตน์

  ๙๘. นางสาวเวธนี จำาปาทราย

  ๙๙. นางสาวศาตพร วันเพ็ญ

๑๐๐. นางสาวศิริสุดา โชคบัณฑิต

๑๐๑. นางสาวโศภิดา อับดุลสลาม

๑๐๒. นางสาวสิรามล เป็งทา

๑๐๓. นางสาวสิราวรรณ กันจินะ

๑๐๔. นางสาวสิริกัญญา จำาอินถา

๑๐๕. นางสาวสิริกานต์ เลิศสงคราม

๑๐๖. นางสาวสุชานันท์ บุญยี่

๑๐๗. นางสาวสุดารัตน์ สารกาศ

๑๐๘. นางสาวสุธาวดี ตรีเพชร

๑๐๙. นางสาวสุรีย์รัตน์ อินประสงค์

๑๑๐. นางสาวอรพรรณ เสนีย์วรรณ

๑๑๑. นางสาวอัญชลี ใจช่วง

๑๑๒. นางสาวอัญชลี ไชยวงค์

๑๑๓. นางสาวอาทิตยา ผูกพันธ์

๑๑๔. นางสาวอาทิตยา อินผ่อง

๑๑๕. นางสาวอาภาศิริ บุญขจร

๑๑๖. นางสาวอารีรัตน์ รัตนบัวพา

๑๑๗. นางสาวอารีรัตน์ สุทธิสาย

๑. นางสาวกวินนาฏ ทาตระกูล

๓. นายเกล้า สงวนงาม

๔. นางสาวชณิฎสฬา อิสระวิสุทธิ์

๕. นางสาวฐิติรัตน์ ตรีโลจน์วงศ์

แพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

แพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

สำานักวิชาแพทยศาสตร์

๒. นางสาวชนกนันท์ เสนวรรณะ

๖. นางสาวไปรยา ลิ่มนิรันดร

๗. นางสาวพัทธ์ธีรา เลาหะวีร์

๘. นางสาวรสินทรา อินผวน
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  ๙. นายจิรัสม์ พัวพัฒนกุล
๑๐. นางสาวจุฑามาศ สิทธิกรณ์
๑๑. นางสาวชนิกานต์ เจดีย์ถา
๑๒. นางสาวชนิกานต์ ศักดิ์ภู่อร่าม
๑๓. นางสาวธิดาเทพ หมื่นวิเศษ
๑๔. นางสาวนฤวรรณ พนากุลชัยวิทย์
๑๕. นางสาวนันทิกานต์ ปลาสุวรรณ์
๑๖. นางสาวนิติกุล สุริยะศิริ
๑๗. นางสาวนิศารัตน์ เพิ่มเพ็ง
๑๘. นายปรัชญา เกตุวงศา

๑๙. นางสาวปานฤทัย วงศ์คำาพัน
๒๐. นางสาวพชรวรรณ อรุณราษฎร์
๒๑. นางสาวพิชญ์นารี มะมา
๒๒. นางสาวภัคจิรา วงษ์ประดิษฐ์
๒๓. นางสาวภัทรวรินทร์ เงินทอง
๒๔. นางสาวรสริน ตั้งดำารงวงศ์
๒๕. นางสาวรุ่งมน สะบาย
๒๖. นางสาววิชุดา คุรุธรรมานนท์
๒๗. นางสาวสุรัสวดี นาคเสน

๒๘. นางสาวอารียา ละมูล

๑. นายธนวิทย์ เลิศธิตินันท์กุล
๒. นางสาวพิชญา ชนะกิจเสรี

๕. นายคณพศ จิวนารมณ์
๖. นางสาวชนินาถ วิริยประสิทธิ์ชัย
๗. นางสาวฐานียา สุริวงศ์
๘. นายนิติกร อินทพงษ์

๑๒. นางสาวกนกวรรณ เตชัย
๑๓. นางสาวเจียรนัย บุญสูง
๑๔. นายฉัตรกวี จันทร์สมคอย
๑๕. นางสาวชุติมณฑน์ วนาพันธพรกุล
๑๖. นางสาวนลินี เมฆรักษากิจ
๑๗. นางสาวปนิญากรณ์ เรืองสวัสดิ์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร์

๓. นายรวีโรจน์ รักไทยนิยม
๔. นายวิศรุต ตั้งวราวุธ

  ๙. นางสาวนุชจรินทร์ ธเนศสกุลวัฒนา
๑๐. นางสาวปัณชญา ผ่องสวัสดิ์กุล
๑๑. นางสาวไอลดา พานิชย์

๑๘. นายปรัชฐกร ศิริอรุณรัตน์
๑๙. นางสาวรันชณา โพธิ์คำา
๒๐. นางสาววิสสุตา พงศ์พลาดิศัย
๒๑. นางสาวอริยพร แก้วดวงแสง
๒๒. นายอัจฉริยะ วีรนนท์บุรภัทร
๒๓. นางสาวอัญชิษฐา มีศิริโรจน์

แพทยศาสตรบัณฑิต
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๑. นางสาวฉัตรธิดา ไกรชิต

๒. นายนาวาบซาดา มิร์ จามาล คาน  ไรซานี่

๓. นายอทิฤต ทองสาย

  ๖. นางสาวกนกพร ศรีสุข

  ๗. นางสาวดวงฤดี โพธิ์หล้า

  ๘. นางสาวธันยชนก หน่อแหวน

  ๙. นางสาวนิจจารีย์ พันธ์เขตรกิจ

๑๐. นางสาวภัทรศยา แก้วประสพ

๑๑. นางสาวรัตนาวดี ตันติทวีรุ่งโรจน์

๑๗. นางสาวกัญญณัฐ เภรีพาศ

๑๘. นายกิตติพงษ์ อบแสงทอง

๑๙. นายคณิน พุทธรักษา

๒๐. นางสาวจิณัฐตา อุทากะ

๒๑. นางสาวชนิดา ลิ่ววรารมย์

๒๒. นายเชาวลิต ตีรวัฒนานนท์

๒๓. นายณัชพล สุขสวัสดิ์

๒๔. นายณัฐนันท์ มั่นทวีทรัพย์

๒๕. นางสาวณิชารีย์ สุพล

๒๖. นายดนัยย์พัฒน์ พรหมภักดี

๒๗. นางสาวดรุณี กัปกัลป์

๒๘. นางสาวดารินทร์ อ้อมค้อม

๒๙. นางสาวนรินนิราน์ แสงขาม

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)

สำานักวิชานวัตกรรมสังคม

๔. MR.LHAPCHU KARMA   WANGCHUK

๕. MR.UGYEN TSHERING

๑๒. นางสาววรรษชล ปรีชา

๑๓. นายศิวกร แก้วก่า

๑๔. นายอธิพัชร์ ดำารงค์เจริญรักษ์

๑๕. MISS CHOKI LHAMO

๑๖. MR.SAW TUN TUN WIN 

๓๐. นายนัฐตะวัน นาคะสุภา

๓๑. นางสาวปพิชญา ภูน้อย

๓๒. นางสาวประดิภา โตไทย

๓๓. นางสาวเปมิกา ถาวรพิบูลย์

๓๔. นางสาวโปรดปราน พันธศรี

๓๕. นางสาวพรสรวง อักษรดิษฐ์

๓๖. นายพิศิษฐ์ ลิ้มรัตนพิมพา

๓๗. นางสาวพีรดา พีรภูติ

๓๘. นางสาวเพชรระฟ้า พลวิชัย

๓๙. นางสาวฟิตรี อาลี

๔๐. นายภวันดร โอ่อาจ

๔๑. นายมาซายุกิ โคจิมะ

๔๒. นางสาวศกลวรรณ ปี่ทอง



35

๔๓. นางสาวสาวิตรี พิทักษ์รัตนสกุล

๔๔. นายสิรภพ ธนวริกรกุล

๔๕. นางสาวสุทธิดา คำาสมุทร

๔๖. นางสาวสุพิชญา สิงหพันธุ์

๔๗. นายอภิเชษฐ์ ธรรมวาจา

๔๘. นางสาวไอริณ คงสุขโข

๔๙. MISS ANDRIANARIVONY FITAHIANA JEDIDIA  

   RAZAFIMANANTSOA 

๕๐. MISS HAMSHATHVANI   KENGATHARAN

๕๑. MR.TSHERING YOEZER

๑. นางสาวเดือนสกาว มังกร

๒. นางสาวถิระดา แก้วงาม

๓. นางสาวมนพัทธ์ พิสัยเลิศ

๖. นางสาวจิรัชยา ทองใบใหญ่

๗. นางสาวณัฐชา บุญเพ็ญ

๘. นางสาวปารมิตา แซ่เตียว

๑๒. นางสาวกชกร ศาตรเพ็ชร

๑๓. นางสาวกรองทอง ชูวิจิตร์

๑๔. นางสาวกัญญารัตน์ ทาตะภิรมย์

๑๕. นางสาวกันยารัตน์ ภิษุณี

๑๖. นายเกื้อกูล ศรีละออง

๑๗. นางสาวจิตรานุช สุภาพร

๑๘. นายจิราวุธ เพชรเจริญ

๑๙. นางสาวจุฑารัตน์ แฉ่งสมบูรณ์

๒๐. นางสาวชนมน อุ่นเรือน

๒๑. นางสาวชนมล สังวาลย์เพ็ชร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)

สำานักวิชาจีนวิทยา

๔. นายวิสุทธิ์ สายยศ

๕. นายสุรเกียรติ แสงเดือน

  ๙. นางสาวปิยธิดา วงอินตา

๑๐. นางสาวสุมาลี นกเดช

๑๑. นางสาวอัจฉรา แซ่หยวน

๒๒. นางสาวชยาวีร์ ปทุมแก้ว

๒๓. นางสาวณัฐณิชา เผือกอ่อน

๒๔. นางสาวธนัชพร ศรีระสันต์

๒๕. นางสาวธีรกานต์ เผื่อนประไพ

๒๖. นางสาวนัทลี เรืองเพชร

๒๗. นางสาวนันทิกานต์ ช่วงสมบูรณ์ศรี

๒๘. นางสาวพนิตวีร์ บัวทอง

๒๙. นางสาวพิมพ์วลัญช์ ธรรมวัตร

๓๐. นางสาวรุ่งรัตน์ โพธิ์ทอง

๓๑. นางสาววรรณพร จันทรจรูญ
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๓๒. นางสาววาสนา สุริวงค์

๓๓. นางสาววิภาวี แซ่ว่าง

๓๔. นางสาวศศิณัฏฐ์ ใจเพียร

๓๕. นางสาวศุภกานต์ เชาวน์ไวย

๓๖. นางสาวสิริรัตน์ สิทธิยศ

๓๗. นางสาวสุดารัตน์ ชูจินดา

๓๘. นางสาวสุภัสสรา อินทุยศ

๓๙. นางสาวสุมิตรา รุ้งดี

๔๐. นางสาวหทัยภัทร จารุรัตนชัย

๔๑. นางสาวอคิราภ์ จันทรัตน์

๔๒. นางสาวอมิตา บุญศรี

๔๓. นางสาวอารียา กิตติพิรุฬห์

๑. นางสาวทรรศนพร สุทธิสว่าง

๒. นางสาวนนทิชา วิไลเนตร

๓. นางสาวนภัสสร จันเจริญวงศ์

๔. นางสาวนิดานุช กรุณาวุฒิกุล

๕. นางสาวพิมพ์พิชญา ศิริกุลพูนทรัพย์

๖. นางสาวไพลิน ปาลี

๗. นางสาววรกมล ไวยนนท์

๑๕. นางสาวกนกวรรณ ดีชัย

๑๖. นางสาวกัลยรักษ์ จิรวรรษวงศ์

๑๗. นางสาวจารุณี ชีวะมานพ

๑๘. นางสาวจิตปฏิมา ปทุมจุลานันท์

๑๙. นางสาวจิรัชญา ชัยชนะ

๒๐. นางสาวชนิกานต์ สัตรกมล

๒๑. นางสาวชุติกาญจน์ แซ่ลี้

๒๒. นายชุติพนธ์ ธนานนท์นิวาส

๒๓. นางสาวชุติพร แซ่ว่าง

๒๔. นางสาวญานิกา แท้เจริญกุล

๒๕. นางสาวฐานิดา ศิริรัตนสัตย์

๒๖. นางสาวณัชชา วงศ์ศิริวัฒนคุณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๘. นางสาววัลย์ลิกา อาชาพงศ์วัฒนา

  ๙. นางสาวศิระประภา จีรพัฒนโภคิน

๑๐. นายศิวศิลป์ นันทวัฒน์ศิริ

๑๑. นางสาวสุภัสสรา จันทร์โชติ

๑๒. นางสาวสุภาวดี ฐิติพงศ์วัฒนกุล

๑๓. นางสาวอภิชญา จตุทิพย์สมพล

๑๔. MISS LIN SHAUNG HWAY 

๒๗. นายธนภัทร โกสัจจะ

๒๘. นางสาวธัญธารีย์ วชิรธรรมพงศ์

๒๙. นางสาวธัญพิชชา โรจน์สวัสดิ์สุข

๓๐. นายธิปก รักหวาน

๓๑. นางสาวนวพร คุมมณี

๓๒. นางสาวนิธินาถ ภูริวิภาค

๓๓. นางสาวปภัสสร สระแก้ว

๓๔. นางสาวปาณิสรา ทองเจริญ

๓๕. นางสาวปุญญิศา วัฒนชยานนท์

๓๖. นางสาวพันไมล์ คงรุ่งโชคดี

๓๗. นางสาวภาสินี คงสมบูรณ์

๓๘. นางสาวมนัสยา ฐานะ
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๕๐. นางสาวกณิศา คัณฑศิลานันท์

๕๑. นายกตัญญู กำาทอง

๕๒. นางสาวกมลวรรณ คีรีทรรศ

๕๓. นางสาวกรกฏ อ่อนวงษ์

๕๔. นายกรณัฐ ธรรมหมื่นยอง

๕๕. นางสาวกฤติมา คลังมนตรี

๕๖. นางสาวกัญญณัท อัครโภคินเดชา

๕๗. นางสาวกัลยกร ตั้งทรัพย์สถิต

๕๘. นางสาวกิ่งกมล ถมยา

๕๙. นางสาวเกศศิณี จันทร์นวล

๖๐. นางสาวเขมจิรา ชคัถธาดา

๖๑. นางสาวเขมิสรา รักยุติธรรม

๖๒. นางสาวจันทวาทิพย์ ทาลังกา

๖๓. นางสาวจารุวรรณ ศิริเลิศ

๖๔. นางสาวจิราวรรณ นามสง่า

๖๕. นางสาวฉมกมล ขันเพ็ชร์

๖๖. นางสาวชนนิกานต์ อินทร์ศรีทอง

๖๗. นางสาวชนาธินาถ ริยาพันธ์

๖๘. นางสาวชนินาถ บุญเรือนทรัพย์

๖๙. นางสาวชวาลินี เเก้วคำา

๗๐. นางสาวชวิสรา หนูเอก

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

๗๑. นางสาวชุติกาญจน์ ตันสกุล

๗๒. นางสาวชุตินันท์ มูลรส

๗๓. นางสาวฌัชชา จิ๋วแหยม

๗๔. นางสาวญาณิศา เรืองโรจนพร

๗๕. นายณัฏฐวัฒน์ สังข์ดิษฐ์

๗๖. นางสาวณัฐณิชา แก้วมี

๗๗. นางสาวณัฐณิชา บุญญฐี

๗๘. นายณัฐนันทพล มากจุ้ย

๗๙. นางสาวณัฐนิช เดชากิจไพศาล

๘๐. นางสาวณัฐิดา ชัยภิรมย์สุข

๘๑. นายทองคำา คำาเฮือง

๘๒. นางสาวทัศนีย์ ชลประทาน

๘๓. นายธนสิทธิ์ สิทธิยศ

๘๔. นางสาวธนัชญา มีโพธิ์

๘๕. นางสาวธนันสินี สอนนนท์ฐีกูล

๘๖. นางสาวธรรมศร สบายสมัย

๘๗. นางสาวธีรนาฏ แซ่เตีย

๘๘. นางสาวนภัสสร เรือนแสง

๘๙. นางสาวนวพร นาคงามอนงค์

๙๐. นางสาวนวลนรี คันธบุษบง

๙๑. นางสาวนำ้าทิพย์ บุญตอม

๓๙. นางสาวเมธาวี ดีมาก

๔๐. นางสาวเรณุกา ลอยแสง

๔๑. นางสาววรนิษฐา เชกอง

๔๒. นางสาววรปัญญา พุทธิพิพัฒน์ขจร

๔๓. นางสาววรางคณา แซ่จาง

๔๔. นางสาววิลาวัลย์ ขวัญชัยประทาน

๔๕. นางสาวศิรดา ทวีอภิรดีปัญญา

๔๖. นายสิทธิธร ปุยอ๊อก

๔๗. นางสาวสุภาพิชญ์ นิตยาชิต

๔๘. นางสาวอรอนงค์ แซ่หย่าง

๔๙. นางสาวอัญชิสา แพคล้าย
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  ๙๒. นางสาวนิชานาถ ทองประสาน

  ๙๓. นางสาวบริมาส มณีรัตน์

  ๙๔. นางสาวบุษบารัตน์ แสงสุมนต์

  ๙๕. นางสาวปณิตา สุพรรณชนะบุรี

  ๙๖. นางสาวปทิตตา บุญพร้อม

  ๙๗. นางสาวปัณฑารีย์ ชัยสุธาทิพย์

  ๙๘. นางสาวปาริชาต เฟื่องมณี

  ๙๙. นางสาวปาริชาติ บุญสม

๑๐๐. นางสาวปาริชาติ วอนเมือง

๑๐๑. นางสาวปาลิตา หวังสมนึก

๑๐๒. นางสาวปุณยนุช ก้องไพรสัน

๑๐๓. นางสาวเปี่ยมศิริ ชูเมือง

๑๐๔. นางสาวพฎาศรัย บุดดา

๑๐๕. นางสาวพรกนก อ่องแก้ว

๑๐๖. นายพสุธา ภิรมย์รส

๑๐๗. นางสาวพิชญาภา จุโฬทก

๑๐๘. นางสาวพิมพ์ธีรา ช่วยสถิตย์

๑๐๙. นายพีรณัฐ เพ็งวัน

๑๑๐. นางสาวเพ็ญพิชชา สาปาน

๑๑๑. นายภพเจตนพิฐ จิตบรรจง

๑๑๒. นางสาวภัคจิรา เล็กชัยชาญ

๑๑๓. นางสาวภัททิรา สมประเสริฐถาวร

๑๑๔. นางสาวภัทรานิษฐ์ กฤษติชัย

๑๑๕. นายภาณุพงศ์ จันทร์ณรงค์ศร

๑๑๖. นายภาณุพล ลิมมกานนท์

๑๑๗. นางสาวภาวรินทร์ สิงห์ปัน

๑๑๘. นางสาวมนัญชยา โสมาเกตุ

๑๑๙. นางสาวมัญชุสา แซ่เบ๊

๑๒๐. นางสาวมุกตาภา จันทร์แก้ว

๑๒๑. นางสาวยิหวา ยะวัง

๑๒๒. นางสาวโยษิตา ลอยสกุล

๑๒๓. นางสาวรวิสรา หาญภักดีปฏิมา

๑๒๔. นางสาวรัฐณฎา เขียวสกุลณี

๑๒๕. นางสาวรุ้งลดา เชอหมื่อ

๑๒๖. นางสาววชิรญาณ์ ภู่สีเขียว

๑๒๗. นางสาววชิรมหามณี สงฆ์รักษ์

๑๒๘. นางสาววรกานต์ อนันต์เพิ่มมงคล

๑๒๙. นางสาววรินทิพย์ นิลปัทม์

๑๓๐. นางสาววริศรา ตันติพิสิทธิ์

๑๓๑. นางสาววันวิสาข์ โป่งทราย

๑๓๒. นางสาววีธรา ธาดาพงศ์

๑๓๓. นายศกร ตันสกุล

๑๓๔. นางสาวศวิตา กลำ่าสกุล

๑๓๕. นางสาวศศิณา เฉลิมวัฒน์

๑๓๖. นางสาวศิรฎา อุ้ยกูล

๑๓๗. นายศิริพงษ์ เลามา

๑๓๘. นางสาวศิวพร งามสง่า

๑๓๙. นางสาวศุภฌา เสนารักษ์

๑๔๐. นายสมคิด ชีวเจริญยิ่ง

๑๔๑. นางสาวสโรชา เสมอชาติ

๑๔๒. นางสาวสิตานัน สันธินาค

๑๔๓. นายสิทธินนท์ พิมพ์สวัสดิ์

๑๔๔. นางสาวสิริพร ใจซื่อ

๑๔๕. นางสาวสุชัญญา ใหม่วงศ์

๑๔๖. นางสาวสุธารา สุธนาพินิจ

๑๔๗. นางสาวสุพัตรา กุลสาลี

๑๔๘. นางสาวสุภาณี จันแก้ว

๑๔๙. นางสาวสุภาวิณี แสงปัญญา
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๑๕๐. นางสาวหนึ่งฤทัย ดีจันทึก

๑๕๑. นางสาวอโณชา ชาวสมุทร

๑๕๒. นางสาวอธิชา กลิ่นวล

๑๕๓. นางสาวอภิสรา ศรีชมภู

๑๕๔. นางสาวอมรรัตน์ แก้วยะเอ

๑๕๕. นางสาวอรกัญญา คงจุติ 

๑๕๖. นางสาวอริสรา สาย

๑๕๗. นางสาวอัญมณี หัวใจฉำ่า

๑๕๘. นางสาวอัษฎา สุวรรณมณี

๑๕๙. นายอาทิตย์ พวงจิตร

๑๖๐. นางสาวอาทิตา จะดือ

๑๖๑. นางสาวอารยา แก้วกระจก

๑๖๒. นายเอกภพ แซ่ว่าง

๑๖๓. MR.TIAN XIA

๑. นางสาวกนกวรรณ เสนชู

๒. นางสาวกฤติยาภรณ์ วงศ์เมือง

๓. นางสาวขวัญดาว พรมดี

๔. นางสาวจิราธิป เพ็ชรเเก้ว

๕. นางสาวธริชญา สิงห์คะ

๑๑. นายกฤตนัย แซ่ชิว
๑๒. นางสาวกุลสตรี คณานันท์สิน
๑๓. นางสาวเกวลี เพ็งบูลย์
๑๔. นางสาวขวัญพิชชา นาสินสอน
๑๕. นางสาวจิดาภา ท้าวขุนทอง
๑๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่ตัน
๑๗. นางสาวชมีม ผ่องโสภา
๑๘. นางสาวชาญาบดี กัว
๑๙. นางสาวฐิติรัตน์ เจริญสวัสดิ์
๒๐. นางสาวณัฐชนก พงษ์สุพักดิ์
๒๑. นายธนวัฒน์ อินนั่งแท่น
๒๒. นางสาวธัญญลักษณ์ พันทองคำา
๒๓. นางสาวบุรัสกร เสนานอก
๒๔. นางสาวปราญชลี เทียมทวีสิน

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๖. นางสาวปริยากร อินต๊ะสอน

  ๗. นางสาวพรรัตน์ แท่นประทุม

  ๘. นางสาววชิราภรณ์ โพชสาลี

  ๙. นางสาวสุดที่รัก เต็มสวัสดิ์

๑๐. นางสาวสุธีวราพร แก้วขำา

๒๕. นางสาวปาณิศา ภัทรโกศล
๒๖. นางสาวปิยชล ศักดิวงศ์
๒๗. นางสาวปุณยาพร ปิยะเลิศลักษณ์
๒๘. นางสาวผาณิตา เมืองปลอด
๒๙. นางสาวภัทราภรณ์ สำาราญพิทักษ์
๓๐. นางสาวมณทารัตน์ กุลภา
๓๑. นางสาวรัชดาภรณ์ จึงตระกูล
๓๒. นางสาววรดา แก้วสมุทร
๓๓. นางสาววรรณภรณ์ ฉลวย
๓๔. นางสาววิจิตรา หล้าแหล่ง
๓๕. นางสาวสิริธร ทองชูช่วย
๓๖. นางสาวสุปรียา กิตติเจริญผล
๓๗. นางสาวอนัญพร ทองตัน
๓๘. นางสาวอิสริยาภรณ์ ศรสุวรรณ
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๓๙. นางสาวกชพรรณ ดาพนม

๔๐. นางสาวกมลชนก ทองแจ้ง

๔๑. นางสาวกมลชนก สุขสวัสดิ์

๔๒. นางสาวกรกนก สัญเพ็ชร

๔๓. นางสาวกรุณา ไตรบุญ

๔๔. นางสาวกัญญารัตน์ ชนูนันท์

๔๕. นางสาวกัญญาลักษณ์ สุยะ

๔๖. นางสาวกันตวีร์ คำาชนะ

๔๗. นางสาวกาญจน์กมล บุราณรมย์

๔๘. นางสาวกานต์กมล กากแก้ว

๔๙. นายกานต์ปฐพี วังพิบูลย์

๕๐. นางสาวกุลวรางค์ วงรอบ

๕๑. นางสาวเกวลิน ธรรมอินทร์

๕๒. นางสาวแก้วกัลยา แสงอาวุธ

๕๓. นางสาวแก้วตา จันทร์งาม

๕๔. นางสาวจารวี อินธิกาย

๕๕. นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ บางหลวง

๕๖. นางสาวจินดารัตน์ ศรีคงรักษ์

๕๗. นางสาวจิราภรณ์ ภูฆัง

๕๘. นางสาวจิราภา หนองหว้า

๕๙. นางสาวชลธิดา บุญศรี

๖๐. นางสาวชลิตา ทวียนต์เนรมิตร

๖๑. นางสาวชานิดา บุญผาด

๖๒. นางสาวชุติกาญจน์ สันตะ

๖๓. นางสาวฌานิศา อ้นแขก

๖๔. นางสาวญาณิศา สุดแดน

๖๕. นางสาวฐิติพร เสลานอก

๖๖. นางสาวฑิฆัมพร แสนจันทร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

๖๗. นางสาวณัฐกัญญา จินดาวงศ์

๖๘. นางสาวณัฐวดี เเตงเจริญ

๖๙. นางสาวณัฐวรรณ ทรัพย์เฉลิม

๗๐. นางสาวณิรัชา กิจเจริญ

๗๑. นางสาวตวงรัตน์ กลางเบิด

๗๒. นายติณณ์ แจ้งชัดใจ

๗๓. นายธนภัทร บุญเต็ม

๗๔. นายธนวัฒน์ ปัญญาโรจน์สุข

๗๕. นางสาวธนัชญา นาคพันธ์

๗๖. นางสาวธนัชพร ช่างแก้ว

๗๗. นายธัชชัย พวงกิจจา

๗๘. นางสาวธัญชนก แก้วฟู

๗๙. นางสาวธีรนาฏ แซ่เตี้ยว

๘๐. นางสาวนฤชยา ปทุมวัน

๘๑. นางสาวนฤมล ฮิมหมั่นงาน

๘๒. นางสาวนันท์นภัส กัญจนญาณ์นันท์

๘๓. นางสาวนาถนัดดา พลกำาจัด

๘๔. นางสาวนาโอมี ศรีมุกดา

๘๕. นางสาวเนตรนภา หะหมาน

๘๖. นายปฏิภาณ ปู่พันธ์

๘๗. นางสาวปภัสรา หมั่นเขตรกิจ

๘๘. นางสาวประภัสสร เรณู

๘๙. นางสาวปวีณ์นุช เหมืองอุ่น

๙๐. นางสาวปิยาพัชร์ วิบูลย์ภัทรสิน

๙๑. นางสาวปุณยาพร เข็มทอง

๙๒. นางสาวพรชิตา ภาคเพียร

๙๓. นางสาวพัชรินทร์ พิมพขันธ์

๙๔. นายพิชญะ เสนาธรรม
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  ๙๕. นางสาวพิชยา ขัตติยะ

  ๙๖. นางสาวภัณฑิลา รอดคงที่

  ๙๗. นางสาวภัทรวดี กาญจะนะกันโห

  ๙๘. นางสาวภัทราภรณ์ สลีอ่อน

  ๙๙. นายภีมพัฒน์ มาลัยพงษ์

๑๐๐. นายภูริ อึ่งบำาเหน็จ

๑๐๑. นายภูวนัย นวลละออง

๑๐๒. นางสาวภูสุดา ประทุมมณี

๑๐๓. นางสาวเมทิกา ศุภณัฐชัญชนา

๑๐๔. นางสาวรดารัตน์ ลิ้มสุข

๑๐๕. นางสาวรพีพรรณ บุตรกันหา

๑๐๖. นายรัฐกรณ์ นาคิน

๑๐๗. นายรัฐกานต์ บุสดี

๑๐๘. นายรัฐศาสตร์ ชมภูงาม

๑๐๙. นางสาวรัตนากร สวัสดิ์รักษ์

๑๑๐. นายรุจดนัย ทองก้อน

๑๑๑. นางสาววชิรญาณ์ บุญเพิ่มพูล

๑๑๒. นางสาวศรัญญา หนูเขียว

๑๑๓. นางสาวศศิวิมล มุสิกสาร

๑๑๔. นางสาวศิริลักษณ์ บุญรอด

๑๑๕. นางสาวศุภกร โหม่งมาตย์

๑๑๖. นางสาวสร้อยเพชร  แจ้งทองหลาง

๑๑๗. นายสัญชัย พุ่มจำาปา

๑๑๘. นางสาวสิริวรรณ พิกุลสด

๑๑๙. นายสุขสันต์ ตั๋นเหล็ก

๑๒๐. นางสาวสุนิษา ทาวัน

๑๒๑. นางสาวสุวัญญา ปุ่นน้อย

๑๒๒. นางสาวสุวัญณี ปุ่นน้อย

๑๒๓. นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณวิจิตร

๑๒๔. นางสาวหัทยา จันทสิโร

๑๒๕. นายอเนชา ภวภูตานนท์

๑๒๖. นางสาวอลิศา เซี่ยงเจ็น

๑๒๗. นางสาวอังคนา ณะสิงห์

๑๒๘. นางสาวอัจฉรา ฮ่มป่า

๑๒๙. นางสาวอาทิตยา ชาเพ็ง

๑๓๐. นางสาวอาทิตยา ทาสิมมา

๑๓๑. นางสาวอาทิตยา หูเขียว

๑. นายณัฐวุฒิ อมรพันธ์พร

๒. นางสาวนฤกร สุรินทร์ชมพู

๓. นางสาวนันท์นภัส พฤกษา

๔. นางสาวนันทนัช บุญบุษกร

  ๙. นางสาวกัญญารัตน์ สมพงษ์

๑๐. นางสาวเกสรี เลิศวัฒนวานิช

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๕. นางสาวปรียาภรณ์ ไชยชะนะ

๖. นายพงศธร ปานงาม

๗. นางสาวพรสวรรค์ อินต๊ะยา

๘. นางสาวศุภิสรา ศุภอนันต์

๑๑. นางสาวจารุวรรณ นามสง่า

๑๒. นางสาวชวัลรัตน์ กาญจนประดิษฐ์
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๑๓. นางสาวญาณิศา กุ้ยอ่อน

๑๔. นายณัฐพล จรรยาไพบูลย์

๑๕. นางสาวทอรุ้ง ไตรรัตนวุฒิ

๑๖. นางสาวธัญดา สินลือนาม

๑๗. นางสาวนิดสรา ศรสถิตย์

๑๘. นางสาวปนัดดา งิ้วงาม

๑๙. นางสาวปาลิดา ปาลสาร

๒๐. นางสาวเปรมรัศมี มีแสงจันทร์

๒๑. นางสาวภาษิตา อิสรินทร์

๒๒. นางสาวมัชฌิมา กลำ่าบ้านยาง

๒๓. นางสาวระวีวรรณ แก้วรักษ์

๒๔. นางสาวรุจิรา คำาเจริญ

๒๕. นางสาววิภาวัลย์ มั่นเกษวิทย์

๒๖. นายวุฒิชัย แซ่ลี้

๒๗. นางสาวเวณิก น้อยจันทร์

๒๘. นางสาวสิริกมล กัญญาวุฒิ

๒๙. นางสาวสุชญา ธนานวพรรษ

๓๐. นางสาวสุปรียา หอมเสน

๓๑. นางสาวสุวภัทร พันธ์โภชน์

๓๒. นายอภิเดช ทองดอนน้อย

๓๓. นายอมรกฤศ จรัณการกิจ

๓๔. นางสาวอรยา บัวชื่น

๓๕. นางสาวอริสรา องอาจอภิชาติกุล

๓๖. นางสาวกนกขวัญ ชูพงศ์

๓๗. นางสาวกัญญาภัค พรมเลิศ

๓๘. นางสาวกันติชา ช่างวาด

๓๙. นางสาวกัลยกร เวียงนนท์

๔๐. นางสาวกิจการ ท่าโพธิ์

๔๑. นางสาวเกตุนภา โมราวรรณ์

๔๒. นางสาวจันทร์จิรา ตั้นพันธ์

๔๓. นางสาวจิดาภา สิงสีทา

๔๔. นางสาวชนัตรพร พันธุ์ศิลา

๔๕. นางสาวชนันสิริ แก้วจันโท

๔๖. นางสาวชนิภรณ์  ประสาทเขตการณ์

๔๗. นางสาวชนิสรา สุขะวรรณ

๔๘. นางสาวชิดชนก อภิรัตนานนท์

๔๙. นางสาวโชติกา ขันเคลือบ

๕๐. นางสาวญาณิกา นิยมผล

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

๕๑. นายฐิรรัฐ อุ่นบุญธรรม

๕๒. นางสาวณภัทร ภูขาว

๕๓. นางสาวณัฏฐ์จิรา แย้มผ่อง

๕๔. นางสาวณัฐชาวีร์ เลาฉาย

๕๕. นายณัฐพงษ์ ไมตรีทวีนิธิ

๕๖. นายณัฐพล หนูช่วย

๕๗. นายณัฐวุฒิ วรนารถ

๕๘. นางสาวธนธรณ์ ขาวดี

๕๙. นางสาวธนพร จรมาศ

๖๐. นางสาวธัญชนก บุญเรือง

๖๑. นางสาวธัญธร อาสาสุข

๖๒. นางสาวธัญรดา บุญสม

๖๓. นางสาวธันญ์วริน ธนาพรทวีพงษ์

๖๔. นางสาวธารารัตน์ ปานนุมัด

๖๕. นางสาวธิรัก กลิ่นคล้าย
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๖๖. นายธีรวัฒน์ ปัญญาสัย

๖๗. นายนนทเขต สบายวงษ์

๖๘. นางสาวนภัสสร เพชรศิริ

๖๙. นางสาวนันทพร วัฒนะบุตร

๗๐. นางสาวนารีรัตน์ หงษ์ทอง

๗๑. นายนิพนธ์ อาจจรูญ

๗๒. นางสาวนิศาชล วิริยะเศรษฐกุล

๗๓. นางสาวบุญฑริก ระมะณี

๗๔. นางสาวบุษยากร เกตขาว

๗๕. นางสาวเบญญทิพย์ ด้วงประสิทธิ์

๗๖. นางสาวปราณปรียา ขัดทรายขาว

๗๗. นางสาวปรียาพร ทองควนลึก

๗๘. นางสาวปวิชญา บุญใบ

๗๙. นายพัสกร นามวงษ์

๘๐. นางสาวพิชญาภา แพร่กุลธาร

๘๑. นางสาวพิมพ์ลภัส อีดี

๘๒. นางสาวไพลิน เรืองชานนท์

๘๓. นางสาวภัทรวดี เคนสุวรรณ

๘๔. นางสาวภัศรา พูนศรี

๘๕. นายภานุพันธ์ ฟองฟู

๘๖. นางสาวภาวศุทธิ ประชาพรสุข

๘๗. นางสาวภาวีน โพธิพงศา

๘๘. นางสาวภิญญดา นามวงค์

๘๙. นางสาวภูริชญา พันธวัฒน์

  ๙๐. นางสาวมิ่งขวัญ กันทะวงศ์

  ๙๑. นางสาวมุทิตา ดีรักษา

  ๙๒. นางสาวเมธิณี เรืองงาม

  ๙๓. นางสาวรติมา ชัยประเสริฐ

  ๙๔. นางสาวรังสิมา เมืองพรหม

  ๙๕. นางสาวรัชดาพร แสงไชย

  ๙๖. นางสาวรูธ สมณา

  ๙๗. นางสาวลลิตา พิชญาตระกูล

  ๙๘. นางสาวลออรัตน์ มีเปี่ยม

  ๙๙. นางสาววนัสนันท์ สทุศันวชิานนะ

๑๐๐. นางสาววรัญญา บุญเสน

๑๐๑. นางสาววิชัญษา สินธุ์เกษมสุข

๑๐๒. นางสาวศรสวรรค์ ทะเจริญ

๑๐๓. นางสาวศศิวิมล แซ่โง้ว

๑๐๔. นางสาวศุจีภรณ์ บุญปลอด

๑๐๕. นางสาวสกาวใจ พรมเทพ

๑๐๖. นางสาวสิริกร ณ นคร

๑๐๗. นางสาวสุทธิดา จีรนันทเสถียร

๑๐๘. นางสาวสุธินันท์ มาตย์ภูธร

๑๐๙. นางสาวสุนิตา บัวแสง

๑๑๐. นางสาวสุนิษา กลิ่นผึ้ง

๑๑๑. นางสาวสุพรรณี กรรณลา

๑๑๒. นางสาวอภัสสรา แย้มสุวรรณ

๑๑๓. นางสาวอรพร เเซ่ยะ
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๑. นางสาวทิฆัมพร พรไพบูลย์พงษ์

๒. นายกันตพงศ์ นันใจ

๓. นางสาวกัลยาณี ยุทธโกศา

๔. นางสาวดุจยิหวา จันทรคีรี

๕. นางสาวนุชนารถ เสนวงศ์

๖. นางสาวบวรลักษณ์ อนุตรพงศ์

๑๒. นางสาวกนกพร จองเดิม

๑๓. นางสาวกฤษยานี สาระมูล

๑๔. นางสาวกุลภรณ์ เอี่ยมรอด

๑๕. นางสาวจินทภา ศรีสุวรรณ

๑๖. นางสาวจิรประภา แรงรอบ

๑๗. นางสาวชนาธินาถ เกิดชนะ

๑๘. นางสาวฐิติภาพัฒน์ เวียงไชย

๑๙. นายตรีทศยุทธ คำางาม

๒๐. นางสาวทิฆัมพร คำาลือ

๒๑. นางสาวธนาวรรณ อุตมเพทาย

๒๒. นางสาวธัญจิรา บุญแก้ว

๒๓. นางสาวนภัสสร สมบูรณ์

๒๔. นางสาวบุษกร สวัสดิ์สุขโข

๒๕. นายปวีณ จรัสโรจน์โภคา

๒๖. นายพชร ยุทธชนะ

๒๗. นายพรพรหม อมันตระกูล

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ

  ๗. นางสาวปวิศา ต่อสกุล

  ๘. นางสาวพนิตชนัน ไตรเกษมศักดิ์

  ๙. นางสาวรุลนาดา สาเหล่

๑๐. นายอับดุลการีม เบ็ญฮาวัน

๑๑. นางสาวอารยา ส่งศรีเกตุ

๒๘. นางสาวพลอยไพลิน คงทน

๒๙. นางสาวพัชราพร เจริญสุขสวัสดี

๓๐. นายพิศาลรัตน์ ธนพรศิริ

๓๑. นางสาวภาณุมาศ คุ้มตระกูล

๓๒. นางสาวภูวเนตร น้อยฉวี

๓๓. นางสาวเมษา นวนสาลี

๓๔. นางสาวรัชนีวรรณ ดีสันเทียะ

๓๕. นางสาวรัฐชประภา บัวงาม

๓๖. นางสาวศจิกาญจน์ ศรีนิเวศน์

๓๗. นางสาวศรีประภัทร เพชรมาก

๓๘. นางสาวสุพรรษา ดีพาส

๓๙. นางสาวสุภารัตน์ จงใจ

๔๐. นางสาวเสาวรินทร์ ทองศรี

๔๑. นางสาวอภิสมัย ดวงราษี

๔๒. นางสาวอารีย ทองย้อย
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๑. นางสาวณัฏฐ์นรี ดำารงค์
๒. นางสาวธนภรณ์ ศรีเมืองธน
๓. นางสาวธนัชพร หนูอินทร์
๔. นางสาวนิรชา หงษ์ทอง
๕. นางสาวนุชจรี จันประสาตร์
๖. นายพชรกาญจน์ นะเสือ

๑๒. นางสาวกนกพร ลำ้าสเลิศสุข
๑๓. นางสาวกัญญาวีร์ ไหมละออง
๑๔. นางสาวเกวลิน ประเสริฐเดโช
๑๕. นางสาวขวัญจิรา ไฝเครือ
๑๖. นางสาวจิตติพัฒน์ ทรงวศิน
๑๗. นางสาวเจนธีรา คงฤทธิ์
๑๘. นางสาวชัญญานุช อุปคุต
๑๙. นางสาวชุติกาญจน์ จิตต์น้อม
๒๐. นางสาวณัชชาภา อภัยภักดี
๒๑. นางสาวณัฐนันท์ ลิ้มพุทธพงศ์
๒๒. นางสาวดวงฤทัย ทองอุ่น

๓๔. นางสาวกุณฑ์นที แก้วเทวดา
๓๕. นายเจตนา มีมานะ
๓๖. นางสาวณัชพิมพ์ วุฒิ
๓๗. นางสาวณิชากร พิเชียรเสถียร
๓๘. นางสาวนิภาภัทร์ คะชาวังศรี
๓๙. นางสาวปรัชญ์นันท์ แก้วฉบับ
๔๐. นายพชร เฮงตระกูล
๔๑. นายพรเทพ กิตติเพชร
๔๒. นางสาวพิมพ์ชนก อินเพ็ชร

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

กายภาพบำาบัดบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

กายภาพบำาบัดบัณฑิต

  ๗. นางสาวพิมลพรรณ โพธา
  ๘. นางสาวภัทรชริตา จุติประภาค
  ๙. นางสาวมัณฑนา พหนการ
๑๐. นางสาวรุชดา ม่าเหร็ม
๑๑. นางสาวอรอุษา แสนใจวุฒิ

๒๓. นางสาวนงลักษณ์ ช่วยเต็ม
๒๔. นางสาวปนัสยา ศรีวิเศษ
๒๕. นางสาวปริชาติ นิทัศน์นรเศรษฐ์
๒๖. นางสาวปรินทร ทองแดง
๒๗. นางสาวเปมิกา สีลาเขตต์
๒๘. นางสาวพรฤทัย จันทะคุณ
๒๙. นางสาวลภิสสา บุนนาค
๓๐. นางสาววรรณรดา นามรัตนศิริ
๓๑. นางสาวศิวนาถ คงกิตติกุล
๓๒. นางสาวอภิสรา ประเสริฐสุขสันต์
๓๓. นางสาวอาทิตติยา สว่างรุ่ง

๔๓. นายมนต์มนัส เทพอินถา
๔๔. นางสาวรติรส หนูนิล
๔๕. นายวรพล นาคมีศรี
๔๖. นางสาวศวิตา พุงไธสง
๔๗. นางสาวศศิธร ประมูลพงศ์
๔๘. นางสาวศุทชา ศิรินทรางกูร
๔๙. นายอนุวัช มะลิวงษ์
๕๐. นางสาวอาทิตญา อินต๊ะยศ
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๑. นางสาวกุลจิรา ภู่พิจิตร

๒. นายคณต พลนาการ

๓. นางสาวชนิษฐา เอียดสุวรรณ

๔. นางสาวณัฐยาวีร์ บุญเผือก

๕. นางสาวณัฐวรรณ์ หอมทั่ว

๖. นางสาวธญารัศมิ์ วินิจวุฒิวงศ์

๗. นางสาวธัญสินี คำาดา

๘. นางสาวนันทาริณีย์ ป้องศรี

๑๗. นายกฤษฎากรณ์ ศรีสาคร

๑๘. นายกันต์ธร ภัทรพรไพโรจน์

๑๙. นางสาวจันทนี พัฒน์ทอง

๒๐. นางสาวณัฐนิชา สุทธวงค์

๒๑. นางสาวณัฐปภัสร์ โกบุตร

๒๒. นางสาวธนัชพร ภิรมย์พลัด

๒๓. นายธรรมรัตน์ สังขจินดา

๒๔. นางสาวธัญชนก ยศปัญญา

๒๕. นางสาวนวพร เอกมนสิการ

๒๖. นางสาวนัฐนรี เอกมนสิการ

๒๗. นางสาวปวิณนุช รัตนะ

๓๘. นางสาวกชพร ระเบียบธรรม

๓๙. นางสาวกณกภัคค์ สุธรรมมา

๔๐. นางสาวกนกวรรณ เคนโยธา

๔๑. นายกฤตภาส แถวไธสงค์

๔๒. นายกษิดิ์เดช เพลินอักษร

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

  ๙. นางสาวบงกชญาดา วราหลิน

๑๐. นางสาวปวีณา ขอดเมชัย

๑๑. นางสาวเพ็ญพิชชา เมืองจั่น

๑๒. นางสาวแพรววดี อรุณแจ้งวัฒนะ

๑๓. นางสาวมยุริญ สมบัติรัตนากร

๑๔. นางสาวศุภรดา เอี้ยวซิโป

๑๕. นางสาวสุชัญญา คำาภีระ

๑๖. นางสาวอิสรีย์ จรูญวัฒนเลาหะ

๒๘. นางสาวปิ่นเพชร ซิมตระกูล

๒๙. นางสาววรฤทัย คำามี

๓๐. นางสาววฤนธร เผ่าอินทร์

๓๑. นางสาวศนิชา จักรนิล

๓๒. นางสาวศิรประภา มหิสรากุล

๓๓. นางสาวศุภัชญา ตันติเยาวฤทธิ์

๓๔. นางสาวศุภิสรา ใจขำา

๓๕. นางสาวสิริกาญจ์ เลาหบรรจง

๓๖. นางสาวอัญชฎาภรณ์ อินต๊ะตาน

๓๗. นางสาวอารยา อุตะคะวาปี

๔๓. นางสาวกิรณา อัครชิโนเรศ

๔๔. นายชวนากร นิละปะกะ

๔๕. นางสาวณัฐกมลพัทธ์ สิทธิบุญมา

๔๖. นายณัฐดนัย สดใส

๔๗. นางสาวณัฐภัสสร ธันวราคม
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๔๘. นางสาวเบญญทิพย์ สมบูรณ์

๔๙. นางสาวปิยวรา อิ่มเอิบ

๕๐. นางสาวพรทิพย์ อินทรสกุล

๕๑. นางสาวพัชรภรณ์ เตชประทักษ์

๕๒. นางสาวพัชราภรณ์ เพชรขำา

๕๓. นางสาวพิมใจ ไชยานะ

๕๔. นายภานุวัฒน์ ล้อมวนวงศ์

๕๕. นางสาวมณีนุช มณีรัตน์

๕๖. นางสาวศศินา ดาเลาะ

๕๗. นายสุรวินท์ หลี่จา

๕๘. นางสาวอรพิมล รัตนทิพย์

๕๙. นางสาวอรยา อุตระศรี

๖๐. นางสาวอันน์ ตรีรัตน์พันธุ์

๑. MISS DAHYUN KIM

๘. MR.JIANUO ZHANG

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ)

สำานักวิชาศิลปศาสตร์

๑. MR.EWAN DOMINIC MCGREGOR

๒. MR.SAI AUNG TIP 

๕. MISS HAOYAN ZHAO

๖. MISS LAMAI YU

๑. นางสาวกนกวรรณ วิมลขจรสิริ
๒. นายกฤตภัค สุวรรณศรี
๓. นายจิรภัทร ดีเสมอ
๔. นายจิรายุทธ พวงมาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๓. MISS XIN YANG

๔. MR.ZHEFU MURONG

๗. MISS NANG WUN YONE

๕. นางสาวชนากานต์ นนทสวัสดิ์ศรี
๖. นายณัฐภัทร เสือแจ่ม
๗. นายธีรวุฒิ กองข้าวเรียบ
๘. นางสาวนัตซือโกะ สมยา
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  ๙. นางสาวบัสรีดา เจ๊ะมะ
๑๐. นางสาวประกายแก้ว ธรรมดา
๑๑. นายภมร กล้าผจญ

๑๒. นางสาวสวรรยา คีรี
๑๓. นายอติวิชญ์ ชุ่มมงคล
๑๔. MISS SIWEN BIAN

๑๕. นางสาวกชนิภา ขนุนทอง

๑๖. นางสาวกนกนิภา จันทร์ไพสน

๑๗. นางสาวกัญญาณัฐ เกษรสมบัติ

๑๘. นายกันติทัต อนันตวุฒิ

๑๙. นางสาวกุลจิรพัส ธราณิชอภิวิชญ์

๒๐. นางสาวจตุพร ลัมยศ

๒๑. นางสาวจินดาภา เที่ยงแท้

๒๒. นางสาวชนิภรณ์ เจริญยิ่ง

๒๓. นางสาวณัฏฐ์ ทรัพย์จำานงค์

๒๔. นางสาวณัฐธยาน์ กุลจันทร์

๒๕. นางสาวธนัชญาพร ศรีเมือง

๒๖. นายธรรมรัตน์ สิงห์คาร

๒๗. นายธีร์ธวัช คำามีสว่าง

๒๘. นายนันทิพัฒน์ จันทรส

๔๓. นางสาวกนกวรรณ ไชยมาลา

๔๔. นางสาวกนิษฐา จอนนุ้ย

๔๕. นางสาวกมลชนก สุระชน

๔๖. นางสาวกมลมาดา สมทนา

๔๗. นางสาวกรกฎ สายสุธรรม

๔๘. นางสาวกังสดาล อติเปรมินทร์

๔๙. นางสาวกัญญ์วรา ชำานิพงษ์

๕๐. นางสาวกัญญา สุดจรรยา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

๒๙. นางสาวปวีณา ถาเอี้ยง

๓๐. นางสาวพรรณสรณ์ ฤทธิ์ตา

๓๑. นายพัทธดนย์ เพ็งเกษม

๓๒. นายพิจักษณ์ ชัยวรรณ์

๓๓. นางสาวพิชชาพร มาเนตร์

๓๔. นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ โป่งเมียะ

๓๕. นางสาวรักษณาลี ปัจจุสานนท์

๓๖. นางสาวลลิดา ยะใจ

๓๗. นางสาววริษฐา จันทรสุขสันต์

๓๘. นางสาวศิรินภา เจียมวรากุล

๓๙. นางสาวสโรชา สาทพันธ์

๔๐. นางสาวอัยมี่ ดอมอลอ

๔๑. MISS HTAY WIN 

๔๒. MISS YU-CHING YUAN

๕๑. นางสาวกัญญาณัฐ แจ้งอุบล

๕๒. นางสาวกันยารัตน์ วุฒินันทพงศ์

๕๓. นายกิตตินัญ กีบุญมี

๕๔. นางสาวกุลนิดา ไชยยะ

๕๕. นายเกชา ไซเอ็ด

๕๖. นางสาวขนิษฐา ประโลมนาม

๕๗. นางสาวจตุรภัทร สูงรันดร

๕๘. นางสาวจรัญญา เป็ดทอง
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๕๙. นางสาวจารุมน เดชแพ

๖๐. นางสาวจิรัชสุดา กาชัย

๖๑. นางสาวจิราวดี ศรีชัย

๖๒. นางสาวจุฑามาศ บุญประจักร์

๖๓. นางสาวชนกนันท์ อโนทัยประสพสุข

๖๔. นางสาวชนากานต์ อัครวรโชติ

๖๕. นางสาวชนิญญา สีตะชลาภรณ์

๖๖. นายชยพล โสสุด

๖๗. นางสาวชลิตา โกกะอินทร์

๖๘. นางสาวชามาวีร์  โอโซน  เจริญภูมิ

๖๙. นางสาวชาลิสา ศรีริ

๗๐. นางสาวชุติกานต์ ธยาธรรม

๗๑. นางสาวชุติมา ลินาราด

๗๒. นายญาณพัฒน์ สุขราษฎร์

๗๓. นางสาวญานิน อุบลเลิศ

๗๔. นางสาวฐนัชภรณ์ เอื้อพงศ์การุณ

๗๕. นางสาวฐิติพร ติมัน

๗๖. นางสาวณัชชา จิระนานนท์

๗๗. นางสาวณัฐชากร แสนสติ

๗๘. นางสาวณัฐธิดา กำาธรพาณิชย์พงศ์

๗๙. นางสาวณัฐธิดา รังสฤษฎ์วรการ

๘๐. นางสาวณัฐธิดา สัจจญาติ

๘๑. นางสาวณัฐนรี แจ้งสว่าง

๘๒. นางสาวณัฐพร ศิริมงคล

๘๓. นายณัฐภัทร ภิญโญจิตร

๘๔. นางสาวณิชกานต์ กายเพ็ชร

๘๕. นางสาวณิชกุล โสพรม

๘๖. นายติณณ์ ตาเจริญเมือง

๘๗. นางสาวทรงอัปสร โทปุญญานนท์

  ๘๘. นางสาวทักษณพร เชิงหอม

  ๘๙. นายทักษภาคิน วงค์โชติ

  ๙๐. นายธนณัฐษพล หมู่พิกุลธนภู

  ๙๑. นายธนบดี ต๊ะต้องใจ

  ๙๒. นางสาวธนพร โพธิ

  ๙๓. นางสาวธนภรณ์ บุญเกิด

  ๙๔. นางสาวธนัญญา เสนาธรรม

  ๙๕. นางสาวธนาภรณ์ จุลยานนท์

  ๙๖. นางสาวธนารีย์ ชมชื่นใจ

  ๙๗. นายธนาวุธ ศรีจักร์

  ๙๘. นางสาวธวัลรัตน์ กุลวรินทร

  ๙๙. นางสาวธัญชนก สุขุมเจริญ

๑๐๐. นางสาวธัญญามาศ กลั่นขำา

๑๐๑. นางสาวธัญวรรณ ศรีใส

๑๐๒. นางสาวธิติมาภรณ์ ปินทิ๊พย์

๑๐๓. นายธีรินทร์ อุดมเดช

๑๐๔. นางสาวธีริศรา บุญช่วย

๑๐๕. นางสาวนฏกร ธรรมเจตนา

๑๐๖. นายนพราชย์ นุ่มผ่อง

๑๐๗. นางสาวนภัสสร ตรีทรัพย์

๑๐๘. นางสาวนวพร แสงทน

๑๐๙. นายนวรินทร์ ชัยมงคล

๑๑๐. นางสาวนันตชา ชวดคำา

๑๑๑. นางสาวนุชอนงค์ แจ้แดง

๑๑๒. นางสาวบริมาศ สนธ์น้อย

๑๑๓. นางสาวบุญพิทักษ์ กันใจ

๑๑๔. นางสาวเบญญาภา สิริเฉลิมลาภ

๑๑๕. นายปณพงศ์ ไชยองค์การ

๑๑๖. นางสาวปรัชญาพร วงษ์เสนสะ
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๑๑๗. นายปรัชญุตม์ ฤทธิธรรม

๑๑๘. นายปราโมทย์ คำาลีมัด

๑๑๙. นายปัณณวัฒน์ ปัญจธนศักดิ์

๑๒๐. นางสาวปาลิตา คำาแหง

๑๒๑. นางสาวเปมิกา นาสวน

๑๒๒. นางสาวพรพิชชา จุลยานนท์

๑๒๓. นางสาวพริมมาตา มณี

๑๒๔. นายพฤทธิ์ พิลาคำา

๑๒๕. นางสาวพัชรีภรณ์ จันต๊ะคาด

๑๒๖. นายพัฒนพงศ์ พันธุเกตุ

๑๒๗. นางสาวพัทธนันท์ แก้วสุวรรณ

๑๒๘. นางสาวพัทธมน ธิรินทอง

๑๒๙. นางสาวพิมพกานต์ ศรีเปารยะ

๑๓๐. นางสาวพิมพ์พนา ภิระบรรณ์

๑๓๑. นางสาวพิมพ์พิชญา รัตนคชินทร์

๑๓๒. นางสาวพิมลสิริ ไชยสมบูรณ์

๑๓๓. นางสาวพิมศิริ พูลเขตรกิจ

๑๓๔. นางสาวพีรชญา วุฒิชลภัค

๑๓๕. นางสาวเพ็ญพิชชา แสนทวีสุข

๑๓๖. นางสาวภคกูล เรืองนุชถี

๑๓๗. นางสาวภัทราภรณ์ พูลจีน

๑๓๘. นางสาวภัทริยา พันธุ์ประภา

๑๓๙. นายภาณุวิชญ์ ไทยานนท์

๑๔๐. นางสาวภิญญดา ยุวกนกชัย

๑๔๑. นายภูตะวัน ชัยศิริ

๑๔๒. นางสาวภูริชญา ปิมปา

๑๔๓. นายภูริวัต ทองร้อยชั่ง

๑๔๔. นางสาวมนัณญา คำาแก้ว

๑๔๕. นายมารุต วรรัชฎากัญจน์

๑๔๖. นางสาวมินทรา ศิระสวัสดิ์

๑๔๗. นางสาวเมษยา อ่อนศรี

๑๔๘. นางสาวยุวดี อินต๊ะรักษา

๑๔๙. นางสาวรวิสรา เจริญสุข

๑๕๐. นายราชันย์ ชลศิริ

๑๕๑. นางสาวรุจรวี จันทร์ละออง

๑๕๒. นางสาวรุจิพัชญ์ พิมพ์ธนาฤทธิ์

๑๕๓. นางสาวลลิลลักษณ์ ทรัพย์พฤทธิ์

๑๕๔. นายวรดร จิตต์ภักดี

๑๕๕. นางสาววรนิษฐา อร่ามเอกสกุล

๑๕๖. นางสาววรรณพันธุ์ ตรีทศ

๑๕๗. นางสาววรัญญา นำ้าทิพย์

๑๕๘. นางสาววรัญญา มีมั่งคั่ง

๑๕๙. นางสาววริษา จิตซื่อ

๑๖๐. นางสาววัชรินทร์ คารินทา

๑๖๑. นางสาววันสิริ สิทธิแก้ว

๑๖๒. นางสาววิวรรธณี จิรวรเดช

๑๖๓. นายศรัณย์ ทัพน้อย

๑๖๔. นางสาวศิริกัลยา โพธิ์ผาง

๑๖๕. นายศิวกร ลิ้มเจริญ

๑๖๖. นายศิวัช ณ นคร

๑๖๗. นางสาวศุภนิดา พงษ์แก้ว

๑๖๘. นางสาวศุภัชญา วัฒนคณิต

๑๖๙. นางสาวศุภานัน รังษี

๑๗๐. นางสาวสริตา ศิวิลัยกุล

๑๗๑. นางสาวสาวิตรี สุนีย์

๑๗๒. นางสาวสิริกร ธนะศรีลังกูล

๑๗๓. นางสาวสิริกัญญา โคตะวงษ์

๑๗๔. นางสาวสิริสกุล ศรีโพธิ์
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๑๗๕. นางสาวสุกานดา ปันตา

๑๗๖. นางสาวสุพิชญา วาตา

๑๗๗. นายสุวพิชญ์ วุฒิเกตุ

๑๗๘. นางสาวอนาวิลา อนุรักษ์

๑๗๙. นางสาวอภิญญา ดวงดี

๑๘๐. นางสาวอรปรียา จิรานุกรม

๑๘๑. นางสาวอัญฌะนางค์ สืบประยูร

๑๘๒. นายอัยยาวุฒิ นาคแก้ว

๑๘๓. นายเอกลักษณ์ ด้วงเอี่ยม

๑๘๔. นางสาวฮัมน่า คูเรสชี่

๑๘๕. MISS NAN HSENG MOON 

๑๘๖. MR.SAI LONG LIAN 

๑๘๗. MISS SU YADANAR HLAING 

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

๑. นายจิราธิวัฒน์ นันทจันทร์

๑. นางสาวกัญกร ทาอุปรงค์
๒. นางสาวทัศนีย์ คำาอุ่น

๑. นายชุติพนธ์ จรลี
๒. นางสาวณัฐธิดา ปานแก้ว

๔. นางสาวเกศสุดา ปาวงค์
๕. นางสาวชโรฑา ธรรมชัย
๖. นางสาวธาวัลย์ โชติมานนท์
๗. นางสาวปัณวรรธน์ เจริญสุข
๘. นางสาวพิชญา โสวรรณี

๓. นางสาวฉัตรมณี บัวจี๋

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๒. นางสาวมุทิตา กงเพชร

๓. นางสาวธีรากาญจน์ ศรีแสงสังข์
๔. นางสาวสันต์ฤทัย พงศากุลภัสสรณ์

๓. MR.ALIF RAMADHANI   SUYOKO

  ๙. นายภณุพัฒน์ ศักดิ์รุ่งเรือง
๑๐. นางสาวเมฆขลา สิงห์สวัสดิ์
๑๑. นางสาวรุ่งนภา สีตะพงค์
๑๒. นางสาวสรัญญา เสรีตระกูล
๑๓. นายสุกฤต เปมกิตติ
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๑๑. นางสาวกัลยรักษ์ พึ่งรอด

๑๒. นายกาลัญญู ถมประดิษฐ์

๑๓. นางสาวจิตตราพร เกิดฤทธิ์

๑๔. นางสาวฐิติกานต์ จิตพรมคำา

๑๕. นายณชพล มะธุโป

๑๖. นางสาวณัฐชยา อุ่นแก้ว

๑๗. นางสาวณัฐวรรณ ทาคำามา

๑๘. นางสาวณัฐิดา ช่างบุ

๑๙. นางสาวนันทิมา เชอหมื่อ

๒๐. นายบัญชา พงษ์พานิช

๒๑. นางสาวปัณณรัตน์ วริศจตุรพจน์

๒๒. นางสาวพิชญพร จันทร์มหา

๒๓. นายพีระพัฒน์ ฮงประยูร

๒๔. นายเมธา สายงาม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)   

๒๕. นางสาวรุ่งทิวา โตสอาด

๒๖. นายวรวิช มาวงค์วัน

๒๗. นายวัชรพล เทาดี

๒๘. นายวัชระเกียรติ อิทธิมา

๒๙. นางสาววิมลพร งามทรัพย์ไพศาล

๓๐. นายวิรุฬห์ธรรมกร สมเศรษฐ์

๓๑. นางสาวศุภธิดา ศุภดิตถ์กูล

๓๒. นางสาวสุภัสสรา สวนสม

๓๓. นางสาวอรฎา การะกูล

๓๔. นางสาวอัจฌิมา บุญทวี

๓๕. นางสาวอัมพิกา คำาวิชัย

๓๖. นางสาวอารีรัตน์ เรือนคำา

๓๗. นายโอฬาร คำาผาย

๑. นางสาวฤทัยชนก ประเสริฐพงษ์

๒. นายปวริศร์ ชุมพล

๓. นางสาววัสนนันท์ ต.เทียนประเสริฐ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

๔. นายวีรวัฒน์ แดงป้อง

๕. นายคุณากรณ์ ดีโสภณ
๖. นางสาวฐรรธณสรร์ ทุ่ยอ้น
๗. นายปุรเชษฐ์ สุขคำาพร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๘. นางสาวพัชริดา บัวคลี่
  ๙. นางสาวภัทรวดี น้อยตา
๑๐. นางสาวสมปรารถนา วรบัณฑิต
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  ๕. นายกรกฤษณ์ คำาวัง

  ๖. นายกลวัชร พากเพียร

  ๗. นางสาวโซเฟีย หมานหยะ

  ๘. นางสาวณัฏฐ์กฤตา แก้วกัน

  ๙. นางสาวดวงกมล เขาวงกต

๑๐. นายธีรพัฒน์ อภิชัย

๑๑. นางสาวปุญญพัฒน์ คิดอ่าน

๑๒. นางสาวไปรยา ชิณราช

๑๓. นายภพจารุกิตติ์ วังคีรีจรัส

๑๔. นางสาวรมิตา คำาประสิทธิ์

๑๕. นายวรวิทย์ ชูมาก

๑๖. นายวรัญญู ทวีมาก

๑๗. นางสาววราภรณ์ เขื่อนวิเศษ

๑๘. นางสาวสุชานันท์ สิทธิพาณิชยกุล

๑๙. นางสาวอรยา จง

สำานักวิชาการจัดการ 

๑. นางสาวกรกนก วงศ์พานิช
๒. นางสาวกัญญาณัฐ ชำานาญกิจ
๓. นางสาวเกวลี ทั่วประโคน
๔. นางสาวจิรปรียา เจริญพรปภัสร์
๕. นางสาวจิรัชญา ไทยเจริญ
๖. นางสาวชนิตา วงษาเวท
๗. นางสาวชลชนก ไชยนาพงศ์

๑๕. นางสาวกมลชนก อรุณจรัสธรรม

๑๖. นายกฤศวัฒน์ สวนแก้ว

๑๗. นางสาวกัญญารัตน์ เลาไพบูลย์กิจเจริญ

๑๘. นางสาวจิตพลอยพรรณ  ตัณฑศรี

๑๙. นางสาวชนันภรณ์ ดาบเพชร

๒๐. นางสาวชลิดา อุดมลาภ

๒๑. นางสาวณราทิพย์ ปัญจขันธ์

๒๒. นางสาวณีรนุช กฤตยานวัช

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

บัญชีบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

  ๘. นางสาวณัชนิชา แก้วจันทร์
  ๙. นางสาวณัฐกานต์ ภักดี
๑๐. นางสาวณัฐนรี วุฒิอุตดม
๑๑. นางสาวณัฐริกา รัตนา
๑๒. นางสาววิภาวี ชินไพโรจน์
๑๓. นายสิรวิชญ์ แสงดอก
๑๔. MISS NA YUAN

๒๓. นางสาวทิวากร มอญทอง

๒๔. นางสาวธนิดา ชมชื่น

๒๕. นางสาวปรายฟ้า แพ่งสภา

๒๖. นางสาวพรชนก รณรงค์

๒๗. นางสาวพัชรินทร์ ประทอง

๒๘. นางสาวพัชรินทร์ เพิ่มไธสง

๒๙. นางสาวพิมพา แซ่คาง

๓๐. นางสาวฟารีดา ฟาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)  
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๔๐. นางสาวกานต์พิชญณา แก้วทอง

๔๑. นายเกื้อกูล เรืองศักดิ์

๔๒. นางสาวจิรนันท์ อัคขนิฐ

๔๓. นางสาวจุฑาทิพย์ พินเรา

๔๔. นายเจริญชัย ขุนทอง

๔๕. นางสาวชญาดา กาญจนอภิรักษ์

๔๖. นางสาวชฎาเพชร เบญจสิริกุล

๔๗. นางสาวชนกกานต์ ราชสุภา

๔๘. นางสาวชนิกานต์ ชิตพันธุ์

๔๙. นางสาวชลธิชา เกษมุติ

๕๐. นายชาญชัย ทันสมัย

๕๑. นางสาวชิดชนก เวียร์รา

๕๒. นางสาวซูลฟา ยะหริ่ง

๕๓. นางสาวโซเฟีย เหล็มหนู

๕๔. นางสาวฐิตารีย์ โพธิษา

๕๕. นางสาวฐิติรัตน์ แสงมะณี

๕๖. นางสาวณปภัช ธนเมธาฌิมากร

๕๗. นางสาวณภัทร เกื้อบุญ

๕๘. นางสาวณัชชา คล้ายแพร

๕๙. นางสาวณัฐธิดา บุญหมื่น

๖๐. นางสาวณัฐพิชญา สุวรรณ

๖๑. นางสาวณัฐสุดา โสภา

บัญชีบัณฑิต

๖๒. นางสาวณิดาพันธ์ สันติฤชัยรัตน์

๖๓. นางสาวทานุจิต เหล่ารักผล

๖๔. นางสาวธนัชชา ฉิมกลาง

๖๕. นางสาวธีรกานต์ อินทร์บัว

๖๖. นายธีระพัทธ์ ดียิ่ง

๖๗. นางสาวนภัสสร นำาศิริโยธิน

๖๘. นางสาวนิชา ลีละพงศ์ประสุต

๖๙. นางสาวนิรชร คำาแก้ว

๗๐. นายบัซลี มะยูนุ

๗๑. นางสาวบัวชมพู บัวทอง

๗๒. นางสาวปภาดา ปิติทานันท์

๗๓. นายปรัชวิน สามารถ

๗๔. นางสาวปัญญาพร ปานสกุล

๗๕. นางสาวปาลิตา หลิมสกุล

๗๖. นางสาวปิยะกมล เรืองพิริยกิจ

๗๗. นางสาวพรธีรา โอวาทวรกิจ

๗๘. นางสาวพรลภัส รัตนอุบล

๗๙. นายพลภัทร ยินดีผล

๘๐. นางสาวพัชรา พรมแว่น

๘๑. นางสาวพัชราภรณ์ แต้มพงษ์

๘๒. นางสาวพิชญาพร สว่างวงศ์

๘๓. นางสาวพิมพ์ผกา พรมสุริยา

๓๑. นางสาวภาวินี บุญเสริมสุขเจริญ

๓๒. นางสาวภาวินี สื่อมโนธรรม

๓๓. นายรวิภาส เทพเจริญ

๓๔. นางสาวรัชดาภรณ์ พนักงาน

๓๕. นางสาวลดาพร สุขสนธิสมบูรณ์

๓๖. นางสาววรรณพร สีแตง

๓๗. นางสาวสมฤดี แซ่ซู

๓๘. นางสาวอชิรญา จงตระกูล

๓๙. นางสาวอัจฉรา แก้วชะโน
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๘๔. นายพีรพล เนตรสว่าง

๘๕. นายภควัต เอี่ยมสะอาด

๘๖. นายภัคพล เลิศรัตน์เดชากุล

๘๗. นางสาวภัควดี ทองจันทร์

๘๘. นางสาวภัชชา เตรมะวงศ์

๘๙. นางสาวภัสนันทน์ สุขใย

๙๐. นายภาคภูมิ ยาวิชัย

๙๑. นางสาวภาณุมาศ ไชยมา

๙๒. นางสาวมนัญชยา ศรีภุมมา

๙๓. นางสาวมินชริสา พันหนูเทียน

๙๔. นางสาวมีนา วิเชฏฐพิทยาพงษ์

๙๕. นางสาวรัญชนา ชมภูงาม

๙๖. นายรัฐพงษ์ คำามาหล้า

๙๗. นางสาวลภัส เลขาพันธุ์

๙๘. นายวรกานต์ มะกลำ่าทอง

๙๙. นางสาววรัทยา วงศ์แหลมสิงห์

๑๐๐. นางสาววลัยพร แก้วทักษิณ

๑๐๑. นายวศะพล ศรีผาวงศ์

๑๐๒. นายวิชญะ โทบุราณ

๑๐๓. นางสาวศรสุดา นวลพงษ์

๑๐๔. นางสาวศิริภัทร ด่านพิริยะเจริญพร

๑๐๕. นายศุภกฤต กิติทรัพย์

๑๐๖. นายศุภอรรถ พิษาภาพ

๑๐๗. นางสาวศุภาลัย พลนงค์

๑๐๘. นางสาวสิริรัตนา สุคนธกนิษฐ

๑๐๙. นางสาวสุทินา สุขสวัสดิ์

๑๑๐. นางสาวอนัญญา ตันสุริยวงศ์

๑๑๑. นางสาวอนัญญา อิ่มสมบูรณ์

๑๑๒. นางสาวอมริศา เสถียรรัมย์

๑๑๓. นายอัครวินท์ อุตสาห์

๑๑๔. นางสาวอัญมณี ชุมชู

๑๑๕. นางสาวอิษฎา เมฆรัตนวรกุล

๑. นายเฉลิมพันธุ์ ไม้อ่อน
๒. นางสาวชนมน วิเชียรสุวรรณ
๓. นางสาวชลลดา วงศ์พาณิชย์
๔. นางสาวณัฐกฤตา นิลสุวรรณ

  ๙. นายณฐนนท์ โภชนะสมบัติ
๑๐. นางสาวหทัยภัทร แก้วเนิน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕. นายนาวี หมันใจดี
๖. นายนิติพล บุญชัย
๗. นางสาวอภิสรา ชูพันธ์
๘. MR.YOU LIANG

๑๑. MISS YUQING HUANG
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๑๒. นายกฤษฎา ศรีสุวรรณ
๑๓. นางสาวกานต์ธิดา แซ่เล้า
๑๔. นายครรชิต น้อยศรี
๑๕. นางสาวชลดา คำาพิทักษ์
๑๖. นายธนัท สืบอ้าย
๑๗. นางสาวนงนภัส อินทรเพชร
๑๘. นายนวพล คำาพันธ์
๑๙. นายนิติพงษ์ อยู่ยืด
๒๐. นางสาวปวริศา จงรักษ์
๒๑. นางสาวปาจรีย์  เจ้าพิทักษ์วงศ์
๒๒. นางสาวปานระวี ปันแปง
๒๓. นางสาวพรพัชชา บัวเงิน
๒๔. นางสาวพรพิมล ดวงนุรัตน์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

๒๕. นางสาวพรรณกาญจฐ์  ไชยพจน์
๒๖. นายพีรพัฒน์ บำาเพ็ญพิทักษ์
๒๗. นายวงศธร ดียาวนาน
๒๘. นายวสุพล โกประพัฒน์พงศ์
๒๙. นางสาววิภารัตน์ นิลรัตน์
๓๐. นางสาวศจีนาฏ เรืองกุน
๓๑. นายศิวกร ฉิมพลายาลัย
๓๒. นางสาวสิริกุล วังคำาหาญ
๓๓. นางสาวสุธินันท์ ไกรพงษ์
๓๔. นายอชิตพล วิศิษฏจินดา
๓๕. นางสาวอชิรญา เทศภักดี
๓๖. นางสาวอาทิตยา พุฒิมานรดีกุล

  ๕. นายชายประจักร์ วงศ์วัชระโชค

  ๖. นางสาวณัฏฐพิช ธาราภิบาล

  ๗. นายธนรัช ธีรธิติวงศ์

  ๘. นางสาวนิฟาตีมะห์ นิแมเราะ

  ๙. นางสาวบุณยานุช นนท์กลาง 

๑๐. นางสาวปภาวดี วรุณไพจิตร

๑๑. นางสาวพิมลชญา ปาลสาร

๑. นายชากีรีน เบ็ญสนิ

๒. นางสาวปัณฑิตา โพธิ์หอม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

๑๒. นางสาวมธุรส ใจเร็ว

๑๓. นายสถิตพงศ์ วรินทร์

๑๔. นางสาวสุวิรยา ดำารงค์ชาติ

๑๕. นายอำานวยชัย รัตนคำา

๑๖. MISS TANG LOO NIN 

๑๗. MISS YINGYU HUANG

๓. นางสาวอุบลรัตน์ ใจยะ

๔. MISS TING HU
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๑๘. นางสาวกชพรรณ ช้างมณี

๑๙. นางสาวกฤตพร ดวงจิตต์

๒๐. นายกฤตภาส ศรีสุข

๒๑. นางสาวกัณญาณัฐ คำาจันทร์

๒๒. นายกิตติธัช เทียนไชย

๒๓. นายเกรียงไกร เกตุรักษา

๒๔. นายคิมหันต์ คำาสมุทร

๒๕. นางสาวงามวิไล ศิลปงาม

๒๖. นางสาวจรินทรฐ์ ชุติธีรเกียรติ์

๒๗. นายจักรพันธ์ ศรีราช

๒๘. นางสาวจิดา ศรีไสยา

๒๙. นางสาวจิดาภา พิบูลรัตนานนท์

๓๐. นางสาวจิตรกัญญา ชื่นบัวอินทร์

๓๑. นางสาวจิรพร พรหมอารักษ์

๓๒. นางสาวจีระมาศ หมื่นสันธิ

๓๓. นางสาวจุฑารัตน์ อินคง

๓๔. นายฉัตรดนัย สุรคุปต์

๓๕. นายเฉกฉันท์ ศรีมนัส

๓๖. นายชโนดม แก้วแสงทอง

๓๗. นางสาวญาติกา เชาว์ไว

๓๘. นางสาวฐิติภัทรธารา เตรียมไธสงค์

๓๙. นางสาวณปภัช อุ่นต๊ะ

๔๐. นายณภัทร สีตาบุตร

๔๑. นางสาวณวิรัญจ์ เอื้อศิริตระกูล

๔๒. นางสาวณัฐธิดา วัฒนดิเรก

๔๓. นายณัฐนนท์ ชมระกา

๔๔. นางสาวณัฐวดี เนตรพุกกณะ

๔๕. นางสาวณัฐวรรณ บรรจงปรุ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

๔๖. นางสาวดลพร พัฒนะแสง

๔๗. นายทศพร เพิ่มเติมสิน

๔๘. นายทินภัทร ปิยาโน

๔๙. นายไท ถิ่นถาวรกุล

๕๐. นายไทยบุญ แซ่โจว

๕๑. นายธนโชติ ขุนช้าง

๕๒. นางสาวธนภรณ์ แสนคำา

๕๓. นายธนภัทร ปาระมี

๕๔. นายธรณ์เทพ อุเทศพรรัตนกุล

๕๕. นางสาวธัญญลักษณ์ สงวนสิน

๕๖. นางสาวธัญรักษ์ ทิพย์ปลูก

๕๗. นายธันยบูรณ์ สาคร

๕๘. นางสาวนริศรา เยี่ยมวารี

๕๙. นางสาวนัจมีย์ ยีหวันแสม

๖๐. นางสาวนัดดาภรณ์ เย็นใจมา

๖๑. นางสาวเบญญาภา วรรณการ

๖๒. นางสาวปณัฐมน อุดมเกียรติ

๖๓. นางสาวปริยาภัทร พิมสาร

๖๔. นางสาวพัชรินทร์ ชมภูมิ่ง

๖๕. นางสาวพิชญา ชมเชย

๖๖. นางสาวพิภัสสร ปราณีวงศ์

๖๗. นางสาวพิมพกานต์ ไชยวงศ์ผาบ

๖๘. นางสาวพิมพร หมื่นอินทร์ชัย

๖๙. นายพีรพัฒน์ พิมพ์ประเสริฐ

๗๐. นางสาวฟัยโรส เจะปูเตะ

๗๑. นางสาวภัชษนัญฑ์ เย็นหา

๗๒. นางสาวภัทรานิษฐ์ ยาวิชัย

๗๓. นายภาณุพงศ์ นิยมาศ



58

  ๗๔. นายภาณุวัฒน์ ยอดเชียงคำา

  ๗๕. นายภีมวัจน์ สิริวัฒนะพงศ์

  ๗๖. นางสาวมนสวรรษ์ ปัญนรเศรษฐ์

  ๗๗. นางสาวมนัสนันท์ ชนิตชัยศิริกุล

  ๗๘. นางสาวมนัสวี พละพล

  ๗๙. นางสาวมัทนา อิ่นแก้ว

  ๘๐. นางสาวรวิรัตน์ญา วิจิตขะจี

  ๘๑. นายรัชเอก วัฒนายุทธพร

  ๘๒. นางสาวรุ้งลาวัลย์ กุมภิโร

  ๘๓. นางสาวลลิตธิดา สมจิตร์

  ๘๔. นายวทัญญู อยู่ดี

  ๘๕. นางสาววรรัตน์ วัฒนไชย

  ๘๖. นายวรินทร มาศตันติพร

  ๘๗. นายวรินทร์ธเนศ พลศักดิ์ขวา

  ๘๘. นางสาววริศรา คงทรัพย์

  ๘๙. นายวฤณธร พูนไชย

  ๙๐. นายวัชระ ปิยะโชติ

  ๙๑. นายศักดิพัต ดำาเงิน

  ๙๒. นายศุภกรณ์ สุภาษา

  ๙๓. นายศุภณัฐ เจริญชวลิตกุล

  ๙๔. นางสาวศุภิสรา ภัทรธนาดุล

  ๙๕. นางสาวสมปรารถนา ทองเหลี่ยว

  ๙๖. นายสรายุทธ โชคเจริญเลิศ

  ๙๗. นายสิทธิชัย พิรักษา

  ๙๘. นางสาวสิทธิดา เจริญสม

  ๙๙. นางสาวสิราวรรณ ทวีผล

๑๐๐. นางสาวสิริกัญญา สิทธิชาติ

๑๐๑. นางสาวสุชาวรรณ พุ่มโต

๑๐๒. นางสาวสุทธิดา พีระภาสกร

๑๐๓. นายสุทิวัส จูกุล

๑๐๔. นายสุริยวงศ์ จองแค

๑๐๕. นางสาวเสาวลักษณ์ ชูสง่า

๑๐๖. นางสาวหทัยชนก คงเจริญตระกูล

๑๐๗. นายอธิชา อาชีวะพนิช

๑๐๘. นางสาวอรอนงค์ เพชรสุริยา

๑๐๙. นางสาวอัฐภิญญา ปังสุวรรณ

๑๑๐. MISS AIRUI PENG

๑๑๑. MR.CHOO JING FONG 

๑๑๒. MISS JINGYUAN SHAO

๑๑๓. MR.KARL DOUGLAS PEDERICK

๑๑๔. MISS LIN LEI

๑๑๕. MISS NAN SENG LOUT 

๑๑๖. MR.SAI NOON KYAUK 

๑๑๗. MR.SAI SAING KYAUK 

๑๑๘. MR.SAI SAM TIP 

๑๑๙. MR.SAI SAUNG MINE 

๑๒๐. MISS SAUNG WUT YEE HNIN 

๑๒๑. MISS SAW SANDAR NWE 

๑๒๒. MISS SHWE YEE THANT 

๑๒๓. MR.WENKE CHEN

๑๒๔. MR.YUNKUN ZHOU

๑๒๕. MR.YUQING MA

๑๒๖. MR.ZHIQIANG ZHONG
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๑. นางสาวกรรณิการ์ ดวงถา
๒. นางสาวจิตรานุช อุทธศรี
๓. นางสาวชวัลนุช ลำาโป
๔. นายชินรัตน์ สุขเวช
๕. นางสาวณัฎฐริณีย์ ปวงคำา
๖. นางสาวณัฐริกา อัศวมาชัย

๑๓. นางสาวกชพร นาวารักษ์
๑๔. นางสาวกนกพร เรือนหล้า
๑๕. นางสาวกนกวรรณ อรัญดร
๑๖. นางสาวกนลรัตน์ จินะศรี
๑๗. นางสาวกัญญาภัค รวมทรัพย์
๑๘. นางสาวกิตติยาพร อุ่นเอ้ย
๑๙. นางสาวกุลจิรา อินทกรณ์
๒๐. นางสาวเกตนิกา พูลศรี
๒๑. นางสาวเขมิกา วงค์ษา
๒๒. นางสาวจรรยพร ธรรมเจริญ
๒๓. นางสาวชมพูนุช อุดตาล
๒๔. นางสาวฐิฒิกา วงศ์มา
๒๕. นายณรงค์ จันทร์ทนต์
๒๖. นายณัฐดนัย ทรัพย์เมือง
๒๗. นายณันท์นภัส วิวัฒน์ภาสวร
๒๘. นางสาวณิชากร เผ่ารุ่งเรือง
๒๙. นายตนุภาพ เสนาะ
๓๐. นายตะวัน วงศ์โห้
๓๑. นายธนกร ละอองแก้ว
๓๒. นางสาวธิติสุดา ทรัพย์สนอง
๓๓. นายนเรศ สุขแจ่ม
๓๔. นางสาวนิชาภัทร วันหนา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  เกียรตินิยมอันดับสอง  

  ๗. นางสาวพันฑิพาภรณ์ พลายอินทร์
  ๘. นางสาวพิกุลแก้ว ติ่วสกุล
  ๙. นางสาววริยา เหมกุล
๑๐. นางสาวศุจีภรณ์ รายเรียงพันธ์วนา
๑๑. นางสาวสมฤทัย กลิ่นอวล
๑๒. นางสาวหทัยภัทร วีระศิลปเลิศ

๓๕. นายปธานิน แท่นทอง
๓๖. นางสาวปาณิสรา คำามี
๓๗. นางสาวพลอยไพลิน สุทธิพรรณพงศ์
๓๘. นางสาวพิชดา ชัยวงค์ษา
๓๙. นายภากร เชี้ยวบางยาง
๔๐. นางสาวภานุมาศ ขันทอง
๔๑. นางสาวเมทินี เจริญบรรดอน
๔๒. นางสาวลักษมณ งอกงาม
๔๓. นางสาววชิราภรณ์ ไชยลังกา
๔๔. นางสาววัชราภรณ์ เรือนแก้ว
๔๕. นางสาววาสินี วอดทอง
๔๖. นางสาววีรยา ไชยศรี
๔๗. นายศราวุธ ลิ่มสกุล
๔๘. นายศักดิ์ศรี ภูดิน
๔๙. นายศุภกิจ รัตนสมัครการ
๕๐. นางสาวศุภนิดา ประทุมศรี
๕๑. นางสาวสายรุ้ง เป็งใจ
๕๒. นางสาวสิตานัน ทิพยะราช
๕๓. นางสาวสิรินดา แพทย์หลวง
๕๔. นางสาวอรพรรณ ทวดอาจ
๕๕. นางสาวอิศราภรณ์ สถิรนาค
๕๖. MISS TANG LOO YEE 
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  ๕๗. นางสาวกชกร เอื้อสกุลพรเจริญ
  ๕๘. นางสาวกนกวรรณ คงทอง
  ๕๙. นางสาวกมลลักษณ์ พรหมมาลัย
  ๖๐. นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณศรี
  ๖๑. นางสาวกรวีร์ ดำาทอง
  ๖๒. นายกฤษณ์ จุติกุล
  ๖๓. นางสาวกฤษณา พวงดอก
  ๖๔. นางสาวกฤษณา อินทรเจริญ
  ๖๕. นางสาวกวินทรา ลิ้ม
  ๖๖. นางสาวกศิมา สุวิทชาญวรกุล
  ๖๗. นายกษม มหาศรี
  ๖๘. นางสาวกัญญาพัชร อินนั่งแท่น
  ๖๙. นางสาวกาญจนา โชคเจริญเลิศ
  ๗๐. นางสาวกานจ์พิชชา สุวรรณสังโส
  ๗๑. นางสาวกานต์พิชชา คู้ลำาพันธุ์
  ๗๒. นางสาวกานตี กุณวงษ์
  ๗๓. นางสาวกิตติยาพร เขตเจริญ
  ๗๔. นายกิติชัย นามวิเศษ
  ๗๕. นางสาวกุลธิดา นอร์ธอร์พ
  ๗๖. นางสาวกุลภัสสร์ ปิยะมาลาชัย
  ๗๗. นางสาวเกศศินี ขินาวงศ์
  ๗๘. นางสาวเกสินี แก้วสม
  ๗๙. นางสาวเขมอัปสร ผลพัฒน์
  ๘๐. นางสาวเขมิกา มณีพรรณ์
  ๘๑. นายคฑาทอง พุทธกาล
  ๘๒. นางสาวคูซัยหม๊ะ มะลี
  ๘๓. นายจักรพรรดิ ยอดนิล
  ๘๔. นางสาวจันจิรา คัมภีระ
  ๘๕. นายจันทรากานต์ สุกุล
  ๘๖. นางสาวจารุเนตร จงยิ่งเจริญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) 

  ๘๗. นายจิรภัทร โตประภัสร์
  ๘๘. นายจิรายุ จิระโร
  ๘๙. นางสาวจีรารัตน์ บุญหลวง
  ๙๐. นางสาวจุฑามาศ มะโนธรรม
  ๙๑. นายเจตนันท์ จันทรโมลี
  ๙๒. นางสาวเจนนิดา สุวรรณท้าวเทวัญ
  ๙๓. นายเจษฎากร ยมจินดา
  ๙๔. นางสาวชญานิศ บุญภักดี
  ๙๕. นางสาวชนิสรา ณ ลำาพูน
  ๙๖. นายชยานันต์ สุขจิต
  ๙๗. นางสาวชลดา สุกใส
  ๙๘. นางสาวชลธิชา เมืองมาหล้า
  ๙๙. นางสาวชลนิภา ถาแก้ว
๑๐๐. นางสาวชลิตา นิ่มสงวน
๑๐๑. นายชวิน ชินตระกูล
๑๐๒. นางสาวชุฑามาศ ลำาพาย
๑๐๓. นางสาวชุตินันท์ ขุนอินทร์
๑๐๔. นายชุติพัทธ์ รุ่งอวัสดา
๑๐๕. นางสาวโชติกา คำามล
๑๐๖. นางสาวโชติกา ยาดา
๑๐๗. นายไชยพศ ติกขะปัญโญ
๑๐๘. นางสาวญาณินท์ พันธสีมา
๑๐๙. นางสาวญาณิศา ฟักอินทร์
๑๑๐. นางสาวฐิติพร มาลยาภรณ์
๑๑๑. นางสาวฑิตยา เมืองวงษ์
๑๑๒. นายณภัทร ธนะสีโล
๑๑๓. นางสาวณภัสนันท์ ศรีบัวบาน
๑๑๔. นางสาวณัฎฐนิช สิทธิสม
๑๑๕. นางสาวณัฏฐณิชา คล้ายศรี
๑๑๖. นางสาวณัฏฐณิชา อาระ
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๑๑๗. นางสาวณัฐกานต์ พรมสา
๑๑๘. นางสาวณัฐจิรา สิทธิการ
๑๑๙. นางสาวณัฐชา ฉันสำาราญ
๑๒๐. นางสาวณัฐฏ์วรรณ พงษ์พิมาย
๑๒๑. นางสาวณัฐฐิธิดา มนต์โชตินันท์
๑๒๒. นางสาวณัฐธยาน์ วิมลรักษา
๑๒๓. นางสาวณัฐธิดา สุประการ
๑๒๔. นางสาวณัฐนรี วัฒนบัญชา
๑๒๕. นางสาวณัฐนิดา ตีระรัตน์
๑๒๖. นางสาวณัฐพร คนโอ
๑๒๗. นางสาวณัฐพร โนโชติ
๑๒๘. นายณัฐพล อุยรัตนโสภณ
๑๒๙. นายณัฐพันธ์ นันทะศักดิ์
๑๓๐. นางสาวณัฐริกา ขวัญตา
๑๓๑. นางสาวณิชกานต์ แก่นเพ็ชร
๑๓๒. นางสาวดนยา เกิดโภคา
๑๓๓. นายดนุพล มณีขัติย์
๑๓๔. นางสาวดวงชีวัน ลีจา
๑๓๕. นางสาวดาราชนก ศรีสุข
๑๓๖. นางสาวดาริกา บุญเรือง
๑๓๗. นางสาวตรีรัตน์ ทวิลา
๑๓๘. นางสาวเตชินี จิตระยนต์
๑๓๙. นายถิรวัฒน์ กองจินดา
๑๔๐. นายทวีลาภ แซ่แฮ
๑๔๑. นางสาวทิพย์วรรณ พวงแก้ว
๑๔๒. นายทิวทัศน์ ว่องวาจานนท์
๑๔๓. นายธนวัฒน์ วรรณสูตร
๑๔๔. นางสาวธนัชชา บำารุง
๑๔๕. นางสาวธนัชชา รูปเจริญ
๑๔๖. นายธนากร คลทา
๑๔๗. นางสาวธนิตา สังขะทา

๑๔๘. นายธนิสร ศรีเนตร
๑๔๙. นางสาวธัญชนก วังทิพย์
๑๕๐. นางสาวธัญญรัตน์ ทิพมงคล
๑๕๑. นางสาวธัญญาเรศ คชนา
๑๕๒. นางสาวธัญดา ทรงยศ
๑๕๓. นางสาวธัญสิริ จิตจำาลอง
๑๕๔. นางสาวธันย์ชนก มากคช
๑๕๕. นายธารินทร์ จันทร์เจริญ
๑๕๖. นางสาวธิดาอินทร์ ศีลปัญญา
๑๕๗. นางสาวธิติสุดา ทองอำาพัน
๑๕๘. นางสาวธีรกานต์ ศรีงาม
๑๕๙. นายนนท์ทิวัตถ์ เลี้ยววรกุล
๑๖๐. นางสาวนภัสวรรณ ตระการศิริ
๑๖๑. นายนราธร นินนะมะ
๑๖๒. นายนฤดล เตชนันท์
๑๖๓. นางสาวนฤมล เดชประมวลพล
๑๖๔. นางสาวนฤมล ปวงคำา
๑๖๕. นางสาวนัทธ์ชนัน ยานวิมุติ
๑๖๖. นางสาวนันท์นภัส วราพันธ์
๑๖๗. นางสาวนันท์นภัส หุ่นศาสตร์
๑๖๘. นางสาวนารีรัตน์ พินิจพงษ์
๑๖๙. นางสาวนิชาภา อำาพร
๑๗๐. นายนิธิกร เศวตวงศ์
๑๗๑. นางสาวนิสากร อุดมวิทยาไกร
๑๗๒. นายบุญญฤทธิ์ หมื่นรักษ์
๑๗๓. นายบุญฤทธิ์ ถึงลาภ
๑๗๔. นางสาวบูรณี สุทธิสถิตย์
๑๗๕. นางสาวปณิตตรา กล้าดี
๑๗๖. นายปณิธาน สงเชื้อ
๑๗๗. นางสาวปนัดดา คำาเปลว
๑๗๘. นางสาวปภาวี อร่ามดวง
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๑๗๙. นายประสพโชค แก้วสมตัว
๑๘๐. นางสาวปรัศว์ภรณ์ ปัจฉิม 
๑๘๑. นางสาวปรางทอง หนูเส้ง
๑๘๒. นางสาวปรายฟ้า เนตรพุกกณะ
๑๘๓. นางสาวปริชาดา เครือเลา
๑๘๔. นางสาวปริณดา เผยศิริ
๑๘๕. นางสาวปรีดาพร กิตติธาร
๑๘๖. นางสาวปวีณรัตน์ เตชะทวีทรัพย์
๑๘๗. นางสาวปัณณภัสร์ คำาสิงหา
๑๘๘. นางสาวปาณิศา นพสุวรรณ์
๑๘๙. นางสาวปิญชร ทองคำา
๑๙๐. นางสาวปิ่นทิพย์ มาหล้า
๑๙๑. นางสาวปิยกมล ประทุมรุ่ง
๑๙๒. นางสาวปุญญิศา ชูแดง
๑๙๓. นางสาวฝันฤทัย รักวงศ์
๑๙๔. นายพจนธรรม มหาอุดน์
๑๙๕. นางสาวพรพิมล จันทาพูน
๑๙๖. นางสาวพรรณมณี ต้นสูง
๑๙๗. นางสาวพรรณราย ลาวัง
๑๙๘. นายพรหมพิริยะ ศรีธิยศ
๑๙๙. นางสาวพัชรีพร เพ็ชรรัตน์
๒๐๐. นายพัฒนะ สวัสดิวิชัยกุล
๒๐๑. นางสาวพัทธรนันท์ เวียงณนนท์
๒๐๒. นางสาวพิชชาภา บุญประภาร
๒๐๓. นางสาวพิชญวดี บุญช่วย
๒๐๔. นางสาวพิชญ์สินี เดชฐิติ
๒๐๕. นางสาวพิชญา หอมทั่ว
๒๐๖. นายพิชาภพ จันทรัตน์
๒๐๗. นางสาวพิมประภาพร อริยะมัง
๒๐๘. นางสาวพิมพ์ชญา แหสกุล
๒๐๙. นางสาวพิมพ์ชนก จันท่าแฝก

๒๑๐. นายพีรณัฐ พรมเภา
๒๑๑. นางสาวเพียรพิศ นันตรัตน์
๒๑๒. นางสาวภัทรภร แก้วใจริน
๒๑๓. นางสาวภัทรมน ทัศนสุวรรณ
๒๑๔. นายภาณุเดช ตาทิพย์
๒๑๕. นายภานุพงศ์ บำาเพ็ญ
๒๑๖. นายภาสกร ไชยานนท์
๒๑๗. นายภีราพัฒน์ ธนะทิพย์เจริญ
๒๑๘. นางสาวภู่ภัสสร เสนป่าหมุ้น
๒๑๙. นายภูมิระพี สุขบาง
๒๒๐. นางสาวมนัสนันท์ สุขไสใจ
๒๒๑. นางสาวมลริชา พุทธเสน
๒๒๒. นางสาวมัลลิกา อินทร์จักร์
๒๒๓. นางสาวมาริชสา ทองสงฆ์
๒๒๔. นางสาวมาริตา เทศดี
๒๒๕. นางสาวมาริสา นามบ้าน
๒๒๖. นางสาวมาริสา แสงสาตรา
๒๒๗. นางสาวมารียา บินตำามะหงง
๒๒๘. นางสาวยุวรินทร์ ผาบใชย
๒๒๙. นางสาวรณพร เหล่าตระกูล
๒๓๐. นางสาวรมย์ธีรา แก้วเปอะ
๒๓๑. นางสาวรวิพร ปัญญานิพนธ์
๒๓๒. นางสาวระพีภรณ์ พวงปัญญา
๒๓๓. นางสาวรัชดากรณ์ ชัยนนท์
๒๓๔. นางสาวรัชนันท์ คงสอน
๒๓๕. นางสาวรัตนา จอมสวรรค์
๒๓๖. นางสาวรัตนา อรินโน
๒๓๗. นางสาวรัตนาพร อินทรสูต
๒๓๘. นางสาวรัตนาวลัย ชั้นดีสิริการย์
๒๓๙. นายไรวินท์ ปิงเมือง
๒๔๐. นางสาวลิลลี่ กาฬวิลัย
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๒๔๑. นายลือเดช ปอสูงเนิน
๒๔๒. นางสาววนัญญา ทาบุญสม
๒๔๓. นางสาววรรณพา ฉิมพลี
๒๔๔. นางสาววรรณวิภา คำาเสวก
๒๔๕. นางสาววราทิพย์ อำามะรี
๒๔๖. นางสาววรารัตน์ แก่นพินิจ
๒๔๗. นายวสวัสติ์ หาผล
๒๔๘. นายวัชรกานต์ ปิยกรศาสตร์
๒๔๙. นายวัชรากร สุโพธิ์
๒๕๐. นางสาววาสนา แซ่เฮง
๒๕๑. นางสาววิจิตร์ณาวรรณ  ยนศิริ
๒๕๒. นางสาววิชญาพร ใจฉำ่า
๒๕๓. นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช
๒๕๔. นายวิชาณพงศ์ สุขประเสริฐ
๒๕๕. นางสาววิชุตา จักรมา
๒๕๖. นางสาววิภาวี นัยพัฒน์
๒๕๗. นายวีรพงศ์ แตงน้อย
๒๕๘. นายวีรภัทร ผิวขาว
๒๕๙. นางสาวศศินา จิตทยากร
๒๖๐. นางสาวศศินา สังข์มะลิ
๒๖๑. นางสาวศศิมา สมัยทองคำา
๒๖๒. นางสาวศศิวิมล ปัญญาเลิศ
๒๖๓. นางสาวศิริณพร เนตรกระจ่าง
๒๖๔. นางสาวศิริวรรณ คำาหล้า
๒๖๕. นางสาวศิริวรรณ บุตรภักดี
๒๖๖. นางสาวศีตลา ทาแก้ว
๒๖๗. นางสาวศุทธินี เพ็ชรดอนทอง
๒๖๘. นายศุภณัฐ จันทร์เรืองรอง
๒๖๙. นางสาวศุภวรรณ ลายกุล
๒๗๐. นางสาวสกาวรัตน์ วันศุกร์
๒๗๑. นายสรชัช พุ่มชื่น

๒๗๒. นางสาวสรุตตา วราภารัตน์
๒๗๓. นางสาวสโรชา แสนเวียง
๒๗๔. นายสหรัฐ วงค์วัน
๒๗๕. นางสาวสาวิตรี ชินภาส
๒๗๖. นายสิทธิศักดิ์ เมืองแก้ว
๒๗๗. นางสาวสิริกร วาที
๒๗๘. นางสาวสิริญญาพิชญ์ โปธาสิริทรัพย์
๒๗๙. นายสิริพงศ์ ตั้งเรืองเกียรติ
๒๘๐. นางสาวสุจิตรตรา สุวรรณเฮง
๒๘๑. นางสาวสุชาดา กล่อมรักษา
๒๘๒. นางสาวสุชานรี แขสระน้อย
๒๘๓. นางสาวสุชานาถ พันธ์จันทร์
๒๘๔. นางสาวสุฑารัตน์ คชรัตน์
๒๘๕. นางสาวสุทธญาณ์ อังคศุภณิชย์
๒๘๖. นางสาวสุธาทิพย์ ยองเพชร
๒๘๗. นางสาวสุธิมา ศรีแสง
๒๘๘. นางสาวสุธิรา สิโร
๒๘๙. นางสาวสุนิตา ประชาบุตร
๒๙๐. นางสาวสุปรียา ขันจำานงค์
๒๙๑. นางสาวสุพรรษา ติคำารัมย์
๒๙๒. นางสาวสุพรรษา เสือทอง
๒๙๓. นางสาวสุพัชรี มีจันทร์
๒๙๔. นายสุภกิจ ชดช้อย
๒๙๕. นางสาวสุภัสสรา ทองพรม
๒๙๖. นางสาวสุภัสสรา ผลาภรณ์
๒๙๗. นางสาวสุภาวดี อินทร์มงคล
๒๙๘. นางสาวสุวดี สัมมาทิตฐิ
๒๙๙. นางสาวสุวพัชร ผานดอยแดน
๓๐๐. นางสาวเสาวรักษ์ ประทุมศิริ
๓๐๑. นางสาวเสาวลักษณ์ บางนาชาติ
๓๐๒. นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยา



64

๓๐๓. นางสาวหทัยทิพย์ สงวนศักดิ์
๓๐๔. นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งเรือง
๓๐๕. นายหฤษฎ์ ปริงทอง
๓๐๖. นายอติกันต์ สุทธหลวง
๓๐๗. นางสาวอติญา เสมอพิทักษ์
๓๐๘. นายอธิการ อดิศัยเลิศ
๓๐๙. นางสาวอนัญญา เฉลิมโชคชัย
๓๑๐. นางสาวอนัญญา ธะราศรี
๓๑๑. นางสาวอภิชญา ทาวรรณะ
๓๑๒. นายอภิชาติ ทับทิม
๓๑๓. นางสาวอภิญญา สุทธิสาร
๓๑๔. นางสาวอมิตตา ลาสกุล
๓๑๕. นางสาวอมิตรา หวานฉำ่า
๓๑๖. นางสาวอรกานต์ เกษรสวัสดิ์
๓๑๗. นางสาวอรจิรา ยานะฝั้น
๓๑๘. นางสาวอรณิชา เซ็นนันท์
๓๑๙. นายอรรถพล ทองคำา
๓๒๐. นางสาวอรสุดา บุญยัง
๓๒๑. นางสาวอรัชพร ขัติยะ
๓๒๒. นางสาวอัจฉรา ขัติวงค์
๓๒๓. นางสาวอัญชิสา เผ่าเผือกงาม

๓๒๔. นางสาวอาชิง แซ่จ่าง
๓๒๕. นางสาวอุไรวรรณ เกิดดี
๓๒๖. นางสาวไอริน นรจิตร์
๓๒๗. MR.AIK KYEIN 
๓๒๘. MISS CHANG LIU

๓๒๙. MR.HAO ZHAI

๓๓๐. MR.JIAOYANG LI

๓๓๑. MISS JUE WANG

๓๓๒. MR.MIN KHANT 
๓๓๓. MISS QI JIN

๓๓๔. MR.S GUN TING 
๓๓๕. MR.SAI NOON SENG 
๓๓๖. MISS SHUYU DENG

๓๓๗. MISS SHU-YU WANG

๓๓๘. MR.SONAM TOBDEN

๓๓๙. MR.WAI YAN MIN KHANT 
๓๔๐. MISS XILIN QIN

๓๔๑. MISS YAMIN TUN 
๓๔๒. MISS YINGJIE HE

๓๔๓. MISS YINGMIAO HU

๑. นางสาวณิชกมล อติสันติศิลป์

๒. นางสาวปาจรีย์ จึงสุระ

๔. นางสาวจุฑาลักษณ์ ใจวงศา

๕. นางสาวณัฐธิดา ฉวีชาติ

๖. นางสาวธัญญาศิริ ใจมุข

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓. นางสาวอริสสา ภัครบวรพงศ์

๗. นางสาวบุณยวีร์ กุสาปัน

๘. นางสาวปรียา สุริสาย

๙. นางสาวปิยธิดา พุทธาวงษ์ 
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๑๔. นางสาวกชพร วุฒินนท์ชัย

๑๕. นายกนกพล วิพลชัย

๑๖. นางสาวกวินทิพย์ เชิดกาย

๑๗. นางสาวกัญญ์วรา รังสิเมฆ

๑๘. นางสาวกัลยรัตน์ โมกสีลา

๑๙. นางสาวกัลยรัตน์ อุประ

๒๐. นายกิตติพันธ์ วิเศษชัยวรรณ

๒๑. นางสาวกุลสตรี สุขโสภณ

๒๒. นางสาวกุลอัมรินทร์ ติระนนท์

๒๓. นายคุณากร คงใหม่

๒๔. นายจิรฐา ทิวาวงศ์

๒๕. นายชญานนท์ วณิชเพิ่มผล

๒๖. นางสาวชนกานต์ ปานสังข์

๒๗. นางสาวชนิกานต์ ทาเพี้ยง

๒๘. นางสาวชลาศัย เบียะผะ

๒๙. นายชาญณรงค์ มณีศรี

๓๐. นางสาวชื่นกมล ปิ่นละออ

๓๑. นางสาวชุติกาญจน์ เดชะวรรณ์

๓๒. นางสาวชุติกาญจน์ สายคำาทอน

๓๓. นายโชคพิสิฐ หมั่นธุระ

๓๔. นายฌานนิช นวลคำา

๓๕. นางสาวญาณิศา โชติช่วง

๓๖. นายณัฐชนน พรหมดี

๓๗. นายณัฐพงษ์ วิชัยศร

๓๘. นางสาวดลลัชนัย บุญแก้ว

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) 

๓๙. นางสาวดวงกมล เมืองมูล

๔๐. นางสาวทัชชญา รุ่งจรัสธาดา

๔๑. นางสาวธมน พุทธรักษา

๔๒. นายธราเทพ ทีปรกรพงศ์

๔๓. นางสาวธันยธรณ์ พูลมี

๔๔. นายนพดล ปุนไธสง

๔๕. นายนาวี เรืองสมบัติ

๔๖. นายบรรณวิฑิต แม็คคินเลย์

๔๗. นางสาวบุญญิสา ขวัญงาม

๔๘. นางสาวเบญจมาศ วรชัยศรี

๔๙. นายปริญญา สีหา

๕๐. นายพงศธร ขวัญเมือง

๕๑. นายพงศ์นิธิป บุญอภิวงศ์งาม

๕๒. นางสาวพรรษนกวรรณ  พึ่งป่า

๕๓. นางสาวพัชรวดี แฮตุ้ย

๕๔. นางสาวพิชญ์ภัสชา ยงค์หิรัญวระเดช

๕๕. นางสาวพิชยาภา วงษ์จันทร์

๕๖. นายพีระวัฒน์ จันทร์ต๊ะนาเขตร์

๕๗. นางสาวภัทรนาถ เจษฎาประสิทธิ์

๕๘. นายภูริ ศิวะถาวร

๕๙. นางสาวมนัสชนก ศรีสันต์

๖๐. นางสาวมินจิ สุยะ

๖๑. นางสาวรังสิมา สุทธิดี

๖๒. นางสาวรุ่งอรุณ จำารัส

๖๓. นายวรพงศ์ จัดดี

๑๐. นางสาวภัคจิรา ลานเลี้ยง

๑๑. นางสาวฤทัยรัตน์ สุประการ
๑๒. นางสาววริศรา นรโคตร

๑๓. นางสาวศรัญญา ยงพฤกษา
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๖๔. นางสาววรรณวณิช วรรณบวร

๖๕. นายวรัญชัย เพชรเพ็ง

๖๖. นายวิชชากร จี้ปัน

๖๗. นายวิทวัส สุวรรณ

๖๘. นางสาวศศิชาฎา บุญจวง

๖๙. นางสาวศศิธร ชูปลื้ม

๗๐. นายศักดิ์สิทธิ์ อินทะญาติ

๗๑. นางสาวศิริมาศ ภูติชาญชัย

๗๒. นางสาวศิลาวัลย์ เพชรทองทวีคูณ

๗๓. นายศิวกร สังข์ศรี

๗๔. นางสาวศิวาพร ขจรเวชไพศาล

๗๕. นางสาวสรัยรัตน์ วิจันทมุข

๗๖. นายสิทธิชาติ มังคลาด

๗๗. นางสาวสุพัชรี คำาวัง

๗๘. นางสาวสุพัตรา พิลึก

๗๙. นางสาวสุภานัน ขอดเตชะ

๘๐. นางสาวสุวนันท์ กันแก้ว

๘๑. นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรตีบ

๘๒. นางสาวอรญา แสงปัญหา

๘๓. นายอัธยา จันทร์ใส

๘๔. นางสาวอานีซ่า คานตระกูล

๘๕. MISS JINGYAO XU

๘๖. MR.PUHE ZHAO

๘๗. MISS SIYUAN ZHENG

๘๘. MISS XIAOYING GE

๘๙. MISS YAN LIU

๙๐. MR.YINCHENG LIU

๙๑. MR.YUANPENG WANG 

๙๒. MR.ZIJIAN FENG

๑. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ละเอียด

๒. นางสาวซัรฟาอ์ กาซอ

๓. นางสาวณัฐนิชา เฉลยไตร

๔. นางสาวธัญญารัตน์ แก้วแซม 

  ๘. นางสาวกชกร โรจนปทุม

  ๙. นายเกียรติศักดิ์ สุประการ

๑๐. นายคฌากฤษฎิ์ ยาวิเลิง

๑๑. นางสาวจิราพร วิมลแสงนิล

๑๒. นางสาวชญานิน อัคราธิการ

๑๓. นางสาวณัฐชริญา วงค์วารห้อย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๕. นางสาวธัญญารัตน์ ธีระกุลพิศุทธิ์

๖. นางสาวรัชฎา ชัยชนะ

๗. นางสาวโศภนิศ สมบูรณ์

๑๔. นายธนพัต แท่นทอง

๑๕. นางสาวธัญลักษณ์ โคตรวงษา

๑๖. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีจองแสง

๑๗. นายนราธิป หงวนไธสง

๑๘. นางสาวนิลาวัณย์ สิทธิศักดิ์

๑๙. นางสาวเบญจรัตน์ ฤกษ์วิเศษ
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๓๑. นางสาวกชกร แสนโซ้ง
๓๒. นางสาวกชามาศ อ่อนระเบียบ
๓๓. นางสาวกรรวี กำาแพงเพชร
๓๔. นายกฤชสร พัชริญาปภารัช
๓๕. นายกฤตพจน์ ชุบไธสง
๓๖. นายกลวัชร แก้วล้วน
๓๗. นางสาวกวิสรา ถัวทอง
๓๘. นายกันตพงศ์ อยู่สุข
๓๙. นางสาวกันย์วิตรา ดิลกอัครพัฒน์
๔๐. นางสาวกัลยา จิเวศพงศ์
๔๑. นางสาวกาญจน์หทัย ไทยลา
๔๒. นางสาวกาญจนา จวนสุข
๔๓. นางสาวกุลณัฐ บุนนาค
๔๔. นางสาวเกศรา แช่มทรัพย์
๔๕. นายคมปภพ จิตรักนา
๔๖. นายจตุรวิช ธนะ
๔๗. นางสาวจริยวรรณ เมืองมูล
๔๘. นางสาวจิรวิวิศน์ แตงวิเชียร
๔๙. นางสาวจิระประภา ไชยวงค์
๕๐. นางสาวจิรัญญา ชุ่มมงคล
๕๑. นางสาวชณากานต์ พรหมชัย
๕๒. นางสาวชนนิกานต์ วงษ์สมิตร
๕๓. นางสาวชนัญธร ใจชิด
๕๔. นางสาวชัญญา ดิษยนันทน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) 

๕๕. นางสาวชัญญานุช ปางเดิม
๕๖. นายชาคริต พึ่งแย้ม
๕๗. นางสาวฐิตินาถ กาวชู
๕๘. นางสาวฐิติยา สาริวงค์
๕๙. นางสาวณัชชา ธรรมสะโร
๖๐. นายณัฎฐ์วรรณธัช ดวงจำาปา
๖๑. นางสาวณัฏฐณิชา พ่านเผือก
๖๒. นางสาวณัฏฐพัช ธาราภิบาล
๖๓. นางสาวณัฐณิชา กายสง่า
๖๔. นายณัฐพล สงขกุล
๖๕. นางสาวณิชาภัทร ศรประสิทธิ์
๖๖. นางสาวดนยา อัตตสมบัติ
๖๗. นางสาวดรุณี ทองดี
๖๘. นางสาวดวงใจ โปราหา
๖๙. นางสาวทิฆัมพร เฉยฉิน
๗๐. นายธนภัทร ชินวงศ์
๗๑. นายธนภัทร พินิจผดุงธรรม
๗๒. นายธนภูมิ ธรรมรัตนากร
๗๓. นางสาวธนัชชา คุณหอม
๗๔. นางสาวธัญญาลักษณ์ วงศ์วัฒนชัย
๗๕. นางสาวธันย์ชนก ใจสุข
๗๖. นายธิติวุฒิ ปังสุวรรณ
๗๗. นางสาวธีรนันท์ แตงสะอาด
๗๘. นางสาวนดา หมัดหมัน

๒๐. นางสาวปวีณ์ธิดา เปล่งแสง
๒๑. นางสาวปัญญาภรณ์ พรหมทา
๒๒. นางสาวปิยะฉัตร ตั้งเจริญ
๒๓. นายพลากร สามะ
๒๔. นายฟิรเดาซ บุญญามีน
๒๕. นางสาววรรณวิพา คำ้าจุน

๒๖. นางสาวศุจินธรา ภูมิชัย
๒๗. นายศุภวิชญ์ มงคลศิริชัยกุล
๒๘. นางสาวโสรยา เตชะ
๒๙. นางสาวอาทิตยา บุญตัน
๓๐. MR.YUNG-YAO YANG
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  ๗๙. นางสาวนภสร ไชยวงค์ทอน
  ๘๐. นายนิติธร วิไลรัตน์
  ๘๑. นางสาวนิศาชล พินธะ
  ๘๒. นางสาวบุลิน ยอดสาร
  ๘๓. นางสาวเบญญาภา แสนใจ
  ๘๔. นายปฐมพร สมคิด
  ๘๕. นายปองคุณ วัดขนาด
  ๘๖. นางสาวปิยะธิดา ศรีทอง
  ๘๗. นายพงศกร แนวณรงค์
  ๘๘. นายพงศกร พันธุ์บ้านแหลม
  ๘๙. นายพลกฤต กันทะวงศ์
  ๙๐. นางสาวพัชพิชา อุตมูล
  ๙๑. นางสาวพัณณิตา ดวงอินต๊ะ
  ๙๒. นางสาวพันธิตรา เตียวตระกูล
  ๙๓. นางสาวพิทยารัตน์ ตาหล้า
  ๙๔. นายพิทยุตม์ สอนศิริ
  ๙๕. นางสาวพิมพ์ชนก ดีศรี
  ๙๖. นางสาวพิมพ์ลภัส ปัญญาสวัสดิ์
  ๙๗. นางสาวพิมพ์ลภัส อุทรา
  ๙๘. นางสาวพิรัชญา ตะก้อง
  ๙๙. นางสาวพีรยา ขันทอง
๑๐๐. นางสาวฟลอริดา ภู่ทอง
๑๐๑. นายฟัยโรส ทิมะเสน
๑๐๒. นางสาวภัทราพร พุ่มจำาปา
๑๐๓. นางสาวภัทริน อังคสุภณ
๑๐๔. นายภูชัย พุทธสอน
๑๐๕. นางสาวภูริชญา นิตยเดชพัฒน์
๑๐๖. นางสาวมนธิชา บุญศิริ
๑๐๗. นางสาวมัททะวี ล้านภูเขียว
๑๐๘. นางสาวเมธาวดี ลิระคร
๑๐๙. นางสาวรักชนก จันทาพูน
๑๑๐. นางสาวรัตน์ชนก แช่ม

๑๑๑. นางสาวรุ่งนภา คำาใบ
๑๑๒. นายลภัสนันฒ์ วรสรรคสิริกุล
๑๑๓. นางสาวลลิดา ดวงคำา
๑๑๔. นางสาวลักษณพร เหย่า
๑๑๕. นางสาววชิราภรณ์ แก้วเจ๊ก
๑๑๖. นางสาววรรณรุจี สุวรรณครู
๑๑๗. นางสาววัชราภรณ์ ล้วนใจบุญธรรม
๑๑๘. นางสาววิภาภรณ์ วงศ์ษา
๑๑๙. นางสาววิลาสินี มะโนชมภู
๑๒๐. นางสาววิวิศนา ธนาเนรมิตกุล
๑๒๑. นางสาววุฒิดา เสนาบุญญฤทธิ์
๑๒๒. นางสาวศลิษา สุขิตมงคลกุล
๑๒๓. นางสาวศิริลักษณ์ จิตนาเรียง
๑๒๔. นายศุภวิชญ์ แสงวิสูตร
๑๒๕. นายเศรษฐ์วิศัลย์ จันทร์เงิน
๑๒๖. นายสรรชัย แสนแก้ว
๑๒๗. นางสาวสาลิฌา วิไลวรรณ
๑๒๘. นายสิรภัทร พูลทรัพย์
๑๒๙. นางสาวสุภัค ชูเชิด
๑๓๐. นางสาวสุภาภรณ์ ทองเทียม
๑๓๑. นางสาวหทัยชนก เรืองประไพ
๑๓๒. นางสาวอณัญญา ชื่นบาล
๑๓๓. นายอดุลวิทย์ วงศ์เขียว
๑๓๔. นางสาวอนัญญา โชติพานิช
๑๓๕. นางสาวอภิสรา อรัญสุด
๑๓๖. นางสาวอริสา จำาดี
๑๓๗. นางสาวอังคนา วงค์ทอง
๑๓๘. นางสาวอามิ มิซูชิม่า
๑๓๙. นายอิทธิพล กล้าศึก
๑๔๐. MISS PEIQI ZHOU

๑๔๑. MR.SAI SAING NGINN 
๑๔๒. MISS XINZI CHEN
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  ๑. นางสาวกันยากร ถาคำา

  ๒. นายเจตวัฒน์ ลัดพลที

  ๓. นางสาวชนิกานต์ จิระปัทมะ

  ๔. นายชลธันว์ ประทีป ณ ถลาง

  ๕. นางสาวฐิติรัตน์ จงจิตต์โพธา

  ๖. นางสาวณัฐกมล ปินตา

  ๗. นางสาวณัฐกัญญา บัวคำา

  ๘. นางสาวณัฐมน บุญมา

  ๙. นายธนโชติ พิพัฒน์ชานุพงศ์

๑๐. นางสาวธนวันต์ ทิมจาด

๑๑. นางสาวธนัชชา ชิ้นศิริ

๑๒. นางสาวนำ้าทิพย์ ตรียาพงษ์

๑๓. นายปรัชญา เกิดสุวรรณ์

๑๔. นางสาวปาริฉัตร ยาดี

๑๕. นางสาวปิยธิดา นาใจ

๑๖. นางสาวปุณยนุช เจสกุล

๑๗. นายปุรัสกร กิจส่งแสง

๑๘. นางสาวพัชรพร จันทร์หา

๓๗. นางสาวกรกนก ช้างขวัญยืน

๓๘. นางสาวจิตราพร ชูขุนนำา

๓๙. นางสาวจิตราภรณ์ สิทธิสอน

๔๐. นางสาวชนรดี ตั้งพงศ์กิจเจริญ

๔๑. นางสาวชลดา มิสรัตน์

๔๒. นางสาวชัญญา แสงสุวรรณเลิศ

๔๓. นางสาวชุติภา บุญประคอง

๔๔. นายณัฏฐวัฒน์ เกษสุภะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑๙. นายพีรณัฐ สิรินันทสกุล

๒๐. นางสาวภัทรภร วรรณสำาเริง

๒๑. นางสาวรติพร นพจินดา

๒๒. นางสาวรุจรวี ว่องไพศาล

๒๓. นางสาววรัญญา พงศ์สกุลวงศ์

๒๔. นางสาววาเลน เหล่าเสน

๒๕. นางสาววีรยา สารบรรณ

๒๖. นายศรัณยู แรมนิล

๒๗. นางสาวศีลรมณ มุงขุนการ

๒๘. นายสหรัฐ หลักคำา

๒๙. นางสาวสิณี มณีวรรณ์

๓๐. นายสุชาครีย์ เต็มวิจิตร์

๓๑. นางสาวสุทธิพร แซ่ย่าง

๓๒. นางสาวสุธิดา มุกดาสวรรค์

๓๓. นางสาวสุนิตา คำาพุก

๓๔. นางสาวอรรถพร ถิรสัตยวงศ์

๓๕. นางสาวอรวรรณ ยศสมบัติ

๓๖. MR.SOPHEAK SON

๔๕. นายณัฐชนน จินาวิล

๔๖. นางสาวณัฐณิชา เครือหงษ์

๔๗. นางสาวณัฐนันท์ หงส์อัครพันธุ์

๔๘. นางสาวณัฐรินทร์ จันทร์จินดา

๔๙. นางสาวณัฐวิภา สนิทสุริวงษ์

๕๐. นางสาวถิรษา สิรเดชวิไล

๕๑. นางสาวทอฝัน ฮิโรโกะ  คาวาฮาร่า

๕๒. นายธนพล ทองเทพ
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๕๓. นางสาวธีรนุช คันธา

๕๔. นางสาวนุชจรินทร์ จันทร์เจนจบ

๕๕. นางสาวปวีณ์กร กิจมะโน

๕๖. นางสาวปิยมาศ ทรัพย์กล้า

๕๗. นางสาวพรทิพย์ แสงคำา

๕๘. นางสาวพราวรวี สถาพรวรศักดิ์

๕๙. นางสาวภานุชนารถ ล้อซ้ง

๖๐. นายภูมิรพี สันทิศ

๖๑. นางสาวมานิตา พงศ์พลาดิศัย

๖๒. นางสาวเมธาวี อุณหเสรี

๖๓. นางสาวโยษิตา ปัญญาหลวง

๖๔. นายรัฐภูมิ เหล็กสิงห์

๖๕. นางสาวรัตนา อุดพรม

๖๖. นางสาวรินรดา ศรีประโมง

๖๗. นายไรวินท์ เชิดไชยกุล

๖๘. นายวงศธร รุ่งสวัสดิ์

๖๙. นางสาววณิชญา ชาวโพธิ์

๗๐. นางสาววรารัตน์ แสงสว่าง

๗๑. นางสาววัลยานัน นนธิจันทร์

๗๒. นางสาววิภาดา กาเพ็ชร์

๗๓. นายวิริทธิ์พล พงศ์ตระหง่าน

๗๔. นางสาวศรัณญา อับดุลรามัญ

๗๕. นางสาวศศิภา พินิจ

๗๖. นายสรัล ศิริวรวาท

๗๗. นายสหนัฎฐ์ รังรองษีกุล

๗๘. นางสาวสุดารัตน์ เหล่าประเสริฐ

๗๙. นายสุวิจักขณ์ พัฒนะสุนทรกูล

๘๐. นายเสก ลำาพุทธา

๘๑. นายอภิชา ทองเชื่อม

๘๒. นายอัครพงษ์ สุทธิบริบาล

๘๓. นางสาวอารีรัตน์ สังข์เปรม

๘๔. นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ศิริชัยนาคร

๘๕. นายกฤษฎิน จุ่งดิลก

๘๖. นายกฤษนันท์ เวียงวิเศษ

๘๗. นายก้องเกียรติ เอี้ยวฉาย

๘๘. นางสาวกัญญ์วรา อายะบุตร

๘๙. นางสาวกัณญภัทร จันทร์ศักดิ์

๙๐. นางสาวกันติชา  ธานินทร์ธนารักษ์

๙๑. นายกันย์ชนน ฉลวยศรี

๙๒. นางสาวกานดา ภัทรธาดา

๙๓. นางสาวกานต์ทิตา จันโต

๙๔. นายกิตติศักดิ์ คำาทำานอง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

  ๙๕. นางสาวกุลปริยา ตันติษัณสกุล

  ๙๖. นางสาวเกวลิน เกษทอง

  ๙๗. นายเกษมพล ไชยศิริวงศ์สุข

  ๙๘. นางสาวขวัญประภัสส์ อารีย์กุล

  ๙๙. นางสาวคัมภีรดา ดุลย์เภรี

๑๐๐. นางสาวคุณามัย ฝอยฟู

๑๐๑. นางสาวจรรยารักษ์ บุรุษสุจริต

๑๐๒. นางสาวจันทร์จิรา ปินตาอ้าย

๑๐๓. นายจิตติพล ดลพิมาย

๑๐๔. นายจิตวัต ศรีตนทิพย์

๑๐๕. นายจิติวัฒน์ ฤทธิโสม
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๑๐๖. นายจิรพัฒน์ สมนาม

๑๐๗. นายชยพล สุขดี

๑๐๘. นางสาวชลลดา ดำารักษ์

๑๐๙. นายชวการ มณีเขียว

๑๑๐. นางสาวชัญญาภัทร บุญศรี

๑๑๑. นายชาครีย์ สินการุณวิบูล

๑๑๒. นายไชยวัฒน์ สมบูรณ์

๑๑๓. นางสาวญาณิศา ชุ่มเมืองเย็น

๑๑๔. นายฐาปกรณ์ ไชยสมบูรณ์

๑๑๕. นางสาวณปภา ฉัตรมงคล

๑๑๖. นางสาวณภษร สิงห์ทอง

๑๑๗. นางสาวณัชนก เขียวพุต

๑๑๘. นางสาวณัฎฐณิชา ทิตระกูล

๑๑๙. นายณัฐกิตติ์ จันทร์แสงโชติ

๑๒๐. นายณัฐกิตติ์ จิรหิรัณย์ชาติ

๑๒๑. นายณัฐชนน ฉิมพลี

๑๒๒. นายณัฐธัญ ศิริคง

๑๒๓. นางสาวณัฐธิญา จึงตระกูล

๑๒๔. นางสาวณัฐนันท์ พรหมณะ

๑๒๕. นายณัฐภัทร นุกูลวุฒิโอภาส

๑๒๖. นายณัฐวัฒน์ ชัยมัชฉิม

๑๒๗. นางสาวดลนภา วังหมื่น

๑๒๘. นายดิษพล นพวงศ์ ณ อยุธยา

๑๒๙. นายดุลวัตร รัตนคุณกรณ์

๑๓๐. นายตะวัน โรหิตเสถียร

๑๓๑. นางสาวธนพร คงอยู่

๑๓๒. นางสาวธนพร แซ่ลิ่ว

๑๓๓. นายธนพล สวยฉลาด

๑๓๔. นางสาวธนัญภรณ์ พันธุ์สวัสดิ์

๑๓๕. นางสาวธรรมวรรณ รุกขชาติ

๑๓๖. นางสาวธัญรดี แย้มศรี

๑๓๗. นางสาวธัญวรัตม์ พรมทวี

๑๓๘. นายธีรภัทร เพียรไพรงาม

๑๓๙. นางสาวนพรดา แสงแดง

๑๔๐. นายนราธิป เขตกัน

๑๔๑. นายนรินธร กันคำา

๑๔๒. นางสาวนฤมล เมืองแพน

๑๔๓. นายนวพล นิจศรีวงศ์

๑๔๔. นางสาวนิศารัตน์ ภิบาลปัญ

๑๔๕. นางสาวบุญยวีร์ ศรีระคุณ

๑๔๖. นางสาวบุณยาพร คิดการ

๑๔๗. นางสาวบุษกร ตำานานวาลย์

๑๔๘. นางสาวบุษราคัม จงสวัสดิ์

๑๔๙. นางสาวเบญญาทิพย์ จันทะภาโส

๑๕๐. นางสาวปฏิญญา เจียมรุ่งรักษา

๑๕๑. นายปรัชญา สุวรรณ

๑๕๒. นางสาวปราณปรียา พวงธรรม

๑๕๓. นางสาวปริญานี โภชน์เจริญ

๑๕๔. นางสาวปาฏลี ตาลจินดา

๑๕๕. นางสาวปาณิสรา ธันวาเฉลิมเกียรติ

๑๕๖. นางสาวปาวิตา ทับทอง

๑๕๗. นางสาวปุณณดา คุณาอภิชัย

๑๕๘. นายพงศกร นามแก้ว

๑๕๙. นายพงศกร อิ่มอารมย์

๑๖๐. นายพชรพล จิตรบุญ

๑๖๑. นายพัฒนวิทย์ แสนทวีสุข

๑๖๒. นายพัสกร วาจาจริง

๑๖๓. นางสาวพิชญาภา เอิบอิ่ม
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๑๖๔. นายพิตรพิบูล บัวทอง

๑๖๕. นายพีรวิชญ์ ธรรมเสน

๑๖๖. นางสาวภัชราพร ใจเอม

๑๖๗. นายภากร ณ นคร

๑๖๘. นายภาคภูมิ ลำ้าประเสริฐ

๑๖๙. นายภาคิน วิภูษิตบริรักษ์

๑๗๐. นายภาคิไนย อุปหนอง

๑๗๑. นายภูมิธกาญจน์ ธัญญาพิทักษ์

๑๗๒. นายภูมิศรันญ์ ปัญจพลสิทธิ์

๑๗๓. นางสาวภูษณิศา ภูสกุล

๑๗๔. นางสาวมัณฑนา นาคนุกูล

๑๗๕. นางสาวมัทวัน มหาวงค์

๑๗๖. นางสาวมิญญาพัชร สัตยารักษ์

๑๗๗. นางสาวมุกดามาศ เอี่ยมชำานาญ

๑๗๘. นางสาวมุ่นเกล้า นวัตพลิน

๑๗๙. นางสาวเมธาพร เศวตคชกุล

๑๘๐. นางสาวเมธาวี ปลาสุวรรณ

๑๘๑. นางสาวยสุตมา ร่องจิต

๑๘๒. นายยูลีซีส์ กานต์ คอฟฟิน

๑๘๓. นางสาวรดา รัตนเกษตร

๑๘๔. นางสาวรัชนีกร วินิจศุภการ

๑๘๕. นางสาวลฐิตาภรณ์ พัชระเลิศวศิณ

๑๘๖. นางสาวลักษมณ อินทร์ต๊ะ

๑๘๗. นางสาวลิต้า ไชยราบ

๑๘๘. นางสาววรกมล วิชาคำา

๑๘๙. นายวรทัศน์ จัดดี

๑๙๐. นางสาววรรณกาญจน์  วงศ์ประเสริฐ

๑๙๑. นางสาววรัชยา มหาวงศ์นัน

๑๙๒. นางสาววรัญญา โสภา

๑๙๓. นางสาววรางคณา เมฆก๋า

๑๙๔. นางสาววราลักษณ์ แคล้วกลาง

๑๙๕. นางสาววรินทร จันทร์ต๊ะผิน

๑๙๖. นางสาววรินธร ศรีวิชัย

๑๙๗. นางสาววริศรา จินดารัชตนันท์

๑๙๘. นายวิชญพงศ์ สุขทรัพย์ศรี

๑๙๙. นายวิชญพงศ์ หล่อพันธ์

๒๐๐. นางสาววิทยาภรณ์ ปัญญากาศ

๒๐๑. นายศรัณย์ กลำ่ากองกูล

๒๐๒. นางสาวศริญญา แก้วมีศรี

๒๐๓. นางสาวศศิธร สังข์ศิริ

๒๐๔. นายศิครินทร์ ตุ่มศิริ

๒๐๕. นายศิวกร เสวตคัน

๒๐๖. นายศุภณัฐ ภักดีผดุงแดน

๒๐๗. นายศุภรัตน์ กันธะนภี

๒๐๘. นางสาวโศรดา ฤาชา

๒๐๙. นางสาวสมัชญา สาริกบุตร

๒๑๐. นายสรธัญ สมกองแก้ว

๒๑๑. นายสารัช โพธิ์นฤมิต

๒๑๒. นายสิรวิชญ์ ชูช่วย

๒๑๓. นางสาวสิรินยา กันสิทธิ์

๒๑๔. นายสืบสัณห์ อนันตภากรณ์

๒๑๕. นายสุกฤษฏิ์ แซ่หลิว

๒๑๖. นายสุชาครีย์ คำามา

๒๑๗. นายสุธินันท์ อัศวเวชมงคล

๒๑๘. นางสาวสุพรรณชนา แก้วกั้ง

๒๑๙. นางสาวสุพัชชา อรัญยถาวร

๒๒๐. นายสุวชัช ชัชวาลย์วงศ์

๒๒๑. นางสาวสุวภัทร เพชรจรูญ
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๒๒๒. นายสุวิจักขณ์ สุจริต

๒๒๓. นายอธิยุต สีหานู

๒๒๔. นางสาวอนาฐิตา เชาวนาภรณ์

๒๒๕. นางสาวอภิชญา ปาแปง

๒๒๖. นางสาวอภิชญา หวังดุลยกิติ

๒๒๗. นางสาวอภิรญา ภัทรประสิทธิ์

๒๒๘. นายอภิวุฒิ คูสกุล

๒๒๙. นางสาวอรไพลิน ทองประสิทธิ์

๒๓๐. นางสาวอริสรา รวยสำาราญ

๒๓๑. นายอรุณ แซ่ลี้

๒๓๒. นางสาวอัญชิสา อธิวัฒนา

๒๓๓. นางสาวอันดามัน พิลาทา

๒๓๔. นายอิทธินันท์ ทำาสวน

๒๓๕. นายอิทธิพล พรมทวี

๒๓๖. นายอิฟฟาน ดุมลักษณ์

๒๓๗. MR.JUNHAO XU

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. MR.SAI SWAN WAN

๒. นางสาวนฤมล สุขประเสริฐ

๓. นางสาวปัญญพร หนูคง

๔. นางสาวภาวิตา มณฑิราช

  ๗. นางสาวจุฑามาศ สวนสีดา

  ๘. นางสาวเจนจิรา สังสัมฤทธิ์

  ๙. นายเจษฎา ดรุนัยธร

๑๐. นางสาวชนัชชา นาคทอง

๑๑. นางสาวชนากานต์ ผ่านด่าน

๑๒. นางสาวชุติวรรณ กลุ้มศิลป์

๑๓. นางสาวณรากูล คุณะแสงคำา

๑๔. นายณัฐชนน ประดับมุข

๑๕. นางสาวนปภัช พัฒนอภิวงศ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

๕. นางสาววิภาวี ทองแท้

๖. นายวีรภัทร หล้าปาวงค์

๑๖. นางสาวนพมาศ นะวะมวัฒน์

๑๗. นายปภาวิน คมคาย

๑๘. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยชนะพรดี

๑๙. นางสาวพิมพร ยุติธรรมภิญโญ

๒๐. นายภีมพศ เนียมครู

๒๑. นายภูบดินทร์ จำารัส

๒๒. นายวชิระ ชินบุตร

๒๓. นางสาววรรณิศา บุญสุข

๒๔. นายวิชญะ เตชะทน
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๒๕. นายวุฒิไกร บุราไกร

๒๖. นางสาวเสาวนีย์ นาคสมพันธ์

๒๗. นายอทิพงศ์ งามนัก

๒๘. นางสาวอรญา การสมพิศ

๒๙. นางสาวออนกนก หลวงสา

๓๐. นายอัฑฒ์ จงอรุณงามแสง

๓๑. นายอานนท์ คล้ายสอน

๓๒. MR.ANDRIAMAHERINIAINA JEDIDIA  

       RAZAFIMANANTSOA

๑. นางสาวศุภรัตน์ แก้วมงคุณ

๑. นายชวิน อิงชาติเจริญพร

๒. นายนาวิน เด่นดวง

๓. นางสาวกมลทิพย์ กลั่นอักโข

๔. นายจิรายุส งาสว่าง

๕. นายธัญวุฒิ เฉลิมพงษ์

๖. นายบวร ยาแก้ว

๗. นายพงศกร ผลงาม

๘. นายพสิษฐ์ อยู่โต

๑. นายคงภัค จัยพงศ์

๒. นายคมกฤษฎิ์ ยงเจริญชัยสิทธิ์

๓. นางสาวฐิติรัตน์ สีลา

๔. นายพรเทพ พันธุ์บัว

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๙. นางสาวพัชรพร โพธิสุข

๑๐. นายพิทักษ์พงษ์ พุ่มเจริญ

๑๑. นางสาวภัทราพร ลอยบรรดิษฐ์

๑๒. นายมูฮัมหมัดฮุสเรฟบี อาแว

๑๓. นางสาวระวีวรรณ อุ่นบริบูรณ์

๑๔. นายวรากร กันทะวงค์

๕. นายพีรณัฐ ผดุงฤกษ์

๖. นายมงคล สินสิริมงคล

๗. นายวศิน ศรีห่วง

๘. นางสาวอรสา ศิลากุล
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  ๙. นางสาวกรกมล ด้วงเจริญ

๑๐. นายธนกร สุวาท

๑๑. นายภานุพงศ์ สุธาวาศ

๑. นายกมลภัทร จันทร์คำา

๓. นายเกียรติศักดิ์ ขวาโกสม

๔. นายนาวิน แดงนวล

๕. นางสาวปภาวรินทร์ อารีราษฎร์

๑๔. นางสาวกัญญาพัชร วงค์อุดม

๑๕. นายกันตพงศ์ มีปัญญา

๑๖. นางสาวกาญจนาภรณ์ ขันทอง

๑๗. นายคณุตม์ มโนวรรณ

๑๘. นายทัพพสาร อนุพงศานุกูล

๑๙. นายธนกฤต นามมะกุนา

๒๐. นางสาวธัญชนก ดวงอาโน

๒๑. นายปฏิพัทธ์ จำาปาวัน

๒๒. นางสาวปุณยนุช ไทยปิยะ

๒๓. นางสาวพรประภา กันทะรัญ

๒๔. นายพีรพัฒน์ มะโนลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

๑๒. นายรัฐนันท์ ปิยะปานันท์

๑๓. นายสิรวิชญ์ สายแวว

๒. นายนาวา มนตรีเลิศรัศมี

๖. นางสาวปิยะพร เสือเฒ่า

๗. นายสราวุฒิ บุตรดีขันธ์

๒๕. นายพีระณัฐ ธนนนท์กุลพัทธ์

๒๖. นางสาวรัชนีกร รุ่งวิไลรัตนะ

๒๗. นางสาววนัชพร คำาพินิจ

๒๘. นายวริทธิ์ธร พิริยะปัญญาวงศ์

๒๙. นายวิทวัส เชาว์สุวรรณวิไล

๓๐. นายศรายุทธ นวะศรี

๓๑. นายสดานุพงษ์ อินทร์จันทร์

๓๒. นางสาวอนัญญา โตกราน

๓๓. นายอภิวัฒน์ ศรีเจริญ

๓๔. MR.KELDEN WANGCHUK PHUNTSHOK
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  ๘. นายกฤตภัค เกิดเสมอ
  ๙. นางสาวกิตติ์ธัญญา สุพร
๑๐. นายคณาธิป ฉิมพาลี
๑๑. นางสาวจิราภา อ่อนเกลี้ยง
๑๒. นายชนาธิป ทองโอย
๑๓. นางสาวชโลธร โฆสิตวิวัฒน์
๑๔. นายชัชพีร์ แถวทิม
๑๕. นางสาวญาศิดา อั้นอุดม
๑๖. นายฐาปนันท์ ไชยลังกา
๑๗. นายณัฐดนัย ชุรี
๑๘. นายณัฐดนัย วงศ์ม่าน
๑๙. นายณัฐพงษ์ กาญจน์แก้ว
๒๐. นายติณห์ พรหมบุญ
๒๑. นายธนกฤษ ชุมเกษียร
๒๒. นายธนวัฒน์ กางกรณ์
๒๓. นายธีรภัทร ศรีเหรา
๒๔. นางสาวนภพร ทับสุข
๒๕. นายนรเศรษฐ์ กาญจนพันธุ์
๒๖. นางสาวนลินนิภา ติ๊บมงคล
๒๗. นางสาวนัฎชา รั้วสำาราญ
๒๘. นางสาวปิยธิดา ภู่ระหงษ์
๒๙. นายพงศภัค ใหม่หล้า

๓๐. นายพชร ลิ่มสกุล
๓๑. นางสาวพัชชา วิเศษ
๓๒. นางสาวพัชราภรณ์ สารประ
๓๓. นายพัตรยศ สุทธิปรีชา
๓๔. นายพัตส์รดา ดาวดาษ
๓๕. นายพีรยุทธ ไชยสิทธิ์
๓๖. นายเมฑภัทร์ งามจรรยาภรณ์
๓๗. นางสาวรวิณีนันท์ ศรีวิจิตร
๓๘. นายรัชชานนท์ ขำาคม
๓๙. นางสาววารุณี ไชยยะ
๔๐. นายวิชญ์รัตน์ ถิ่นวัฒนากูล
๔๑. นางสาวศศิชาพร โง๊ะบุดดา
๔๒. นายสรวิชญ์ สินธุ์ไพฑูรย์
๔๓. นางสาวสิริกร ธรรมเขียว
๔๔. นางสาวเสาวลักษณ์ สาจันทร์
๔๕. นายแสงทวี ญาณิสสโร
๔๖. นายแสนภูมิ วงษ์เปรียว
๔๗. นายอภิเดช พวงประดับ
๔๘. นายอัศโยธิน อ้นทอง
๔๙. นายอานุภาพ สุขเสริม
๕๐. นางสาวอารยา ศรีจรูญ
๕๑. MR.MIN HTET 

๑. นางสาวกุลิสรา จินดา
๒. นายณัฐพงศ์ วงศ์ใหญ่
๓. นายณัฐพล ประมูลจักโก
๔. นายต้นกล้า มณีรัตน์
๕. นายธีรเมธา ศรีเพ็ญเบ็ญจ
๖. นายนพดล พิทักษ์อรรณพ
๗. นายนวเมศวร์ นิตย์แสวง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๘. นายนาอิฟ มาลายา
  ๙. นายวชิรวัตติ์ จรัสเมธีนนท์
๑๐. นางสาวศุภรัตน์ ปัญญา
๑๑. นายสักรีรินทร์ ธาตุอินจันทร์
๑๒. นายอนาวิล โกยทอง
๑๓. นายฮัมดี ดือเร๊ะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว)
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๑๔. นายกนกพล คะเณย์

๑๕. นายกรวิชญ์ สันติธรรมานันท์

๑๖. นางสาวกัลยาณี ทองคง

๑๗. นายชวรัตน์ บรรณศักดิ์

๑๘. นายซีโมน ยศบุญ

๑๙. นายณัฐกานต์ วันคำา

๒๐. นางสาวณัฐชนา จันทรานิมิตร

๒๑. นายณัฐภัทร สระสินทร

๓๐. นางสาวกนกวรรณ ชุ่มใจ

๓๑. นายกรวิชญ์ อินตั๋น

๓๒. นางสาวกัณฐิกา เหย้าวงค์เจริญ

๓๓. นายณัฏฐ์ชานนท์ ธรรมาวุฒิชัย

๓๔. นายณัฐวัชร นิมิตรตระกูลชัย

๓๕. นายธนพนธ์ มะลิวัลย์

๓๖. นายธีรภัทร์ ปวงกันคำา

๓๗. นายนนทวัฒน์ ตันติมา

๓๘. นายนพดล ปัญญาราช

๓๙. นายบริหาร บุญเรือง

๑. นางสาวจิดาภา ขวัญดี

๒. นางสาวนุชวรา ชุ่มฤทธิ์

๕. นางสาวฐิติยา สียา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)   เกียรตินิยมอันดับสอง

๒๒. นางสาวพิมพ์นิภา ศรีคำาไทย

๒๓. นายภัทรพล ชนะกุล

๒๔. นายภาณุพงษ์ วงค์ทิพย์

๒๕. นายเมธี ชูทิพย์

๒๖. นายไรวินท์ จันทร์ต๊ะวงษ์

๒๗. นายวิชญ์พล โปรดปราณี

๒๘. นายศิวกร จวนสาง

๒๙. นายอุดมเกียรติ อิงศรีวรกุล

๔๐. นางสาวปรียานันท์ อุประนัน

๔๑. นางสาวปาริชาติ ชัยเดช

๔๒. นายภาคภูมิ สมสุข

๔๓. นายภูเบตร์ เสงี่ยมงาม

๔๔. นายภูมพล จันทร์รังษีฉาย

๔๕. นางสาววิรวรรณ คุณเมฆ

๔๖. นายสุวีร์ โรจน์ศาสนเสถียร

๔๗. นายอนุพงค์ ต๊ะสุทา

๔๘. นายอัศวิน ไชยบาล

๔๙. นายเอกวุฒิ กันวุฒิ

๓. นายอักรอม ฮาแวมาเนาะ

๔. นายฮานาฟี หะมะ
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  ๖. นายกฤตวิทย์ ทรัพย์พิพัฒนา

  ๗. นายกันตพงศ์ ตรีวัชรานนท์

  ๘. นางสาวชฎาภา สุวรรณ์นิก

  ๙. นางสาวชนัญญา  ปัดถามัย

๑๐. นายชยณัฐ โม้พวง

๑๑. นางสาวชลิตา แวงวรรณ

๑๒. นายณัฐกฤษ คำาพิภาค

๑๓. นางสาวณัฐนิช ศรีเวียง

๑๔. นายณัฐพนธ์ อาริยะ

๑๕. นางสาวณัฐวรา ชุมแวงวาปี

๑๖. นายดุลยวัต สุภาวรรณ

๑๗. นางสาวธนาภา พจนรักษ์

๑๘. นายธีราทร จงสุพพัต

๑๙. นายนันทกานต์ คำาภีระ

๒๐. นายนันทพงศ์ วิริต

๒๑. นายปกรณ์กานต์ นุ้ยสุข

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ)

๒๒. นางสาวปภัสสรา สุทธิสาคร

๒๓. นางสาวปาลิตา เลี้ยงใจ

๒๔. นางสาวพรพัฒนา วรรณศรี

๒๕. นางสาวพิมพ์ลภัส มูลงาม

๒๖. นางสาวภัณฑิลา สอนเอก

๒๗. นางสาวมาลินี อนันต์

๒๘. นางสาวเรณุกา บุญยืน

๒๙. นายลุคมาน ไชยราบ

๓๐. นางสาววรินยุพา เจนรบ

๓๑. นางสาววรินรำาไพ ไชยยนต์

๓๒. นางสาวสุทธินี จันทศร

๓๓. นางสาวสุภารัตน์ วัยนิพลี

๓๔. นายสุรวิชญ์ คำามะฤทธิ์

๓๕. นางสาวฮานาน จาเงาะ

๓๖. MR.GAURAV DHUNGYEL

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

๑. นางสาวกมลชนก คุ้มเลา
๒. นายกฤตเมธ ล้วนศิริ
๓. นางสาวจิรัชยา พากเพียร
๔. นางสาวเด่นนภา เหง้าน้อย
๕. นายธนวิชญ์ สุมาลี
๖. นายนิธิชัย สุวรรณโมฬี

๑. นายพสธร ผาติกูลรังสรรค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๗. นายบุรุษรัศมิ์ คงนุรัตน์
  ๘. นางสาววริศรา พันแดง
  ๙. นางสาวสาวิกา แสงสกุล
๑๐. นางสาวอรปรียา เสือสิงห์
๑๑. นายอิทธิ นิยมสุด
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๒. นายกิตติกานต์ ยืนยงรัตนากร
๓. นางสาวจุฑารัตน์ วิลัย
๔. นางสาวณัฐชยา แม่นปืน

  ๘. นางสาวกนกพร พึงสงวน
  ๙. นางสาวจิตติพร ทวียศ
๑๐. นายเจตริน จตุรวงค์
๑๑. นางสาวช่อเพชร สีหล้า
๑๒. นางสาวทิพย์ชนก เนตรผาบ
๑๓. นางสาวนราวดี ใจสว่าง
๑๔. นางสาวนฤดี ศรีโพธิตานนท์
๑๕. นางสาวนาฏฤดี เจริญสุข
๑๖. นางสาวบุญพิทักษ์ บุญเชี่ยว
๑๗. นางสาวบุณยวีร์ แซ่ตั้ง

๑. นางสาวกิตตินาฏ ยืนยงแสน

๒. นางสาวปัทมพร ย่อยไธสง
๓. นางสาวรินลณี ไกรสิทธิศิรินทร

๕. นางสาวกณิกนันต์ อภิธนัง
๖. นางสาวธาวิณี ทูตสันติ
๗. นางสาวปิยธิดา ไพศาล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

๕. นางสาวศิริสุดา จันทฤทธิ์
๖. นางสาวสิริวรินทร์ เฮงพระธานี
๗. นางสาวอนันตญา อิ่มสมบัติ

๑๘. นางสาวบุษกาญน์ ชาวหัวเวียง
๑๙. นางสาวปฐมวรรณ์ อิสสระกุล
๒๐. นางสาวพรธีรา นิศามณีพงษ์
๒๑. นางสาวพรรณวดี เมืองมูล
๒๒. นางสาวพัชรพรรณ ศรีจุนจันทร์
๒๓. นางสาวรัชนีกร สายอนันท์
๒๔. นางสาววฤนดา ดอกไม้ทอง
๒๕. นางสาวศศิกานต์ สุขผ่อง
๒๖. นางสาวศศิธร ประทุมทอง
๒๗. นางสาวสุภัทรา ตั้งกล

๔. นางสาววรพร กิ่งสุวรรณพงษ์

๘. นางสาวพิมพ์นารา ไผ่ล้อมวรกุล
๙. นางสาวเอณิสตา วันดี
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สำานักวิชานิติศาสตร์

  ๑. นางสาวกนกวรรณ สุขอยู่
  ๒. นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมะวงษ์
  ๓. นางสาวจินดารัตน์ อินทุประภา
  ๔. นางสาวชนากานต์ เป็งคำา
  ๕. นางสาวชลิตา ขวัญมณี
  ๖. นางสาวชุติกาญจน์ ชลีกรชูวงศ์
  ๗. นางสาวนพรัตน์ บุญบำารุง
  ๘. นางสาวพลอยพรรณ นิจผล
  ๙. นายภาสกร วรภาสลาภิน
๑๐. นางสาวรวิสรา รักชุม

๒๐. นางสาวกมลชนก บำารุงโลก
๒๑. นางสาวกรกนก โดดสู้
๒๒. นายกฤษกร นิลจันทร์
๒๓. นายกฤษฎา ลำาเชือก
๒๔. นางสาวกัญกนิษฐ์ แก้วถาวร
๒๕. นางสาวกัญญาณัฐ บางบ่อ
๒๖. นางสาวกุสุมา สำาเนียงสูง
๒๗. นางสาวเกวรินทร์ มีสมบูรณ์
๒๘. นางสาวจิรัชยา เหลืองวงศ์วาน
๒๙. นางสาวณัชชา สมบูรณ์พร
๓๐. นางสาวณัฏฐา สุภาพันธ์
๓๑. นางสาวณิชนันทน์ ทวีรัตนพันธ์
๓๒. นางสาวณิชนันทน์ สุนันทา
๓๓. นางสาวดารารัตน์ ฟักสอน
๓๔. นางสาวดุษฎี เอื้อการณ์
๓๕. นายนภวัฒน์ สืบนุสรณ์

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

นิติศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

๑๑. นางสาวศานต์ฤทัย จารุชวลิต
๑๒. นางสาวศิวาพร จุลพงศ์
๑๓. นายศุภากร อัครภูษิต
๑๔. นางสาวสาลี่ ปิ่นโคกกรวด
๑๕. นางสาวเสวิกา พุกขำา
๑๖. นางสาวอนันตยา สมวงศ์
๑๗. นายอนุชา บุญปลื้ม
๑๘. นายอภิลักษณ์ ดาวศรประศาสน์
๑๙. นางสาวอัญชิสา เรืองฤทธิ์

๓๖. นางสาวนภาพร ยกแก้ว
๓๗. นางสาวโนรเดียนา มะโซ๊ะ
๓๘. นางสาวพัณณิตา วังสะพันธ์
๓๙. นายเพทาย สุทธิบุญศรี
๔๐. นางสาวแพรวา แก้วเจริญ
๔๑. นางสาวภัทรวิชา หมั่นคิด
๔๒. นางสาวภัทราพร ฉิมปรางค์
๔๓. นางสาวภิญญาพัชญ์ กองถวิล
๔๔. นางสาวมนตรา ภีร์พชรกานต์
๔๕. นางสาวลภัส ยอดไสว
๔๖. นางสาววาสนา พรมมี
๔๗. นางสาวศิรินภา คำาหอม
๔๘. นายศุภโชคชัย ขจรกุลทวี
๔๙. นางสาวสริตา ปิ่นแก้ว
๕๐. นางสาวสโรชา อินทรหัส
๕๑. นางสาวอุษาณียภรณ์ โพธ์ิสุข
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๕๒. นายกฤตภาส เมตตาประสพกิจ
๕๓. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ อ่องละออ
๕๔. นายกิตติณัฏฐ์ นามเดช
๕๕. นายกิตติพศ สุพรรณพงษ์
๕๖. นางสาวกุลจิรา ศักด์ิเพชรพลอย
๕๗. นางสาวเกสรา จีระดิษฐ์
๕๘. นางสาวเกสรา ม่วงวัฒนะกุล
๕๙. นายเกียรติภูมิ พิมพาภรณ์
๖๐. นางสาวขวัญฤดี นำ้าเย็น
๖๑. นางสาวครองฤทัย ชูวา
๖๒. นายจักรพงศ์ สุขสม
๖๓. นายจิรวุฒิ ขำาเกิด
๖๔. นางสาวจิรัชญา สันธิ
๖๕. นางสาวจิรัฐติกาล โฉมสันเทียะ
๖๖. นางสาวเจนจิรา พูลอิน
๖๗. นางสาวชนัฐวรรณ สุริยา
๖๘. นางสาวชลิดา นิลรำาไพ
๖๙. นางสาวชวิศา พรไพศาลสกุล
๗๐. นางสาวช่อผกา หวังสุข
๗๑. นายชัชพล คลังอุดมฤกษ์
๗๒. นางสาวชามีม ดารามั่น
๗๓. นางสาวชุติมน เกิดลาภ
๗๔. นางสาวชุติมา ภาคพรม
๗๕. นายเชาวนันท์ เชื้อเมืองพาน
๗๖. นางสาวซัลวนา ดายันตา
๗๗. นางสาวญาณิศา วงษ์แก้ว
๗๘. นางสาวฐานิรัตน์ รุจิไชยวัฒน์
๗๙. นางสาวฐิตาภา เย็นใจ
๘๐. นายณพวุฒิ บุญถนอม
๘๑. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนวัย

นิติศาสตรบัณฑิต

  ๘๒. นางสาวณัฐกานต์ กระบวนรัตน์
  ๘๓. นางสาวณัฐชยา ดวงประเสริฐ
  ๘๔. นางสาวณัฐชา มังสุรีย์
  ๘๕. นางสาวณัฐธิดา ฤทธิไชย
  ๘๖. นายณัฐพล บัวแก้ว
  ๘๗. นายณัฐภัทร วงค์ชัย
  ๘๘. นายถิรนันท์ หม้งห้อง
  ๘๙. นางสาวทัชฎาภรณ์ ฤทธิ์เนติกุล
  ๙๐. นางสาวทิฆัมพร ใบนิล
  ๙๑. นายธนกฤต รองสวัสดิ์
  ๙๒. นางสาวธนพร เพิ่มศักดิ์
  ๙๓. นางสาวธนพร รัตนทิพย์
  ๙๔. นายธนพล เต็มเปี่ยมเจนสุข
  ๙๕. นางสาวธนวรรณ มีเจริญยิ่ง
  ๙๖. นางสาวธนวรรณ รัฐจักร์
  ๙๗. นายธนวัฒน์ สิงทะบุตร
  ๙๘. นายธนวัต อยู่เจริญ
  ๙๙. นายธนะวัฒน์ เพียรพัฒน์กุล
๑๐๐. นางสาวธนัชพร บัวฟัก
๑๐๑. นายธนัตถ์ มณีฉาย
๑๐๒. นายธนัตถ์ภัทร สตำาตี
๑๐๓. นายธนาวุฒิ พยายาม
๑๐๔. นายธนาวุธ พงษ์กฐิน
๑๐๕. นางสาวธมนันฑ์ ยอดเพชร
๑๐๖. นางสาวธรัญญา รัววิชา
๑๐๗. นายธฤต สรรพกิจเลิศ
๑๐๘. นางสาวธวัลพร ห้วยแก้ว
๑๐๙. นางสาวธัญชนก สังข์เอียด
๑๑๐. นายธัญพิสิษฐ์ ม่วงมาลี
๑๑๑. นางสาวธิดารัตน์ เฮี้ยนชาศรี
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๑๑๒. นายธิติภูมิ สัตย์ซื่อ
๑๑๓. นายธีระธาดา ยายอด
๑๑๔. นางสาวธีราพร หนุนเงิน
๑๑๕. นางสาวนภัสสร สุริยา
๑๑๖. นางสาวนริศรา โพธิ์พันธ์
๑๑๗. นายนาคินทร์ รอดชะเอม
๑๑๘. นายนาวิน คงทอง
๑๑๙. นายนิธินพ ศรีนาม
๑๒๐. นางสาวเนตรชนก เขียวไปรเวช
๑๒๑. นางสาวเนตรดาว ผสมทรัพย์
๑๒๒. นายปฏิภาณ ปานหลุมเข้า
๑๒๓. นายปรเมศ พรมมา
๑๒๔. นายปรวัฒน์ นุชจุ้ย
๑๒๕. นางสาวประภัสสรา ม่วงแก้ว
๑๒๖. นางสาวปรางทิพย์ คงมาก
๑๒๗. นางสาวปรีญานิตย์ ออกแมน
๑๒๘. นางสาวปัญญาวีร์ ศรีสอาด
๑๒๙. นายปัณณวิฒน์ ยิ่งดำานุ่น
๑๓๐. นางสาวปาจรีย์ ทำาสวน
๑๓๑. นางสาวปาจรีย์ เมืองพิล
๑๓๒. นางสาวปาริชาต วงค์สุวรรณ์
๑๓๓. นางสาวปาลิตา ประจันพล
๑๓๔. นางสาวปิยธิดา ธาตุอินจันทร์
๑๓๕. นางสาวปิยะดา ประการแก้ว
๑๓๖. นางสาวเปมิกา ธรรมเกษร
๑๓๗. นางสาวผการัตน์ โชโต
๑๓๘. นายพงศธร กมลฤกษ์
๑๓๙. นางสาวพรชนก แสงจันทร์
๑๔๐. นางสาวพรยมล อินธิศักดิ์
๑๔๑. นางสาวพรรณราย วิมลรัตน์
๑๔๒. นางสาวพรวรินท์ ชัยศยานันท์

๑๔๓. นายพล พูลละออ
๑๔๔. นางสาวพิชญา วงษ์มาเกษ
๑๔๕. นางสาวพิชญาภา พิรมย์พันธ์นุกุล
๑๔๖. นายพิชญุตม์ กุณวงษ์
๑๔๗. นางสาวพิราภรณ์ แก้วไทย
๑๔๘. นางสาวภัทราพร เพชรอุ่น
๑๔๙. นายภาณุวิชญ์ วิเศษ
๑๕๐. นายภานุวัฒน์ มณีโชติ
๑๕๑. นายภิญโญ จิระวิชฎา
๑๕๒. นายภูริช โพธิ์ประสพกุล
๑๕๓. นางสาวภูรีพิไล สุขใย
๑๕๔. นางสาวมณฑิรา พรหมเมือง
๑๕๕. นายยุทธพิชัย เอกประทุมชัย
๑๕๖. นายรชต รุ่งโรจน์ทัศนีกร
๑๕๗. นางสาวรติมา จีราพันธุ์
๑๕๘. นางสาวรัชนีกร ศิริโภคา
๑๕๙. นางสาวรุจิรา พรมชาติ
๑๖๐. นางสาววงศ์รวี ไหมสุวรรณ
๑๖๑. นายวรพงศ์ ยิ้มยวน
๑๖๒. นายวรเมธ แตงอ่อน
๑๖๓. นายวรินทร คงทอง
๑๖๔. นางสาววัชราภรณ์ นรากร
๑๖๕. นางสาววันชนก ยอดยิ่ง
๑๖๖. นางสาววาสนา บุญมานาง
๑๖๗. นายวิษณุสรรค์ ปั้นทิม
๑๖๘. นางสาวเวธกา ชำานาญอักษร
๑๖๙. นางสาวศจีรัตน์ กุลเกษ
๑๗๐. นางสาวศรัณย์พร อะหลี
๑๗๑. นางสาวศราวรรณ กอเซ็ม
๑๗๒. นางสาวศศิกาญ หนูภักดี
๑๗๓. นางสาวศศิณี เจริญวัฒน์
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๑๗๔. นางสาวศศิธร เดชปั้น
๑๗๕. นางสาวศิรินยา จันแปงเงิน
๑๗๖. นายศิริศักดิ์ ขาวเล็ก
๑๗๗. นายศุทธพงษ์ เลาหสินนุรักษ์
๑๗๘. นางสาวศุทธสินี ลิมปณะวัสส์
๑๗๙. นางสาวศุทธินี ดวงนิตย์
๑๘๐. นายศุภณัฐ ราชประดิษฐ์
๑๘๑. นายศุภพัฒน์ เสาวไพบูลย์
๑๘๒. นายศุภสัณฑ์ ศรีสำาราญ
๑๘๓. นางสาวศุภาพิชญ์ ไตรยสุทธิ์
๑๘๔. นางสาวศุภิกา กงแก้ว
๑๘๕. นางสาวสมัญญา พรหมเดช
๑๘๖. นายสรวุฒิ รัชนานุสรณ์
๑๘๗. นายสรานุวัตร ศรีชัยมุล
๑๘๘. นางสาวสโรชา ศรศรีเกิด
๑๘๙. นางสาวสาธินี ครุฑคง
๑๙๐. นายสิทธิกร เมธีธนากุล
๑๙๑. นายสิทธิโชค ชินชนะไพรี
๑๙๒. นางสาวสิรินดา ทารา
๑๙๓. นางสาวสุกัญญา เลิกนอก

๑๙๔. นางสาวสุตาภัทร วงค์กองแก้ว
๑๙๕. นายสุทธิพงษ์ มูลจนะบาตร
๑๙๖. นางสาวสุพิชญา พงศ์ประยูร
๑๙๗. นางสาวสุภวรรณ รินทะวงศ์
๑๙๘. นางสาวสุภัชชา บุญบำารุง
๑๙๙. นางสาวสุรีย์พร พวงเงิน
๒๐๐. นางสาวสุวรา วงค์จันทร์
๒๐๑. นางสาวเหมรัตน์ นันทพรรุจี
๒๐๒. นางสาวอดิวรรณ หอมกลิ่น
๒๐๓. นายอธิราช ฟักโต
๒๐๔. นางสาวอมาลิดา ภวัตเหมสกุล
๒๐๕. นางสาวอรินญาย์ อัครนิธิไชย์
๒๐๖. นางสาวอัจฉราภรณ์ กาญจนนฤนาท
๒๐๗. นางสาวอัญญารัตน์ โพนยะเขต
๒๐๘. นางสาวอามินตรา ชัยภักดิ์
๒๐๙. นางสาวอารียา หวายสันเทียะ
๒๑๐. นางสาวอารีรัตน์ สำาราญรัตน์
๒๑๑. นางสาวเอมมิกา สุดพันธ์
๒๑๒. นางสาวเอื้อบุญ เลาลิ่ว
๒๑๓. นายไอลวิล สนิทการ

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

๑. นางสาวกชมน อาชาปราโมทย์
๒. นางสาวคริสฐิญา พลสังข์
๓. นางสาวชนิกานต์ ชลสาคร
๔. นางสาวณฐิกา ยะมาวิรัญ
๕. นางสาวณัฐนีย์ ไกรนุกูล
๖. นางสาวณิชมญชุ์ จำามา
๗. นายดนุสรณ์ โถน้อย
๘. นางสาวตั้งนะโม กลับดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ๙. นางสาวนิชาภา เหมือนเพชร
๑๐. นางสาวนิศากานต์ น้อยนงค์เยาว์
๑๑. นางสาวปนัดดา คงทรัพย์
๑๒. นางสาวประณิตา เหวย
๑๓. นางสาวปารณีย์ ปลิวอิสสระ
๑๔. นางสาวพลอยไพลิน สกุลอำานวยชัย
๑๕. นางสาวศศิธร แสงแก้ว
๑๖. นายศุภวิชญ์ บัวผุด
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๑๗. นางสาวกัญญรัตน์ กสิบุตร
๑๘. นางสาวการะเกด วิจารณ์ปรีชา
๑๙. นางสาวกุลนิษฐ์ ตามี่
๒๐. นางสาวณัฐชญา ตั้งสุจริตวิจิตร
๒๑. นางสาวธมลวรรณ สุวรรณโณ
๒๒. นางสาวนงกนก ศรีพันธุ์
๒๓. นางสาวปิญชาน์ณัฐ สุวรรณศรี
๒๔. นางสาวพลอยไอริญ ฐีรยศสกุล
๒๕. นางสาวพิชญาวี ผิวเงิน

๓๔. นางสาวกรกนก จุลวงษ์
๓๕. นางสาวกรกนก ภู่สันติสัมพันธ์
๓๖. นางสาวกรัณฑรัตน์ เนียมประชุม
๓๗. นางสาวกวินธิดา เลิศไผ่รอด
๓๘. นางสาวกุลสินี ดีขจรเดช
๓๙. นางสาวคริสติน ลอรุซโซ
๔๐. นางสาวจารุวรรณ เร่ยู้
๔๑. นางสาวจิรัชญา พุ่มตาด
๔๒. นางสาวจิราภรณ์ นกรู้รัก
๔๓. นายชนานนท์ แสนวิชัย
๔๔. นางสาวชลธิชา เรียงวงษ์
๔๕. นางสาวชาริสา นิยมชื่น
๔๖. นายชิษณุพงศ์ เพ็ชรรัตน์มุณี
๔๗. นางสาวฑุลิกา โพธิ์ไทย
๔๘. นางสาวณลินี คงนุ่น
๔๙. นางสาวณัฐพร อัตตกิจกุล
๕๐. นางสาวณัฐสุดา พงษากิจ
๕๑. นางสาวณิชารีย์ นามมัน
๕๒. นางสาวเณศรา สิมรัมย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง)

๒๖. นางสาวพิชามญชุ์ สิงห์ทอง
๒๗. นางสาวภคพรรณ ชะอุ่ม
๒๘. นางสาวภาวิตา ศรีคง
๒๙. นางสาววริศรา ธรรมอักษร
๓๐. นางสาววิภวานี สุดสาย
๓๑. นางสาวศริยา คูณเต็มทรัพย์
๓๒. นางสาวสิรินญา ประสงค์เงิน
๓๓. นางสาวสุปัญญา กึ่งเลี่ยน

๕๓. นางสาวธนัชญา สุขนิวัตรศิริ
๕๔. นางสาวธัญลักษณ์ ศิริเยาว์วรรณ
๕๕. นางสาวธัญวรัตม์ ดวงจิตร
๕๖. นางสาวธิรดา อินธิฤทธิ์
๕๗. นางสาวนิศานาถ แก่นวงษ์
๕๘. นางสาวปิ่นรัตน์ ใจแก้ว
๕๙. นางสาวพลอยไพลิน หอมเนียม
๖๐. นางสาวพิมพ์มณี ฉายอินทร์
๖๑. นางสาวพุธิตา ซุ่นสุน
๖๒. นางสาวภาพิมล คลังเพชร
๖๓. นางสาวมนสิชา พุฒหอม
๖๔. นางสาวรวิสรา พลศรี
๖๕. นางสาวลลิตา อมินทร์
๖๖. นางสาววริศรา ภูกองไชย
๖๗. นางสาววศินี จำามี
๖๘. นางสาววิชญาพร พิพัฒนภิวงศ์
๖๙. นางสาวศุภลักษณ์ แซ่อึ้ง
๗๐. นางสาวสมัชญา พิมเสน
๗๑. นายสินทรัพย์ ลิ้มวัฒนชัย
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๗๒. นางสาวสุดาพร พัวรักษา

๗๓. นางสาวสุวนันท์ จ่าพิชม

๗๔. นางสาวอังเกตุ สุดสงวน

๗๕. นางสาวอัญชิษฐา ทองแก้ว

๗๖. นางสาวอิสรีย์ ผดุงโกเศตร์

๗๗. MISS AISYAH AINAN BINTI MUHD SHUKRI

๗๘. MISS NOOR RAIHAN BINTI ABU BAKAR

๗๙. MR.SHAOKUN LU

๘๐. MISS SULIAN TANG

๑. นางสาวคริสติน ยอดสิงห์

๓. นางสาวจีรนันท์ แสงเปล่งปลั่ง

๔. นายชวรัตน์ นิยมไทย

๕. นางสาวนัจกรณ์ ดำาสุวรรณ

๖. นางสาวปาณิสรา ราชประสิทธิ์

๑๐. นางสาวกัญญาณิช องค์กบิลย์

๑๑. นางสาวกัลยานิมิตร สีใจ

๑๒. นางสาวจันท์ธนา เทียนชัย

๑๓. นางสาวจารุนันท์ คงเมือง

๑๔. นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วสว่าง

๑๕. นางสาวชนาธิป พานิช

๑๖. นางสาวณัฐณิชา นวลละม้าย

๑๗. นางสาวณิชชา เนาว์วรรณ

๑๘. นางสาวทิศติยา ศรีวิไล

๑๙. นางสาวธรรมพร ธรรมขัน

๒๐. นายธราดล ขวัญศิริ

๒๑. นางสาวธัญชนก เกิดบุญมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)  เกียรตินิยมอันดับสอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)

๒. นางสาวพรรษมน พัชรเวสน์

๗. นางสาวมนัญชยา แจ่มแจ้ง

๘. นางสาววิศวีร์ ค้าสม

๙. นางสาวสุพัตรา ทองปรุง

๒๒. นางสาวธิวรรณญา บุญชื่น

๒๓. นางสาวนิศารัตน์ โกวินธนาพัฒน์

๒๔. นางสาวปนัดดา วัฒนะ

๒๕. นางสาวปานไพลิน อาจอาษา

๒๖. นางสาวพิชญา ยะวัน

๒๗. นางสาวภัทรวรรณ ชูเอิน

๒๘. นายโยธิน มาละอินทร์

๒๙. นางสาวรังสิมา พูลสวัสดิ์

๓๐. นางสาวรุจิลักณ์สร เพชรวงศ์

๓๑. นางสาววิชราภรณ์ หุ่นเจริญ

๓๒. นางสาวศศินา ประสมกิจ

๓๓. นางสาวศุภาพิชญ์ เพียวงค์
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๓๔. นางสาวสุชาดา รุ่งจรุงลาภกุล

๓๕. นางสาวสุดารัตน์ สุภาษา

๓๖. นางสาวเสาวกานต์ อามาตร์

๓๗. นางสาวอมรพรรณ สาระหงษ์

๓๘. นางสาวอรกัญญา เวชมนต์

๓๙. นางสาวอลิศรา ขนอม

๔๐. นางสาวอัจจิมา เกิดศักดิ์สิทธิ์
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รายนามผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   ๑.  นางสาวนันทิชา   อ่อนจันทร์  
   ๒.  นางสาวบัวธันยา   ศรีเคือ 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ๓.  นางสาวศิรินยา   ช่างเครื่อง 

สำานักวิชาพยาบาลศาสตร ์  
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต    
   ๔.  นางสาวจุฑามาศ   บุญเติม

สำานักวิชาแพทยศาสตร ์  
 แพทยศาสตรบัณฑิต  
   ๕.  นางสาวกวินนาฏ   ทาตระกูล  

สำานักวิชาทันตแพทยศาสตร ์  
 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
   ๖.  นายวิศรุต   ตั้งวราวุธ

สำานักวิชานวัตกรรมสังคม  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ  
   ๗.  นายอทิฤต   ทองสาย

สำานักวิชาจีนวิทยา  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาจีนศึกษา
   ๘.  นางสาวมนพัทธ์  พิสัยเลิศ  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
   ๙.  นางสาวอภิชญา   จตุทิพย์สมพล   
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
  ๑๐. นางสาวปริยากร   อินต๊ะสอน  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
  ๑๑. นางสาวพรสวรรค์   อินต๊ะยา 



88

สำานักวิชาการแพทย์บูรณาการ 
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   
  ๑๒. นางสาวทิฆัมพร   พรไพบูลย์พงษ์
 กายภาพบำาบัดบัณฑิต 
  ๑๓. นางสาวณัฏฐ์นรี   ดำารงค์
 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
  ๑๔. นางสาวแพรววดี   อรุณแจ้งวัฒนะ 

สำานักวิชาศิลปศาสตร ์  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ
  ๑๕. MISS XIN  YANG

 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
  ๑๖. นายณัฐภัทร   เสือแจ่ม 
  ๑๗. นายจิรภัทร   ดีเสมอ 

สำานักวิชาวิทยาศาสตร ์  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีประยุกต ์
  ๑๘. นางสาวมุทิตา   กงเพชร
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  ๑๙. นางสาวสันต์ฤทัย   พงศากุลภัสสรณ์  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
  ๒๐. นางสาวฤทัยชนก   ประเสริฐพงษ์ 

สำานักวิชาการจัดการ  
 บัญชีบัณฑิต     
  ๒๑. MISS NA   YUAN

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
  ๒๒. MR.YOU   LIANG  
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  ๒๓. MISS TING  HU 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
  ๒๔. นางสาวสมฤทัย   กลิ่นอวล 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
  ๒๕. นางสาวปาจรีย์   จึงสุระ  
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 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  ๒๖. นางสาวณัฐนิชา   เฉลยไตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
  ๒๗. นายศรัณยู   แรมนิล

สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๒๘. MR.SAI SWAN WAN 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
  ๒๙. นายชวิน   อิงชาติเจริญพร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  ๓๐. นายคมกฤษฎิ์   ยงเจริญชัยสิทธิ์
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  ๓๑. นายกมลภัทร  จันทร์คำา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ๓๒. นายนาอิฟ   มาลายา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
  ๓๓. นายอักรอม   ฮาแวมาเนาะ   

สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  ๓๔. นายพสธร   ผาติกูลรังสรรค์
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  ๓๕. นางสาวกิตตินาฏ   ยืนยงแสน

สำานักวิชานิติศาสตร ์  
 นิติศาสตรบัณฑิต   
  ๓๖. นางสาวอนันตยา   สมวงศ์  

สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง                
  ๓๗. นางสาวตั้งนะโม   กลับดี  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 
  ๓๘. นางสาวพรรษมน   พัชรเวสน์ 
  ๓๙. นางสาวคริสติน   ยอดสิงห์
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คุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

ทั้งทางด้านภาษา และองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจได้

ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรม

มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ

มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำารงชีวิต

มีความคิดกว้างไกล และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ

ยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

และมุ่งประโยชน์ของสังคมและชาติเป็นหลัก

คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓
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คำาปฏิญาณตน

ของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้นำากล่าว)..............ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำาผู้สำาเร็จ 

การศึกษาซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  กล่าวคำาปฏิญาณตนดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวพร้อมกัน)

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

ขอให้คำาสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนตรัย พระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี และต่อหน้าผู้ซึ ่งเฝ้าทูลละออง

พระบาทอยู่ 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








