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สาํเนา 

พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

วนัจนัทร ์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 พระบาทสมเด ็จพระเจ า้อยู ่ห วัทรงพระกรุณ าโปรดเกลา้โปรดกระหม ่อม           

ใหข้า้พเจา้ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวนัน้ี.  ขอแสดงความช่ืนชมต่อผูท้รงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนท่ีไดร้ับ

เกียรติและความสาํเร็จ.         

 บณัฑิตทั้งหลายไดศึ้กษาเล่าเรียนมานานปี  นับแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง  ย่อมสรา้งสม 

อบรมความรู ้ ความสามารถ  ประสบการณ์  และคุณสมบัติต่าง ๆ  ไวเ้ป็นอันมาก  พรอ้มท่ีจะ

ออกไปทาํงานสรา้งสรรคป์ระโยชน์ใหแ้ก่ตน  แก่ชุมชน  และแก่ชาติบา้นเมือง.  ในการทาํงานน้ัน  

มีขอ้ท่ีควรตระหนักถึงอยู่ประการหน่ึง  คืองานทุกอย่างย่อมมีกฎเกณฑ ์ มีระเบียบ  ซ่ึงผูท่ี้ทาํงาน

ร่วมกันจะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน.  ท่ีกล่าวดังน้ี  เพราะกฎระเบียบของงาน  เป็น

เสมือนกรอบท่ีคอยกาํกบัประคบัประคอง  ใหง้านดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืน  และสาํเร็จผลอย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง.  หากผู้ท่ีทํางานร่วมกัน  ต่างคนต่างทําตามใจชอบ  โดยไม่คํานึงถึง

กฎระเบียบท่ีวางไว ้ งานท่ีทาํก็คงยากท่ีจะบรรลุผลสาํเร็จตรงตามเวลาและเป้าหมาย.  บณัฑิตเม่ือ

ออกไปทํางานร่วมกับผูอ่ื้น  ไม่ว่าจะเป็นงานใด  ในสาขาใดก็ตาม  จึงควรศึกษากฎระเบียบของ

งานใหท้ราบชัด  แลว้ยึดถือปฏิบัติใหถู้กตอ้งตรงกัน.  แต่ละคนจะไดนํ้าความรู ้ ความสามารถ  

ประสบการณ์  และคุณสมบติัทั้งมวลท่ีมีอยู่  มาประสาน  ส่งเสริมกนั  เพ่ือนําไปใชป้ฏิบติังานได้

อยา่งเหมาะสมถูกตรง. 

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน                      

มีความเขม้แข็งสมบูรณ์ด้วยกําลังกาย  กําลังใจ  กําลังสติปัญญา  สามารถสร้างสรรค์ความ

เจริญกา้วหน้า  ในชีวิตและกิจการงานไดพ้รอ้มทุกอย่าง  ทั้งขอใหทุ้กท่านท่ีมาประชุมพรอ้มกนัในพิธีน้ี  

มีความผาสุกสวสัดีจงทัว่กนั. 
 



  
 

Royal Address 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

On the Bestowal Ceremony of Degree Certificates of Chiang Mai University 
Academic Year 2017-2018 

Chiang Mai University Auditorium, Chiang Mai 
Monday, 27th January 2020 

  

His Majesty, King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, has graciously assigned 
me to preside over the bestowal ceremony of the degree certificates for Chiang Mai University on his behalf 
this year. I would like to express my appreciation to both esteemed academics and graduates for your continued 
prestige and success.  

With full determination from elementary, secondary to tertiary education, graduates then 
have accumulated experiential intelligence and have been prompted to self-development, community 
service, and societal contribution. At work, be aware that every task requires conformity to rules and 
orders. This is because regulations are guidelines to ensure coordinated work processes and satisfactory 
and precise outcomes. If those who work together as a team disrespect the set of rules, the goal of the task 
might be unattainable within the timeframe. Graduates entering a career world, no matter what disciplines, 
should study the regulations in their workplace and comply with them. That’s when each of us can lend 
ourself to the agencies we are working with. Our knowledge, competence, experiences and attributes will 
be integrated and used appropriately and properly. 

In the name of His Majesty the King, I wish all graduates to be in good spirits, 
physically, mentally, and intellectually, which will bring prosperity and success in your life and 
career. May all the guests of this ceremony have well-being and a contented life. 



กาํหนดการ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให ้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธร  

มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี  

สิริกิจการิณีพีรยพฒัน รฐัสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดาํเนินแทนพระองคไ์ปพระราชทานปริญญาบตัร 

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

วนัศุกรท์ี่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๔๕ น. • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่จากเรือนรบัรองท่ีประทบั สาํนักงาน

ชลประทานท่ี ๑ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ไปยงัหอประชุม

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

  (ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร/ใชเ้วลาประมาณ ๑๕ นาที) 

เวลา ๐๙.๐๐ น. • รถยนตพ์ระท่ีนัง่ถึงหอประชุมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 

จงัหวดัเชียงใหม ่

  (วงดนตรีไทยโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม/่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 • ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ อธิบดีผูพิ้พากษาภาค ๕  แม่ทพัภาคท่ี ๓           

ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค ๕  นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่  อธิการบดี  

  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสถาบนั/สาํนัก  กรรมการสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 

และนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัเชียงใหม่ เฝ้าฯ รบัเสด็จ 

 • เสด็จฯ ไปยงัเรือนรบัรอง 

 • ทรงฉลองพระองคค์รุย 

 • ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดท่ีระลึก 

 • เสด็จออกจากเรือนรบัรองเขา้หอประชุม 

  (บณัฑิตรอ้งเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 • ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 



(๒)  
 

 • ทรงคม  

 • ประทบัพระราชอาสน์  

 • ผูแ้ทนนักศึกษา เขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ฯ ถวายสูจิบตัร  

 • นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กราบบงัคมทูลสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 • อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่กราบบงัคมทูลเบิกพระสงฆผู์ส้าํเร็จการศึกษา 

เขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร (จาํนวน ๕ รูป)  

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานปริญญาบตัรแด่พระสงฆผู์ส้าํเร็จการศึกษา (ตามลาํดบั)  

  (ขณะน้ี พระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถา) 

 • ประทบัพระราชอาสน์ 

 • อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กราบบงัคมทูลเบิกผูท้รงคุณวุฒิ เขา้รบั

พระราชทานปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (จาํนวน ๕ ราย) และเกียรติบตัร

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ (จาํนวน ๗ ราย)  

 *  นายเฉลิม  หาญพาณิชย ์

  เขา้รบัพระราชทานปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

  สาขาวชิาแพทยศาสตร ์

 *  นายวลัลภ รุง่กิจวรเสถียร 

  เขา้รบัพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

 * นายสมชยั สมยัสุต 

  เขา้รบัพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

  สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์

 * นายสุรชยั พุฒิกุลางกูร 

  เขา้รบัพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

  สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

 *  ศาสตราจารยม์าซาอากิ โทคุดะ 

  เขา้รบัพระราชทานปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

  สาขาวชิาแพทยศาสตร ์



   

 
    (๓) 

 

 *  ศาสตราจารยด์นัย บุณยเกียรติ 

  เขา้รบัพระราชทานเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

  สาขาวชิาพืชสวน 

 *  ศาสตราจารยอ์รรถชยั จินตะเวช 

  เขา้รบัพระราชทานเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

  สาขาวชิาปฐพีศาสตรแ์ละอนุรกัษศาสตร ์ 

 *  ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) สญัชยั จตุรสิทธา 

  เขา้รบัพระราชทานเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

  สาขาวชิาสตัวศาสตร ์(วทิยาศาสตรเ์น้ือสตัว)์  

 * ศาสตราจารยอ์รรถจกัร ์ สตัยานุรกัษ์ 

  เขา้รบัพระราชทานเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

  สาชาวชิาประวติัศาสตร ์

 * ศาสตราจารยส์มพงศ ์วทิยศกัด์ิพนัธุ ์

  เขา้รบัพระราชทานเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

  สาขาวชิาภาษาไทย 

 * ศาสตราจารยพ์งศเ์ทพ ววิรรธนะเดช  

  เขา้รบัพระราชทานเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

  สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

 * ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) วภิาดา  คุณาวกิติกุล 
  เขา้รบัพระราชทานเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  

  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิแก่ผูท้รงคุณวุฒิ และเกียรติบตัรแกศ่าสตราจารย์

เกียรติคุณ (ตามลาํดบั) 

(ขณะน้ี พระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถา) 

 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

คณบดีคณะนิติศาสตร ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร ์ กราบบงัคมทูลเบิก

ผูส้าํเร็จการศึกษาเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร (จาํนวน ๙๘๗ ราย) 



(๔)  
 

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา (ตามลาํดบั)                                                               

(ขณะน้ี พระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถา) 

 • เสด็จออกจากหอประชุมไปยงัเรือนรบัรอง  

 • ประทบัพกัพระราชอิริยาบถ (เวลาประมาณ ๑๐ นาที) 

 • เสด็จออกจากเรือนรบัรองเขา้หอประชุม 

 • ประทบัพระราชอาสน์ 

 • คณบดีคณะเภสชัศาสตร ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ คณบดีคณะรฐัศาสตรแ์ละ

รฐัประศาสนศาสตร ์ คณบดีคณะวจิิตรศิลป์  คณบดีคณะวทิยาศาสตร ์ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ คณบดีวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 

และคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ กราบบงัคมทูลเบิกผูส้าํเร็จการศึกษาเขา้รบั

พระราชทานปริญญาบตัร (จาํนวน ๙๙๔ ราย)  

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา (ตามลาํดบั)                                                          

(ขณะน้ี พระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถา) 

 • เสด็จออกจากหอประชุมไปยงัเรือนรบัรอง  

 • ประทบัพกัพระราชอิริยาบถ (เวลาประมาณ ๑๐ นาที) 

 • เสด็จออกจากเรือนรบัรองเขา้หอประชุม 

 • ประทบัพระราชอาสน์ 

 • คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์  

  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์  

  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์  

  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณบดีคณะการส่ือสารมวลชน  กราบบงัคมทูล

เบิกผูส้าํเร็จการศึกษาเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร (จาํนวน ๙๙๐ ราย)  

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา (ตามลาํดบั)                                                          

(ขณะน้ี พระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถา) 

 • ผูไ้ดร้บัพระราชทานปริญญาบตัร กล่าวคาํปฏิญาณ 



   

 
    (๕) 

 

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  พระราชทานพระราโชวาท  

  (จบพระราโชวาท/บณัฑิตรอ้งเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 • เสด็จฯ ไปทรงคมท่ีหน้าเคร่ืองนมสัการ 

 • เสด็จออกจากหอประชุมไปยงัเรือนรบัรอง 

 • ทรงเปล้ืองฉลองพระองคค์รุย  

 • ประทบัพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย  

 • เสวยพระกระยาหารกลางวนั เป็นการสว่นพระองค ์(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จดัถวาย) 

 • สมควรแก่เวลา 

 • เสด็จออกจากเรือนรบัรอง  

เวลา ๑๒.๓๐ น. • ประทบัรถยนตพ์ระท่ีนัง่เสด็จพระราชดาํเนินไปยงัคณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  

  (วงดนตรีไทยโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม/่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

การแตง่กาย • ขา้ราชการในพ้ืนท่ี แตง่เครื่องแบบปกติขาว  

 • ขา้ราชบริพารในพระองค ์แตง่เครื่องแบบปกติกากีคอตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๖)  
 

Schedule 

His Majesty the King has graciously assigned 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

to preside over the bestowal ceremony of degree certificates of 
Chiang Mai University, Academic Year 2019 -  2020 on his behalf,   
Friday,  14th January 2022 

Chiang Mai University Auditorium 
Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai Province 

08.45 hrs. •  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn departs Regional Irrigation Office   1 
Amphoe Mueang Chiang Mai in a royal car to Chiang Mai University 
Auditorium, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai Province 

   (Distance: 14 kilometres/Duration: 15 minutes) 

09.00 hrs. •  The royal car arrives at Chiang Mai University Auditorium,  
 Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai Province.  
 (Chiang Mai University Demonstration School's Thai traditional music band 

performs the Royal Anthem.) 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn is graciously welcomed by  
  Chiang Mai Governor, Region 5 Chief Judge, 3rd Army Area General, 

Provincial Police Region 5 Commander, Chairman of Chiang Mai 
University Council, President of Chiang Mai University, Vice Presidents, 
Deans, Office/Institute Directors, and Board of Directors of Chiang Mai 
University Council, and Chairperson of Provincial Red Cross Society of 
Chiang Mai. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn proceeds to the reception house. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn changes attire for an academic 
gown. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn signs the visitor's book. 



   

 
    (๗) 

 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn leaves the reception house and 
proceeds to the auditorium.                                                                                                          

(Graduates sing the Royal Anthem.) 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn lights joss sticks and candles as 
royal offerings.  

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn pays homage to the 
Budhanavarajaborpit Buddha image. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn takes her royal seat. 

 • Representatives of university students present the printed program. 
 • Chairman of Chiang Mai University Council respectfully gives welcome 

remarks to H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn to show gratitude for 
her benevolence. 

 • President of Chiang Mai University announces the names of 5 monks 
graduates. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn bestows degrees to the monk 
graduates respectively. 

                          (Buddhist monks give blessings.)  

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn takes her royal seat. 

 • President of Chiang Mai University announces the 5 recipients of 
Honorary Doctorate Degree and  the 7 recipients of Certificate of 
Professor Emeritus as follows: 

* Mr. Chalerm Harnphanich, M.D. 
Honorary Doctoral Degree in Medicine 

* Mr. Vallop Rungkijvorasathien 
  Honorary Doctoral Degree in Civil Engineering 

* Mr. Somchai Samaisut 
  Honorary Doctoral Degree in Agriculture 

 * Mr. Surachai Puthikulangkura 
   Honorary Doctoral Degree in Arts and Design 



(๘)  
 

* Professor Masaaki Tokuda M.D., Ph.D. 
  Honorary Doctoral Degree in Medicine 

* Professor Dr. Danai  Boonyakiat   
  Certificate of Professor Emeritus (Horticulture) 

 * Professor Dr. Attachai  Jintrawet 
  Certificate of Professor Emeritus (Soil Science and Conservation) 

* Distinguished Professor Dr. Sanchai  Jaturasitha  
  Certificate of Professor Emeritus (Agriculture (Animal Science)) 

* Professor Dr. Attachak  Satayanuruk    
  Certificate of Professor Emeritus (History) 

* Professor Dr. Sompong Witayasakpan  
 Certificate of Professor Emeritus (Thai Language) 

* Professor Dr. Phongtape  Wiwatanadate 

  Certificate of Professor Emeritus (Environmental Health) 

 * Distinguished Professor Dr. Wipada  Kunaviktikul 
  Certificate of Professor Emeritus (Nursing Science) 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn bestows honorary degrees to the 
recipients and certificates to professor emeritus respectively.  

  (Buddhist monks give blessings.) 

 • Deans of the Faculty of Agriculture, Dentistry, Associated Medical 
Science,  Law,  Business Administration, Graduate School, Nursing, and 
Medicine announce the names of degree recipients (987 graduates). 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn bestows degrees to the recipients 
respectively.                                                                                           

  (Buddhist monks give blessings.) 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn leaves the auditorium to the 
reception house. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn takes a respite at the reception 
house. (10 minutes) 



   

 
    (๙) 

 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn leaves the reception house and 
proceeds to the auditorium. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn takes her royal seat. 

 • Deans of the Faculty of Pharmacy, Humanities, Political Science and 
Public Administration, Fine Arts, Science, Institute of Biomedical 
Engineering, College of Art Media and Technology, and Education, 
announce the names of degree recipients (994 graduates). 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn bestows degrees to the recipients 
respectively.                                                                                                   

  (Buddhist monks give blessings.) 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn leaves the auditorium and 
proceeds to the reception house. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn takes a respite at the reception 
house. (10 minutes) 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn leaves the reception house and 
proceeds to the auditorium. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn takes her royal seat. 

 • Deans of the Faculty of Engineering, Economics, Architecture, Social 
Science, Veterinary Medicine, Public Health, Agro-Industry, and Mass 
Communication announce the names of degree recipients (990 graduates).   

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn bestows degrees to the recipients 
respectively.                                                                                            

  (Buddhist monks give blessings.) 

 • Graduates take an oath.  

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn delivers a royal address.                       

(After the royal address, graduates sing the Royal Anthem.) 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn pays homage to the 
Budhanavarajaborpit buddha image. 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn leaves the auditorium and 
proceeds to the reception house. 



(๑๐)  
 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn changes the attire. 

 • H.R.H. Pincess Maha Chakri Sirindhorn arrives at the dining table.  

 • H.R.H. Pincess Maha Chakri Sirindhorn has a luncheon in private. (offered 
by Chiang Mai University). 

 • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn leaves the reception house. 

12.30 hrs. • H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn takes a royal car to the Faculty 
of Medicine, Chiang Mai University, Amphoe Muenag Chiang Mai, 
Chiang Mai Province.                  

  (Chiang Mai University Demonstration School's Thai traditional music 
band performs the Royal Anthem.) 

Dress code • Government Officials: Regular white 

 • Palace Officials: Khaki, stand-up collar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
    (๑๑) 

 

คาํกราบบงัคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งท่ี ๕๕ วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

ศาสตราจารยเ์กียรตคิณุ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั 
Report by Chairman of Chiang Mai University Council 

ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

 ขา้พระพุทธเจา้ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั นายกสภา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหใ้ตฝ่้าละอองพระบาท เสด็จพระราชดาํเนิน

แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูท้รงคุณวุฒิและผูส้ําเร็จการศึกษา   

ในวันน้ี นับเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ขา้ราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลยั บุคลากร บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ บณัฑิต นักศึกษา ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วม

ในพิธีน้ี 

 บดัน้ี ไดเ้วลาอนัเป็นมงคลอุดมฤกษ์แลว้ ขา้พระพุทธเจา้ขอพระราชทานพระราชานุญาต 

เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่กราบบงัคมทูลใหพ้ระสงฆผู์ส้าํเร็จการศึกษาเขา้รบั

พระราชทานปริญญาบตัร จาํนวน ๕ รูป เบิกผูท้รงคุณวุฒิเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร

กิตติมศักด์ิ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และเบิกคณบดีคณะต่าง ๆ       

กราบบังคมทูลให้ผู ้สําเ ร็จการศึกษาเข ้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอ

พระราชทานพระราโชวาท เพ่ือเป็นสิริสวสัด์ิพิพฒันมงคลแก่บณัฑิตสืบไป 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม 

 
 

 



(๑๒)  
 

คาํกราบบงัคมทูลของอธิการบดมีหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ในพธีิพระราชทานปริญญาบตัร ครัง้ท่ี ๕๕ วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยนิ์เวศน ์ นนัทจติ 

Report by President of Chiang Mai University 

ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ขา้พระพุทธเจา้ ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยนิ์เวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกพระสงฆผู์ส้าํเร็จการศึกษา
เขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร จาํนวน ๕ รูป  

ขา้พระพุทธเจา้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผูท้รงคุณวุฒิ เขา้รบัพระราชทาน
ปริญญาบตัรกิตติมศกัด์ิ และเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดงัน้ี 

ปริญญาบตัรกิตตมิศกัด์ิ 

. ปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาแพทยศาสตร ์

 นายแพทยเ์ฉลิม  หาญพาณิชย ์

. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

  นายวลัลภ รุ่งกิจวรเสถียร 

. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

 นายสมชยั สมยัสุต 

. ปริญญาศิลปดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 นายสุรชยั พุฒิกุลางกูร 

. ปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาแพทยศาสตร ์

 ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยม์าซาอากิ โทคุดะ 

 

 

 



   

 
    (๑๓) 

 

เกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรตคุิณ 

. ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ 

. ศาสตราจารย ์ดร. อรรถชยั จินตะเวช 

. ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตุรสิทธา 

. ศาสตราจารย ์ดร. อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์ 

. ศาสตราจารย ์ดร. สมพงศ ์วิทยศกัด์ิพนัธุ ์

. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยพ์งศเ์ทพ วิวรรธนะเดช 

. ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๔)  
 

คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Honorary Doctoral Degree Recipients 
นายแพทยเ์ฉลิม หาญพาณิชย ์

Mr. Chalerm  Harnphanich, M.D. 
ปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาแพทยศาสตร ์

Honorary Doctoral Degree in Medicine 

 

นายแพทยเ์ฉลิม หาญพาณิชย  ์ สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบ ัณฑิต              
จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปัจจุบนั
ดํารงตําแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง อาทิ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล บริหารงานกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์      
The World Medical Center และกลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช ประธานสมาคมโรงพยาบาล
เอกชนแห่งเอเซียน (Asian Private Hospital Association) นายกสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน (ประเทศไทย) และนายกสมาคมศิษยเ์ก่าแพทยเ์ชียงใหม ่

ผลงานซ่ึงแสดงถึงความสาํเร็จยอดเยีย่มในวิชาชีพ 

นายแพทย์เฉลิม  หาญพาณิชย์ เป็นนายแพทย์นักบริหารท่ีมีความสามารถ        
มีวิสยัทศัน์ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสรา้งความเจริญกา้วหน้าใหก้บัวงการสาธารณสุขของ
ประเทศไทยจนได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นจากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นผูบ้ริหารระดบัแนวหน้าของประเทศไทย และไดร้บัเชิญเป็นกรรมการ
และกรรมาธิการท่ีเก่ียวขอ้งกับการแพทย์และสาธารณสุขของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง       
ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ์ในผลงานท่ีโดดเด่นจากการไดร้บัรางวลัเกียรติยศต่าง ๆ อาทิ รางวลั
นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาคเอกชนจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ประจาํปี ๒๕๔๕  รางวลันักบริหารดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๑ สาขาบริหารโรงพยาบาล  รางวลั
ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่นด้านการบริหารงานเอกชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๒  
รางวลันักศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปี ๒๕๕๔  รางวลัเกียรติยศศิษยเ์ก่าแพทยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่
ผูป้ระสบความสาํเร็จยอดเยี่ยม ปี ๒๕๕๕  รางวลัพระกินรี สาขาบุคคล คนดี คิดดี สงัคมดี 
ตามรอยพระยุคลบาท ปี ๒๕๕๕ และ Lifetime Achievement Award 2013 by Hospital 
Management Asia  



   

 
    (๑๕) 

 

ความสมัพนัธก์บัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่นักศึกษา

แพทยม์าอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งเป็นกาํลงัสาํคญัในการจดัหาทุนในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี 

และ ๕๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงท่ีทําการ

สมาคมฯ และสร้างความมัน่คงและเขม้แข็งแก่สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ 

นอกจากน้ี ยงัเป็นประธานอนุกรรมการระดมทุนเพ่ือปรบัปรุงอาคารสุจิณโณ และลาน

พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตลอดจน

จัดหาทุนและบริจาคเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน่ืองในวันมหิดล เป็นประจําทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒-

๒๕๖๒ รวมเป็นเงินไมน่อ้ยกวา่ ๒๕ ลา้นบาท 

โดยเหตุที่นายแพทยเ์ฉลิม หาญพาณิชย ์มีผลงานโดดเด่นปรากฏเป็นที่

ประจักษ์ดา้นการบริหารจัดการหน่วยบริการรักษาพยาบาลและทางการแพทย  ์    

ซ่ึงสรา้งความเจริญกา้วหนา้ต่อวงการสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง 

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติใหไ้ดร้ับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี

บณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาแพทยศาสตร ์เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



(๑๖)  
 

คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Honorary Doctoral Degree Recipients 
นายวลัลภ รุ่งกิจวรเสถียร 

Mr. Vallop  Rungkijvorasathien 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Honorary Doctoral Degree in Civil Engineering 

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เคยดาํรงตาํแหน่งหน้าท่ีสาํคญั อาทิ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

ธุรกิจออกแบบและก่อสรา้ง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคม

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด กรรมการบริษัท 

สินทรัพย์ช่างเหมาไทย จํากัด  กรรมการสภาวิศวกร และประธานมูลนิธินักศึกษาเก่า   

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ผลงานซ่ึงแสดงถึงความสาํเร็จยอดเยีย่มในวิชาชีพ 

นายวลัลภ รุ่งกิจวรเสถียร เป็นผูท่ี้ประสบความสาํเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ 

ไดป้ฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ทุ่มเท โดยหลงัจากสาํเร็จการศึกษาไดเ้ร่ิมตน้จากการเป็น

วิศวกรระดับปฏิบัติการจนก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูง ทําหน้าท่ีควบคุมดูแล           

งานก่อสรา้งขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่านับหม่ืนลา้นบาทไดอ้ย่างเรียบรอ้ย จนไดร้ับรางวัล

เกียรติยศ ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand 2018 นอกจากน้ี นายวัลลภ    

รุ่งกิจวรเสถียร ยงัเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่วิทยาการและประสบการณ์ 

โดยไดร่้วมเป็นผูแ้ทนสภาวิศวกรในการบรรยายใหค้วามรูแ้ก่หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ 

นิติบุคคล และสถาบนัการศึกษา เพ่ือพฒันาและเสริมสรา้งวิศวกรไทยใหมี้คุณภาพ และ

เป็นวิศวกรมืออาชีพจนไดร้บัรางวลันักศึกษาเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร ์และรางวลั

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่



   

 
    (๑๗) 

 

นายวลัลภ รุ่งกิจวรเสถียร เป็นผูท่ี้มีจิตกุศลในการช่วยเหลือสังคมโดยนึกถึง

ประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง ไดริ้เร่ิมโครงการ “คืนกาํไรสู่สงัคม” โดยการก่อสรา้งอาคาร

อเนกประสงค์เพ่ือการศึกษา ตลอดจนมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนให้แก่

โรงเรียนท่ีขาดแคลนตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นตน้มา นอกจากน้ี เม่ือครั้งเกิดเหตุภยัพิบติัสึนามิ    

ได้จัด ส่งคาราวานคนงานอาสาเ พ่ือสร้างอาคารท่ีพักอาศัยถาวร และระบบ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบภยัสึนามิ     

ความสมัพนัธก์บัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

นายวลัลภ รุ่งกิจวรเสถียร ริเร่ิมการก่อตั้งสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับนักศึกษา และร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ              

จดักิจกรรมหารายไดใ้หส้มาคมฯ ไดเ้ฉล่ียปีละ ๑ ลา้นบาท เป็นประจาํทุกปี และไดริ้เร่ิม

การจดัตั้งมูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และดํารง

ตาํแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ จนถึงปัจจุบนั ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรน่า 2019 มลูนิธิฯ ไดส้นับสนุนการก่อสรา้งและมอบหอ้งตรวจปลอดเช้ือ และ

หอ้งทาํหตัถการแรงดันลบใหแ้ก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นอกจากน้ี ยงัไดร่้วมสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการสรา้ง

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรอ์ยา่งต่อเน่ือง 

โดยเหตุที่นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร เป็นผูป้ระสบความสาํเร็จยอดเยี่ยมใน

การประกอบธุรกิจและไดน้าํองคค์วามรูด้า้นบริหารธุรกิจมาใชใ้หเ้กิดประโยชนท์ั้งใน

ดา้นธุรกิจ ดา้นบริการวิชาการ และดา้นพัฒนาสังคม จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ      

กอปรกับเป็นผูร้ิเริ่มก่อตั้งสมาคมนักศึกษาเก่า และการจัดตั้งมูลนิธินักศึกษาเก่า  

เ พ่ือเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาเก่าให้มีส่ วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ                   

สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงมีมติใหไ้ดร้บัพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 

 
 



(๑๘)  
 

คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Honorary Doctoral Degree Recipients 
นายสมชยั สมยัสุต 

Mr. Somchai Samaisut 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

Honorary Doctoral Degree in Agriculture 

นายสมชยั สมยัสุต สาํเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร ์
จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ประธานบริหาร บริษัท อีคอมเมิร์ช จํากัด         
ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และนายกสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี เคยดํารงตําแหน่ง
หน้าท่ีในทางการเมือง อาทิ โฆษกประธานวุฒิสภา ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจรองนายกรฐัมนตรี      
ท่ีปรึกษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่ีปรึกษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์และเลขานุการคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารและ
สถาบนัการเงิน วุฒิสภา  

ผลงานซ่ึงแสดงถึงความสาํเร็จยอดเยีย่มในวิชาชีพ 

นายสมชัย สมัยสุต เป็นผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการประกอบวิชาชีพด้าน         
การพฒันางานดา้นปศุสตัว ์โดยเฉพาะระบบการเล้ียงสุกรของไทย โดยนําความรูท่ี้ได้
จากการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งนําประสบการณม์าใช้
ในการทํางานจนไดร้ับรางวลัพนักงานดีเด่นคนแรกของบริษัท เจริญโภคภัณฑ ์จาํกดั 
(มหาชน) และได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไปศึกษาต่อดา้นปศุสัตว์ ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยไดนํ้าองค์ความรูด้้านเทคโนโลยีการเล้ียงสุกร มาพัฒนาและใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรของไทย ซ่ึงก่อให้เกิดผลในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรของประเทศในระยะต่อมา จนไดร้บัเกียรติใหด้ํารงตําแหน่ง  
ท่ีปรึกษาของสมาคมผูเ้ล้ียงสุกรแห่งชาติมาเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี  

นายสมชัย สมัยสุต เป็นผู้ริเร่ิมการนําระบบผสมเทียมในสุกรด้วยน้ําเช้ือ        
แช่แข็งมาใชเ้ป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนในการนําพ่อพนัธุ์สุกรมาจาก
ต่างประเทศ อีกทั้งยงัเป็นการพัฒนาการปรับปรุงพนัธุ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี เหมาะสมกับ
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อุตสาหกรรมการเล้ียงสุกร และช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของเช้ือโรคใหม่ ๆ 
นอกจากน้ี นายสมชยั สมยัสุต ยงัเป็นบุคคลแรกท่ีนําระบบบาํบดัน้ําเสียทางชีวภาพมา
ใชป้ระโยชน์ในฟารม์สุกร โดยแปรสภาพมลูสุกรเหลือท้ิงจากฟารม์ และของเสียอ่ืนท่ีเกิด
จากกระบวนการเล้ียงสุกรมาทาํใหเ้กิดเป็นก๊าซชีวภาพ ซ่ึงเป็นพลงังานทดแทนใชใ้นฟารม์ 
การใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวมาบาํบดัน้ําเสียในฟารม์สุกร ทาํใหล้ดตน้ทุนการบาํบดัน้ําเสีย
ไดอ้ยา่งมาก อีกทั้งลดปัญหาเร่ืองกล่ินจากฟารม์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 

ความสมัพนัธก์บัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

นายสมชัย สมัยสุต เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ เป็น
แบบอย่างท่ีดีในการบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือคณะเกษตรศาสตร ์เกษตรกร ชุมชน 
และสงัคมอย่างกวา้งขวาง อาทิ เป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนําเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน
และงานวิจัยดา้นเทคโนโลยีการผลิตสุกรใหก้บัคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการจัดหา
ทุนการศึกษาใหแ้ก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์นอกจากน้ี ยงัเป็นผูมี้ส่วนสาํคัญในการจดัหารายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นประธานฝ่ายจัดหารายได้สมทบกองทุน  
๕ ทศวรรษ มช. และเป็นกรรมการร่วมกําหนดกลยุทธ์จดัหาเงินทุนเพ่ือบูรณะอาคาร
สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นายสมชัย สมัยสุต ยังเป็นผู้ริเร่ิมจัด
กิจกรรม “วันท่ีระลึกวันทรงดนตรี” เพ่ือน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร       
ท่ีไดท้รงดนตรีร่วมกบัวงดนตรีสากลสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีการ
จดังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 

โดยเหตทุี่นายสมชยั สมยัสุต เป็นผูป้ระสบความสาํเร็จยอดเยีย่มในวิชาชีพ
และได้นําองค์ความรู ้ด ้านเกษตรศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้ งในด้าน
การเกษตร ดา้นบริการวิชาการ และดา้นพฒันาสงัคมจนปรากฏเป็นที่ยอมรบั สภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติใหไ้ดร้ับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Honorary Doctoral Degree Recipients 
นายสุรชยั พุฒิกุลางกูร 

Mr. Surachai  Puthikulangkura 
ปริญญาศิลปดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

Honorary Doctoral Degree in Arts and Design 

นายสุรชยั พุฒิกุลางกูร สาํเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาจิตรกรรมจาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสาขา Visual Communication Design จาก Tokyo Designers 
Gakuin College ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อิลลชูัน่ จาํกดั และนายกสมาคมผูก้าํกบัศิลป์บางกอก 

ผลงานซ่ึงแสดงถึงความสาํเร็จยอดเยีย่มในวิชาชีพ 

นายสุรชยั พุฒิกุลางกูร เป็นศิลปินผูส้รรคส์รา้งงานภาพประกอบโฆษณา หรือ 
(Illustrator) และเป็นผู้บุกเบิกการสร้างภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer 
Generated Imagery) ของประเทศไทย โดยมีความเช่ียวชาญในการสรา้งผลงานแบบ
ภาพเสมือนจริง (Superrealistic) ใชค้วามรูค้วามสามารถดา้นการวาดภาพเสมือนจริงกับ
เทคโนโลยดิีจิทลัสรา้งสรรคผ์ลงานภาพประกอบโฆษณาเป็นจาํนวนมากและแสดงถึงอตั
ลกัษณเ์ฉพาะตน ทําใหไ้ดร้บัการยอมรับในระดับนานาชาติ และไดร้บัรางวลัจากงาน
ประกวดโฆษณา ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ เป็นจาํนวนถึง ๒,๕๘๘ รางวลั โดยเป็น
รางวลั Grand Prix ซ่ึงถือเป็นรางวลัเกียรติยศสูงสุดสาํหรบังานออกแบบภาพประกอบ
โฆษณา จาํนวน ๓๗ รางวลั และเป็นนักวาดภาพประกอบโฆษณาคนไทยคนแรก ท่ีไดร้บั
รางวัล Grand Prix จากงานประกวด Cannes Lions ประเทศฝรัง่เศส ในปี ๒๕๕๔       
จากผลงาน Heaven and Hell ซ่ึงเป็นโฆษณาส่ือส่ิงพิมพท่ี์ไดร้บัรางวลัมากท่ีสุดในโลก 
ทั้งยงัไดร้บัรางวลัอ่ืน ๆ เช่น รางวลั CGI Artist Company of the Year ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
รางวลั Regional Production Company of  the Year for Asia ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และ
ไดร้บัรางวลัศิลปินร่วมสมยัดีเด่นรางวลั “ศิลปาธร” ประจาํปี ๒๕๖๓ สาขาศิลปะการ
ออกแบบ จากสาํนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั นอกจากน้ี ยงัไดร้บัการจดัอนัดบัจาก
นิตยสาร Lurzer’s Archive ใหเ้ป็นนักสรา้งสรรคภ์าพน่ิงในงานโฆษณาอนัดบั ๑ ของโลก 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบนั 
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ความสมัพนัธก์บัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

นายสุรชยั พุฒิกุลางกูร เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดีเด่น ประจาํปี 

๒๕๕๗ เป็นผูส้นับสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ เป็นประจาํทุกปี และ

ไดอุ้ทิศตนใหก้ารบริการวิชาการและช่วยเหลือสงัคม เป็นวิทยากรใหค้วามรูแ้ก่หน่วยงาน

และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ อีกทั้งยงัเป็น

แบบอยา่งของศิลปินท่ีดีใหแ้ก่ศิลปินรุ่นใหมแ่ละบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจงานศิลปะ  

โดยเหตุที่นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร เป็นศิลปินและผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ

ส า ข า ศิ ลปะและการออกแบบที่ ได ้รั บการยอมรับในระดับสากล สภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติใหไ้ดร้ับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต

กิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Honorary Doctoral Degree Recipients 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยม์าซาอากิ  โทคุดะ 

Professor Masaaki  Tokuda M.D., Ph.D. 
ปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาแพทยศาสตร ์

Honorary Doctoral Degree in Medicine 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยม์าซาอากิ โทคุดะ สาํเร็จการศึกษาแพทยศาสตร

บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโอกายามา ประเทศญ่ีปุ่น และปริญญาเอกสาขาวิชา              

ชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยคัลการี ประเทศแคนาดา ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง         

รองอธิการบดีฝ่ายความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ผูอ้าํนวยการสาํนักงานระหวา่งประเทศ 

และศาสตราจารยป์ระจาํสถาบนัวิจยั Rare Sugar มหาวิทยาลยัคากาวะ ประเทศญ่ีปุ่น  

ผลงานซ่ึงแสดงถึงความสาํเร็จยอดเยีย่มในวิชาชีพ 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยม์าซาอากิ โทคุดะ เป็นผูนํ้าท่ีมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล 

มีความสามารถในการบริหารงานด้านแพทยศาสตรศึกษา  ศาสตราจารย์ ดร. 

นายแพทยม์าซาอากิ โทคุดะ ไดผ้ลักดัน สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้สร้าง

ผลงานดา้นวิชาการ ทั้งยงัสรา้งเครือข่ายงานวิจยัและวิชาการกบัมหาวิทยาลยัพนัธมิตร

ในทวีปเอเชียจนประสบความสาํเร็จและมีการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้กิดการ

พฒันางานดา้นการสาธารณสุข ดา้นการแพทยแ์ละการพยาบาลในหลายประเทศ 

ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์มาซาอากิ โทคุดะ        

ได้จัดทําโครงการ Tele-Medicine for Perinatal Care and Diabetes in Thailand ซ่ึงเป็น

โครงการช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ ์และผูป่้วยเบาหวานท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลสถานพยาบาล

ใหไ้ดร้ับการตรวจวินิจฉัย โดยใชเ้คร่ือง ICT Telemedicine เพ่ือตรวจหาความผิดปกติ

ของร่างกายและสามารถปรึกษากบัแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ เพ่ือรกัษาไดต้รงตามอาการและ

ทันท่วงที และไดข้ยายความร่วมมือโครงการดังกล่าวกับโรงพยาบาล ๒๕ แห่งในเขต

ภาคเหนือของประเทศไทย 
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ดา้นงานวิจยั ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยม์าซาอากิ โทคุดะ เป็นนักวิจยัท่ีมี

ผลงานอันเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพอย่างกว ้างทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยมีผลงานวิจัยเร่ืองการวิจัยท่ีสรา้งช่ือเสียงและเป็นประโยชน์ต่อวงการ

สาธารณสุข เร่ืองน้ําตาลหายาก (Rare Sugar) ซ่ึงเป็นสารสกดัจากพืชผลทอ้งถ่ิน เพ่ือใช้

เป็นน้ําตาลทางเลือกในการรกัษาสุขภาพจนเป็นท่ียอมรบัในระดบันานาชาติ 

ความสมัพนัธก์บัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยม์าซาอากิ โทคุดะ เป็นผู้ริเร่ิมการสรา้งความ

ร่ ว ม มื อ ด้ า น วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ง า น วิ จั ย  ร ะ ห ว่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค า ก า ว ะ แ ล ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร

ร่วมกบัคณะต่าง ๆ อาทิ คณะแพทยศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

และคณะสงัคมศาสตรม์าอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งไดจ้ดัสรรทุนสนับสนุนการ

วิจยัเก่ียวกบัผลทางสุขภาพของน้ําตาลหายาก (Rare Sugar) ใหแ้ก่คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และไดจ้ดัทําโครงการ Sakura Science Program ร่วมกบัรฐับาล

ญ่ีปุ่น เพ่ือสนับสนุนทุนสําหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาในระดับ

บณัฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร ์เพ่ือไปศึกษาและทําวิจยั ณ มหาวิทยาลยัคากาวะ 

ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบนั  

โดยเหตุที่ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยม์าซาอากิ โทคุดะ เป็นนักวิจยัที่มี

ผลงานโดดเด่นปรากฏเป็นที่ประจกัษแ์ละไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติและ

ไดส้รา้งคุณูปการตอ่วงการสาธารณสุขของประเทศไทย สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่

จึงมีมติใหไ้ดร้ับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

แพทยศาสตร ์เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 
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Achievement Announcements for Honorary Doctoral Degree Recipients 
Professor Masaaki  Tokuda M.D., Ph.D. 
Honorary Doctoral Degree in Medicine 

Professor Dr. Masaaki Tokuda  graduated with an M.D. from Okayama University, 

Japan, and a Ph.D.  in Biomedical Sciences from the University of Calgary, Canada.  He is 

currently Vice President for International Relations, Director of the International Office, and 

Professor at the International Institute of Rare Sugar Research and Education, Kagawa 

University, Japan. 

Renowned academic achievements in the profession 

Professor Dr.  Masaaki Tokuda is a leader with a broad vision and administrative 

skills in the medical field. He encourages his medical personnel to further academic progress 

and to build successful and continuous research and academic networks with partner 

universities in Asia. His encouragement and vision have contributed to the development of 

public health and nursing care in many countries. 

During 2014- 2016, he organized the Tele- Medicine for Perinatal Care and 

Diabetes Project in Thailand, a program to assist pregnant women and diabetic patients 

residing in remote areas to have access to examinations for abnormalities by an ICT 

Telemedicine Machine.  Patients could also consult with a doctor to promptly gain 

treatment This project has now been expanded to 25 hospitals in the northern region. 

Professor Dr.  Masaaki Tokuda is also a researcher with a wide range of academic 

and professional achievements both nationally and internationally.  He has gained 

international acclaim for his research on Rare Sugar, an extract from local crops that can be 

utilized as an alternative sugar, and has made great contributions to the public health 

community in Thailand. 
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Relationship with Chiang Mai University 

Professor Dr.  Masaaki Tokuda is a pioneer in building academic and research 

collaborations between Kagawa University and Chiang Mai University.  He has organized 

student and staff exchange activities with various faculties, including the Faculty of 

Medicine, Faculty of Nursing, Faculty of Agriculture, Faculty of Engineering, Faculty of 

Agro-Industry, Faculty of Science, Faculty of Economics, and Faculty of Social Sciences. 

Since 2016, he has been instrumental in encouraging the Japanese government’s Sakura 

Science Program to offer grants for teachers, researchers, staff, and graduate students at the 

Faculty of Medicine, enabling them to study at Kagawa University, Japan. 

In recognition of his services, Chiang Mai University Council is pleased to 

grant the degree to Honorary Doctor of Philosophy, Faculty of Medicine, to Professor 

Masaaki Tokuda, M.D., Ph.D., for his international recognition as a researcher and his 

outstanding contributions to the public health community of Thailand. 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Professor Emeritus Certificate Holders 
ศาสตราจารย ์ดร. ดนยั บุณยเกียรต ิ

Professor Dr. Danai  Boonyakiat 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คณะเกษตรศาสตร ์

Certificate of Professor Emeritus (Horticulture) 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี         

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ

และมีคุณธรรมเพียบพรอ้มดว้ยความรูท้างวิชาการ เป็นท่ียอมรบันับถือในฐานะนักวิชาการ

สาขาวิชาพืชสวน สมควรไดร้บัการยกยอ่งเกียรติคุณ เพ่ือเป็นแบบอยา่งอนัดีงาม 

ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดบัปริญญาโท 

Master of Science และระดบัปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาวิชา Horticulture 
จาก Oregon State University ประเทศสหรฐัอเมริกา  

ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ เร่ิมรบัราชการสงักดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ตาํแหน่งอาจารย ์สงักดัคณะเกษตรศาสตร ์เม่ือวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ ไดร้บัการแต่งตั้ง

ใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๓๒ ไดร้บัการแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๓๕ และไดร้ับพระบรม     

ราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาพืชสวน เม่ือ

วนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ตลอดระยะเวลาท่ีรบัราชการ ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ เคยดาํรงตาํแหน่ง

สําคัญของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา  ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  หัวหน้าภาควิชาพืชสวน             

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการพฒันาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสมัพนัธ ์ 
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ผู ้อํานวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ        

รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนงานและประกนัคุณภาพการศึกษา  

ศาสตราจารย์ ดร.  ดนัย บุณยเกียรติ เ ป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ              

ความชาํนาญพิเศษและเป็นผูท้รงคุณวุฒิในดา้นสรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยาหลงัการเก็บ

เก่ียวพืชสวน การจดัการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน และโรคหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน    

มีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัและยกยอ่งทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ ยงัเป็นผูที้่มีผลงานทางวิชาการจํานวน

มาก อาทิ คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวใหแ้ก่เจา้หน้าท่ี

ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรของโครงการหลวง นอกจากน้ี ยงัมีผลงานวิจัยท่ี

ไดร้ับการตีพิมพ์จาํนวนมาก ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

นอกจากน้ี ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ มีผลงานดา้นบริการวิชาการ

โดยเป็นอาสาสมคัร และอุทิศตนในการพฒันางานดา้นการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวของ

มลูนิธิโครงการหลวงเป็นเวลา ๓๐ ปี ซ่ึงนอกจากแสดงใหเ้ห็นถึงการบูรณาการการเรียน 

การสอนและงานวิจัยเขา้ดว้ยกันแลว้ ยังเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงทาง

ภาคเหนือดว้ย 

ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ ไดท้าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง 

ดว้ยคุณความดีของ ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดียิ่งใน    

การอุทิศตนดา้นการเรียนการสอน การคน้ควา้วิจยัและการบริการวิชาการอย่างจริงจงั

และต่อเน่ืองตลอดอายุราชการ รวมทั้งเป็นผูนํ้าท่ีมีศีลธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการครอง

ตน ครองคน และครองงาน 

โดยเหตุที่ ศาสตราจารย ์ดร. ดนัย บุณยเกียรติ เป็นผูท้รงคุณวุฒิทางดา้น

วิชาการ กอปรดว้ยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น     

อย่างยิ่ง สมควรไดร้ับการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพืชสวน        

คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Professor Emeritus Certificate Holders 
ศาสตราจารย ์ดร. อรรถชยั จนิตะเวช 

Professor Dr. Attachai  Jintrawet 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คณะเกษตรศาสตร ์

Certificate of Professor Emeritus (Soil Science and Conservation) 

ดว้ยสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นวา่ ศาสตราจารย ์ดร. อรรถชยั จินตะเวช เป็นผูท้รงคุณวุฒิ
และมีคุณธรรมเพียบพรอ้มด้วยความรู ้ทางวิชาการ เป็นท่ียอมรับนับถือในฐานะ
นักวิชาการและในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรกัษศาสตร์ สมควรไดร้บัการยกย่อง
เกียรติคุณ เพ่ือเป็นแบบอยา่งอนัดีงาม 

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตะเวช สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี      
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดบัปริญญาโท 
Master of Science สาขาวิชา Agronomy and Soils จาก Auburn University ประเทศ
สหรฐัอเมริกา และระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาวิชา Agronomy and 
Soil Science จาก University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ศาสตราจารย ์ดร.อรรถชยั จินตะเวช เร่ิมรบัราชการสงักดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ตําแหน่งอาจารย ์สงักัด คณะเกษตรศาสตร ์เม่ือวนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ ไดร้บัการ
แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ไดร้บัการแต่งตั้งให้
ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ และไดร้บัพระบรมราช
โองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาปฐพีศาสตรแ์ละ
อนุรกัษศาสตร ์เม่ือวนัท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕ 

ตลอดระยะเวลาท่ีรบัราชการ ศาสตราจารย ์ดร. อรรถชยั จินตะเวช เคยดํารง
ตําแหน่งสําคัญของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไดแ้ก่ รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ       
คณะเกษตรศาสตร ์ รกัษาการหวัหน้าศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมบนท่ีสูง  รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
และเป็นผูอ้าํนวยการศูนยส์ารสนเทศและประกนัคุณภาพการศึกษา 

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตะเวช เป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ            
ความชํานาญพิเศษในด้านปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (โดยแนวทาง Soil-crop 
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System Modeling and Decision Support Systems for Agricultural Resource Management) 

เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณใ์นสาขาวิชาปฐพีศาสตรแ์ละ
อนุรกัษศาสตร ์และทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

นอกจากน้ี ศาสตราจารย ์ดร. อรรถชยั จินตะเวช ยงัเป็นผูที้่มีผลงานทาง
วิชาการดา้นการสอนและการวิจ ัย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งมีผลงานวิจ ัยที่มีความ     
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวขอ้งกับแบบจําลองระบบดิน-พืช เพื่อยกระดับวงการ
ว ิช าก าร เกษ ต รแ ละ ร ะบ บ เกษ ต ร ไ ทย ให เ้ ป็ น เ กษ ต รส ร า้ งม ูล ค ่า แ ม ่น ย ํา                
ตามยุทธศาสตร ์ชาติ ๒๐ ปี  (พ .ศ .  ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ร ่วมก ับกรมการข า้ ว             
กรมวิชาการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตพืชหล ักของประเทศ เช่น ขา้ว       
มนัสําปะหลัง ยางพารา เป็นตน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนา
วิชาการในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง
ในการอุทิศตนดา้นการคน้ควา้วิจัยอย่างจริงจังและต่อเน่ืองตลอดอายุราชการ 

ศาสตราจารย ์ดร. อรรถชยั จินตะเวช มีผลงานดา้นบริการวิชาการ โดยไดเ้ป็น
ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมการขา้ว ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และเป็นท่ี
ปรึกษาอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดา้นบริหารจดัการระบบเกษตรยุคใหม่ รวมถึงเป็น
คณะทาํงานยุทธศาสตรช์าติภายใตค้ณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการสรา้ง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกดว้ย 

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตะเวช ได้ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม          
อตัลกัษณ์และภูมิปัญญาลา้นนาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดียิ่งในการครองตน 
ครองคน และครองงาน  

โดยเหตทุี่ ศาสตราจารย ์ดร. อรรถชยั จนิตะเวช เป็นผูท้รงคุณวุฒิทางดา้น
วิชาการ กอปรดว้ยคุณธรรมและก่อประโยชนแ์ก่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง 
สมควรไดร้ับการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติให้
ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณ สาขาวิชาปฐพีศาสตรแ์ละอนุรกัษศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 

 

 
 
 
 



(๓๐)  
 

คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Professor Emeritus Certificate Holders 
ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตรุสิทธา 

Distinguished Professor Dr. Sanchai  Jaturasitha 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คณะเกษตรศาสตร ์

Certificate of Professor Emeritus (Agriculture (Animal Science)) 

ดว้ยสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นวา่ ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตุรสิทธา 

เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพรอ้มดว้ยความรูท้างวิชาการ เป็นท่ียอมรบันับถือ

ในฐานะนักวิชาการในสาขาวิชาเกษตรศาสตรด์า้นสตัวศาสตร ์สมควรไดร้บัการยกย่อง

เกียรติคุณ เพ่ือเป็นแบบอยา่งอนัดีงาม 

ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตุรสิทธา สาํเร็จการศึกษาวิทยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์และวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctor of Agricultural 

Science สาขาวิชา Meat Science จาก Göttingen University ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐั

เยอรมนี และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Appointment) สาขาวิชา Meat 

Science จาก Göttingen University ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตุรสิทธา เร่ิมรบัราชการสังกัด

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ตาํแหน่งอาจารย ์สงักดัคณะเกษตรศาสตร ์เม่ือวนัท่ี ๑ ธนัวาคม 

๒๕๓๐ ไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๒๔ มีนาคม 

๒๕๔๐ ไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๔๓ ไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย ์     

ในสาขาวิชาสตัวศาสตร ์เม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๓ และไดร้บัตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์

(เช่ียวชาญพิเศษ) ในวนัท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 

ตลอดระยะเวลาท่ีรบัราชการ ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตุรสิทธา 

เคยดาํรงตาํแหน่งสาํคญัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ไดแ้ก่ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ ์



   

 
    (๓๑) 

 

คณะเกษตรศาสตร์ รักษาการผู้อํานวยการศูนย์วิจัยขา้วลา้นนา ประธานเครือข่าย

บริหารการวิจยัภาคเหนือตอนบน รกัษาการผูอ้าํนวยการสาํนักงานบริหารงานวิจยั และ

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สัญชัย จตุรสิทธา เป็นผู้มีความรู ้ 
ความสามารถความชํานาญพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์ ผลงานวิจัยท่ีสรา้ง
ช่ือเสียงและเป็นประโยชน์ต่อภาครฐัและเอกชน เช่น การผลิตเน้ือสุกรท่ีมีกรดไขมัน    
โอเมกา้ 3 สูง เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ การผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ 1       
ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ  นอกจากน้ียังส่งเสริมการผลิตโคขุน
คุณภาพสูงทดแทนการนําเน้ือโคเขา้จากต่างประเทศ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตุรสิทธา ยงัเป็นผูท่ี้มี
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง สร้างช่ือเสียงด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์เ น้ือสัตว์ ดังจะเห็นได้จากการได้รับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย จากแหล่งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สํานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สาํนักงานพฒันาการวิจยั
การเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) มูลนิธิโครงการหลวง German Academic 
Exchange Service ( DAAD)  Alexander von Humboldt Foundation ( AvH)  เ ป็ น ต้ น 
โครงการวิจยัท่ีดําเนินการจนแลว้เสร็จยงัสามารถผลิตบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษาใหแ้ก่
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  ผลิตงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เป็นนจาํนวนมาก  อีกทั้งยงัไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นหวัหนา้โครงการพฒันามหาวิทยาลยั
วิจัยแห่งชาติ (National Research Universities, NRU) ในกลุ่มเกษตรและอาหารของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙  งบประมาณ ๓๖,๒๕๖,๖๒๖ บาท 
โครงการวิจยัดังกล่าวเป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร ์ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ และสงัคมศาสตร ์มีคณาจารยร่์วมโครงการ ประมาณ 
๔๐ คน สรา้งผลงานเชิงประจักษ์จาํนวนมาก และไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นหวัหน้า
ศูนยว์ิจัยอาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional Food Research Center for Well-being) ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบนั  ผลิตผลงานวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา บทความวิจยัท่ีตีพิมพบ์น
ฐานขอ้มูล ISI และสรา้งผลิตภณัฑจ์ากงานวิจยัดว้ย นอกจากน้ี ยงัไดร้บัการแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทําหน้าท่ีใหข้อ้เสนอแนะ และกลัน่กรองผลงานวิชาการให้แก่
มหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการจากส่วนงาน และไดร้ับทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต



(๓๒)  
 

ระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่อีกดว้ย 

อน่ึง ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตุรสิทธา ยงัมีผลงานดา้น
บริการวิชาการ ไดร้ับเชิญใหเ้ป็นวิทยากรใหค้วามรูท้างวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
เป็นกรรมการใหค้าํปรึกษาในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศอยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยเป็นผูท่ี้
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผูเ้สียสละและ
คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมจึงไดร้ับความไวว้างใจจากหน่วยงานและชุมชน เช่น      
การเป็นส่ือกลางในการสรา้งความเขา้ใจระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทําให  ้    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ทุนสนับสนุนแก่เครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน จาํนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สญัชยั จตุรสิทธา ยงัไดร้บัทุนสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือจัดตั้งศูนย์อารยลา้นนา 
(Lanna Innovation Hub) ในการกาํกบัของเครือข่ายบริหารการวิจยัภาคเหนือตอนบน 
เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาให้แก่
สถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่าย ส่งเสริมการผลิตสินคา้พ้ืนเมือง และสนับสนุนใหมี้การ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบา้นในเทศกาลต่าง ๆ อีกทั้ง ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญ
พิเศษ) ดร. สญัชยั  จตุรสิทธา เป็นผูท่ี้ยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม มีน้ําใจเมตตากรุณา 
มีความซ่ือสตัยสุ์จริตและยึดมัน่ในหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนา  

โดยเหตุที่  ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. สัญชัย จตุรสิทธา          
เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรไดร้ับการยกย่องในวงการวิชาการ     
สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงมีมติใหไ้ดร้บัการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(สตัวศาสตร)์ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Professor Emeritus Certificate Holders 
ศาสตราจารย ์ดร. อรรถจกัร ์ สตัยานุรกัษ ์
Professor Dr. Attachak  Satayanuruk 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คณะมนุษยศาสตร ์

Certificate of Professor Emeritus (History) 

ดว้ยสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี ๑๗  

ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.  อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์                  

เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพรอ้มดว้ยความรูท้างวิชาการ เป็นท่ียอมรบันับถือ

ในฐานะนักวิชาการสาขาวชิาประวติัศาสตร ์สมควรไดร้บัการยกยอ่งเกียรติคุณ เพ่ือเป็น

แบบอยา่งอนัดีงาม 

ศาสตราจารย ์ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรกัษ์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ

ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และระดบัปริญญาเอกเศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต จากมหาวิทยาลยันาโงยา 

ประเทศญ่ีปุ่น 

ศาสตราจารย์  ดร .  อรรถจัก ร์  สัตยา นุรัก ษ์  เ ร่ิ มรับราชการสั ง กั ด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เม่ือวันท่ี ๖  

กรกฎาคม ๒๕๓๒ ไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์(โดยวิธีพิเศษ) 

เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ไดร้ับพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้ํารง

ตาํแหน่งศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาประวติัศาสตร ์เม่ือวนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔  

ตลอดระยะเวลาท่ีรับราชการ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์           

เคยดํารงตําแหน่งสําคัญของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหวัหน้า

ภาควิชาประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีความรู ้ ความสามารถและความชํานาญพิเศษ

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ มีความรูด้า้นประวติัศาสตรไ์ทย มีความสนใจและเช่ียวชาญ

ประวติัศาสตรเ์ศรษฐกิจ ประวติัศาสตรส์งัคม ประวติัศาสตรก์ารเมือง ประวติัศาสตรว์ฒันธรรม  



(๓๔)  
 

อีกทั้งยงัเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัอารยธรรมโลก 

ซ่ึงสมัพนัธก์บัประวติัศาสตรไ์ทยดา้นต่าง ๆ  

นอกจากน้ี ศาสตราจารย ์ดร. อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์ ยงัเป็นผูท่ี้มีผลงานทาง

วิชาการอย่างต่อเน่ือง สรา้งช่ือเสียงดา้นวิชาการแก่มหาวิทยาลยั เช่น “จากระบอบ

ประชาธิปไตยครึ่งใบ สู่การเมืองไพร่-อํามาตย ”์  การวิจ ัยเพื่อประมวลผลและ

สังเคราะห์องค์ความรูเ้กี่ยวกับชุมชนจากรายงานผลการวิจัยท่ีไดร้ับจากฝ่ายชุมชน

และส ังคม   โครงการ “พ ัฒนาโจทย แ์ละข อ้ เสนอโครงการว ิจ ัย เ รื ่อ งความ

เปล่ียนแปลงและกระบวนการสรา้งประชาธิปไตยใน “ชนบท”  ความเปล่ียนแปลง

ชนบทในสังคมไทย : บนความเคล่ือนไหวสู่ประชาธิปไตย” เป็นตน้ 

อน่ึง ศาสตราจารย ์ดร. อรรถจกัร ์สัตยานุรกัษ์ มีผลงานดา้นบริการวิชาการ 

เช่น ผู้ประเมินขอ้เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส 

สกว.) และขอ้เสนอโครงการวิจยัของฝ่ายมนุษยศาสตร ์สกว.  เป็นผูป้ระเมินรายงาน

ผลการวิจยัฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัทุนสนับสนุนจาก สกว.  เป็นผูป้ระเมินบทความท่ีตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

ระดบัศาสตราจารย ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใหแ้ก่สถาบนัทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในระดับ

บณัฑิตศึกษาหลายหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  อีกทั้งยงัเป็นกองบรรณาธิการ

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลยัทักษิณ และเป็นกองบรรณาธิการผูท้รงคุณวุฒิ วารสาร

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นตน้ 

โดยเหตุที่ ศาสตราจารย ์ดร. อรรถจักร ์สัตยานุรักษ์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ

ทางดา้นวิชาการ กอปรดว้ยคุณธรรมและก่อประโยชนแ์ก่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

เป็นอย่างยิ่ง สมควรไดร้ับการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

จึงมีมติใหไ้ดร้ับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณ สาขาวิชาประวัติศาสตร  ์  

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 

 



   

 
    (๓๕) 

 

คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Professor Emeritus Certificate Holders 
ศาสตราจารย ์ดร. สมพงศ ์วิทยศกัด์ิพนัธุ ์

Professor Dr. Sompong Witayasakpan 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คณะมนุษยศาสตร ์

Certificate of Professor Emeritus (Thai Language) 

ดว้ยสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักด์ิพันธุ์ เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพรอ้มดว้ยความรู ้ทางวิชาการ เป็นท่ียอมรบันับถือใน
ฐานะนักวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย สมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณ เพ่ือเป็น
แบบอยา่งอนัดีงาม 

ศาสตราจารย ์ดร. สมพงศ์ วิทยศักด์ิพันธุ์ สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
อักษรศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
จากคณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และระดับปริญญาเอก ปรชัญาดุษฎี
บัณฑิต Doctor of Philosophy สาขาวิชา Linguistics จาก The University of Washington 
ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ศาสตราจารย ์ดร. สมพงศ ์วิทยศกัด์ิพนัธุ ์เร่ิมรบัราชการสงักดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ตําแหน่งอาจารย ์สังกัดคณะมนุษยศาสตร ์เม่ือวนัท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ไดร้บัการ
แต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๒๕ ไดร้บัการ
แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ไดร้บัพระบรม
ราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาภาษาไทย 
เม่ือวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ตลอดระยะเวลาท่ีรบัราชการ ศาสตราจารย ์ดร. สมพงศ ์วิทยศกัด์ิพนัธุ ์ไดเ้คย
ดํารงตําแห น่ งสําคัญ  เ ป็นหัวหน้าภาควิ ช าภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนกาํเนิดวิทย ์ของมูลนิธิ 
ปตท. ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 



(๓๖)  
 

ศาสตราจารย ์ดร. สมพงศ ์วิทยศกัด์ิพนัธุ ์มีความรู ้ความสามารถ ความชาํนาญ
พิเศษในด้านภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาตระกูลไท ประวัติศาสตร์ชนชาติไท        
และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกจากน้ี ศาสตราจารย์               
ดร. สมพงศ์ วิทยศักด์ิพันธุ์ ยังเป็นผู้ท่ี มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง เช่น 
โครงการวิจยัเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือทดสอบวินิจฉยัอจัฉริยภาพดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับทุน
สนับสนุนจากกองทุนพฒันาเทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปี 
๒๕๕๙ และสงัเคราะหโ์ครงการการสอนการอ่าน-เขียนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้สภาวิจยัแห่งชาติ (วช.) และสาํนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประจาํปี ๒๕๕๘ เป็นตน้ สรา้งช่ือเสียงดา้นวิชาการ
ใหแ้ก่มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๓๖ ไดร้บัการยกย่องเป็นครูต่างชาติดีเด่นของ  Yunnan 
Institute of Nationalities มณฑลยูนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน ในปี ๒๕๕๕ ไดร้บัการ
ยกยอ่งเป็นครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา 

อน่ึง ศาสตราจารย ์ดร. สมพงศ์ วิทยศักด์ิพนัธุ์ มีผลงานดา้นบริการวิชาการ 
เช่น เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยส์าขาวิชาภาษาไทย  เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
พิจารณาโครงการวิจัยแบบพุ่งเป้าของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญของกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาภาษาไทย กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เป็นกรรมการพิจารณาติดตามประเมินผล
โครงการวิจัยภาษาไทยและการรับรูภ้าษาไทยใน สงัคมไทยและสงัคมโลก สภาวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.),  

โดยเหตุที่ ศาสตราจารย ์ดร. สมพงศ ์วิทยศักด์ิพันธุ ์เป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นวิชาการ กอปรดว้ยคุณธรรม และก่อประโยชนแ์ก่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เป็นอยา่งยิ่ง สมควรไดร้บัการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จึงมีมติใหไ้ดร้ับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณ สาขาวิชาภาษาไทย     
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัสิืบไป 

 
 

 



   

 
    (๓๗) 

 

คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Professor Emeritus Certificate Holders 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยพ์งศเ์ทพ วิวรรธนะเดช 

Professor Dr. Phongtape  Wiwatanadate 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คณะแพทยศาสตร ์

Certificate of Professor Emeritus (Environmental Health) 
 

ดว้ยสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยพ์งศ์เทพ วิวรรธนะเดช 

เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพรอ้มดว้ยความรูท้างวิชาการ เป็นท่ียอมรบันับถือ

ในฐานะนักวิชาการสาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม สมควรไดร้บัการยกย่องเกียรติคุณ     

เพ่ือเป็นแบบอยา่งอนัดีงาม 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยพ์งศ์เทพ วิวรรธนะเดช สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัมหิดล ระดับเทียบเท่าปริญญาเอก 

จากแพทยสภา และระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา Environmental and Occupational Health จาก University of Pittsburgh ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช เร่ิมรับราชการสังกัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตําแหน่งนายแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เม่ือวันท่ี               

๑ เมษายน ๒๕๒๘ เร่ิมรับราชการในตําแหน่งอาจารย ์เม่ือวนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ 

ไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

ไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์            

ในสาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖   
 



(๓๘)  
 

ตลอดระยะเวลาท่ีรบัราชการ ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยพ์งศเ์ทพ  วิวรรธนะเดช 

เคยดํารงตําแหน่งสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา       

เวชศาสตรชุ์มชน ๒ วาระ 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยพ์งศ์เทพ วิวรรธนะเดช มีความรู ้ความสามารถ 

ความชํานาญพิเศษในดา้นอนามัยส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูที้่มีผลงานทางวิชาการอย่าง

ต่อ เ นื่อง  สร า้ง ชื ่อ เส ียงด า้นว ิชาการให แ้ก ่มหาว ิทยาล ัย  ด า้นงานว ิจ ัย  เช ่น 

ผลงานวิจัย เร่ือง ผลกระทบดา้นสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรและคนงานท่ีสัมผัสสาร

โปแตสเซียมคลอเรต การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมือง

เช ียงใหม ่ (ได ร้ ับทุนสนับสนุนการว ิจ ัยจากสถาบ ันว ิจ ัย ระบบสาธารณสุข )           

การจัดทํามาตรฐานสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ ระดับ 9Hydroxypyrene ในปัสสาวะ

ของประชากรที่อยู ่ในบริเวณการจราจรหนาแน่นของจังหวัดเชียงใหม่  โครงการ

พฒันากระบวนการเรียนรูเ้พื่อสรา้งทกัษะในการดูแลสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิต      

ในเกษตรกรผู ้ปล ูกล ําไยที่ใชส้ารโพแทสเซียมคลอเรตและสารก ําจ ัดศ ัตร ูพ ืช      

เป็นตน้ ดา้นการสอน เป็นผูส้อนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

อน่ึง ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยพ์งศเ์ทพ วิวรรธนะเดช มีผลงานดา้นบริการ

วิชาการ ไดร้ับเชิญใหเ้ป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมต่าง ๆ เช่น การอบรมแพทย ์  

เวชศาสตรส่ิ์งแวดลอ้มเบ้ืองตน้  การอบรมหลกัสูตรการจดัการอาชีวอนามยัและเวชศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้มพ้ืนฐานสาํหรบัแพทย ์ การสมัมนาการจดัทาํระบบเครือข่ายศูนยพิ์ษระดบั

ภูมิภาค เป็นตน้ 

โดยเหตุที่  ศาสตราจารย์ ดร.  นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช               

เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรไดร้บัการยกย่องในวงการวิชาการสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติใหไ้ดร้ับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเป็น

เกียรตปิระวตัสิืบไป 

 
 

 



   

 
    (๓๙) 

 

คาํประกาศเกียรตคิณุ 
Achievement Announcements for Professor Emeritus Certificate Holders 
ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา  คุณาวิกตกุิล 

Distinguished Professor Dr. Wipada  Kunaviktikul 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ คณะพยาบาลศาสตร ์

Certificate of Professor Emeritus (Nursing Science) 

ดว้ยสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวนัท่ี ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล 

เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพรอ้มดว้ยความรูท้างวิชาการ เป็นท่ียอมรบันับถือ

ในฐานะนักวิชาการและในวงการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์สมควรไดร้บัการยกย่อง

เกียรติคุณ เพ่ือเป็นแบบอยา่งอนัดีงาม 

ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล สาํเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตรแ์ละประกาศนียบัตร

ด้านการผดุงครรภ์ ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  และระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาวิชา  Nursing 
Administration จาก The University of Alabama at Birmingham ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล เร่ิมรบัราชการสงักดั

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันท่ี ๑  

ธันวาคม ๒๕๑๙ ไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เม่ือวันท่ี ๑ 

ตุลาคม ๒๕๒๖ ได้รับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เม่ือวันท่ี ๒๘  

มีนาคม ๒๕๓๔ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่ง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์เม่ือวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ และไดร้บัการ

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) เม่ือวนัท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ตลอดระยะเวลาท่ีรับราชการ ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา 

คุณาวิกติกุล ยงัไดเ้คยดํารงตําแหน่งสาํคญัของมหาวิทยาลยั อาทิ ดํารงตําแหน่งเป็น

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบดี

ฝ่ ายวิ ชาการและ คุณภาพการ ศึกษา   ดํารงตําแห น่ง เ ป็นรักษาการคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์  เป็นกรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)        



(๔๐)  
 

เป็นกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ  เป็นกรรมการสภาการพยาบาล          

ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการวิ เทศสัมพันธ์สภาการพยาบาล             

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ        

ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานท่ีประชุมคณบดีและหวัหน้าสถาบนัการศึกษาสาขาพยาบาล

ศาสตร์ของรัฐ  ดํารงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย (Thailand 
Nursing Honor Society at Large) ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการอํานวยการ

ศูนยบ์ริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นตน้  

นอกจากน้ี ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ยังไดเ้คยดํารงตําแหน่ง

สําคัญในระดับนานาชาติ อาทิ Guest Professor, West China University, WHO Taskforce 
to develop 2016-2020Strategic Direction for Nursing and Midwifery Development, External 
Examminer, International Medical University ( IMU) , School of Health Sciences,  External 
Examminer, Kulliyyah of Nursing, International Islamic University Malaysia (HUM) ประเทศ

มาเลเซีย และดํารงตําแหน่งเป็น Director, World Health Organization Collaborating 
Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC) No 203 เป็นตน้ 

ศาสตราจารย์ (เ ช่ียวชาญพิเศษ) ดร.  วิภาดา คุณาวิกติกุล มีความรู ้ 

ความสามารถความชาํนาญพิเศษในดา้นพยาบาลศาสตรโ์ดยมีประสบการณ์ทางดา้น

การทาํงานทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ มีผลงานวิจยัและผลงานการแต่งหนังสือ

จาํนวนมาก  อีกทั้งยงัเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ

สมศ. ใหก้บัมหาวิทยาลยัต่างๆ รวมถึงเป็นผูริ้เร่ิมในการจดัตั้งศูนยน์โยบายและผลลพัธ์

ทางการพยาบาล โดยไดด้ําเนินการตั้งแต่การเขียนโครงการเพ่ือนําเสนอต่อแหล่งทุน

และได้รับการสนับสนุนเ งินทุนจาก China Medical Board of New York ประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยนับเป็นศูนยน์โยบายและผลลพัธท์างการพยาบาลแห่งแรกในเอเซีย 

และดํารงตําแหน่งเป็นผูอ้ํานวยการ ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายอย่างชัดเจน ในระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา         

มีงานวิจัยกว่า ๑๐ เร่ือง โดยเป็นงานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาลและ

ประชาชน นําไปสู่การพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการสุขภาพ อีกทั้งยงัมีผลงานวิจยัท่ีไดร้บั

การตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายรูปแบบ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่ง

เรียนรูแ้ละสถานท่ีฝึกปฏิบติั สาํหรบันักศึกษาปริญญาเอกท่ีช่วยงานวิจยัและการเขียน

บทความ นอกจากน้ัน ศูนยฯ์ ยงัไดจ้ดัใหมี้การเสวนาวิจยัอยา่งสมํา่เสมอ โดยมีวิทยากร



   

 
    (๔๑) 

 

ชั้นนําจากทั้ งในและต่างประเทศมาให้ความรู ้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและเอก ซ่ึงถือเป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู ้กระตุน้ใหเ้กิด

แนวคิด แลกเปล่ียนเรียนรู ้ไดแ้นวทางในการวิจยัเชิงนโยบาย ทําใหนั้กศึกษาและผูท่ี้

สาํเร็จการศึกษาแลว้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการวิจยัและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

นอกจากน้ี ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ยงัเป็น    

ผูท่ี้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อาํนวยประโยชน์ดา้นวิชาการแก่มหาวิทยาลยั 

ดา้นการสอน เป็นผูส้อนทั้งระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก หลกัสูตรปกติ 

(ภาษาไทย) และหลกัสูตรนานาชาติของคณะพยาบาลศาสตร ์และควบคุมวิทยานิพนธ์

นักศึกษาทั้งระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งยงัเป็นผูส้อนท่ีมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล 

และมีจรรยาบรรณในการสอนนักศึกษา โดยทุ่มเทเต็มเวลาในการสอนและสามารถ

ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่นักศึกษา เช่ือมโยงกบัสภาพความเป็นจริงและความตอ้งการ

ของสงัคม ชุมชน ในการเรียนการสอนทางการพยาบาลใหเ้กิดสมัฤทธ์ิผล ไดส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนและเน้นใหนั้กศึกษาดําเนินการวิจยัอย่างมี

จริยธรรมในทุกระยะของการทําวิจัยและในการปฏิบัติงานใด ๆ โดยมีมุ่งมัน่ในการ

ปฏิบติังานและเป็นแบบอย่างท่ีดีทางการสอน มีการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยความ

เสียสละ อย่างสมํา่เสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผูนํ้าท่ีดีส่งผลใหไ้ดร้ับการ 

ยกย่องจากสภาการพยาบาลใหเ้ป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ในปี 

๒๕๔๗ รวมถึงมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการแสดง

ออกเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ทั้งอาจารย ์บุคคลากร นักศึกษา พยาบาล ตลอดจน

อาจารยพ์ยาบาล และบุคคลทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศ  

ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ยงัมีผลงานด้าน

บริการวิชาการ เป็นผูท่ี้ไดร้บัการยอมรบัในความสามารถในการใหบ้ริการวิชาการแก่

ชุมชนทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จากการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นการสรา้งช่ือเสียงใหค้ณะและมหาวิทยาลยั รวมทั้งการ

ได้รับทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผลงานโดดเด่นท่ีหลากหลายในการ

ใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งในระดบัองคก์รทอ้งถ่ิน ชุมชน ระดบัชาติ และนานาชาติ 

รวมทั้ง องค์กรวิชาชีพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา วิทยากร ประธานจัดการอบรม 



(๔๒)  
 

ประชุมวิชาการ และเป็นผูป้ฏิบติัไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรในการใหค้วามรูก้บัองคก์รต่างๆ 

ทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติอยา่งสมํา่เสมอและต่อเน่ือง 

ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ไดท้าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

อย่างต่อเน่ือง เป็นแบบอย่างของผูท่ี้มีการครองตน ครองคน และครองงานท่ีชัดเจน    

เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมสูง อ่อนนอ้มถ่อมตน มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดียิ่ง ต่อบุคคลรอบขา้ง 

ตลอดจนเป็นผูท่ี้ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีจรรยาบรรณ มีความซ่ือสตัย ์ยุติธรรม

และมีคุณธรรม ในการปฏิบติังานในทุกบทบาท มีความรบัผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน       

เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงานทั้งอาจารย ์บุคคลากร รวมทั้งนักศึกษาตลอดจนพยาบาล 

อาจารยพ์ยาบาลและบุคคลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัมุ่งมัน่ในพฤติกรรม

การปฏิบัติงานท่ีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลสูง                 

มีการดาํเนินการพฒันางาน ตามความรบัผิดชอบอย่างต่อเน่ืองและทุ่มเทในการทาํงาน

ท่ีจะนําไปสู่การพฒันาในทุกดา้นใหมี้คุณภาพมากข้ึนอย่างสมํา่เสมอ ทาํใหไ้ดร้บัรางวลั

เชิดชูเกียรติจากหลายองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเน่ือง อาทิ ไดร้บั

การยกย่องใหเ้ป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี ๒๕๔๘ และของ 

University of Alabama at Birmingham, School of Nursing, USA ในปี ๒๕๕๓ รวมทั้งยงั

ไดร้บัรางวลัเป็นคนดีศรีพยาบาลศิษยเ์ก่าดีเด่น ในโครงการ ๕๐ ปี คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไดร้ับพระราชทานรางวลัศรีสังวาลย ์ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้ง

บริหารจดัการองคก์รสู่ความเป็นเลิศ โดยคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

นอกจากน้ี ยงัไดร้บัรางวลั TQC 2019 อีกดว้ย 

โดยเหตุที่ ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล เป็น

ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แ ก่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการ              

สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงมีมติใหไ้ดร้บัการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเป็น

เกียรตปิระวตัสิืบไป 

 
 



รายนามผูก้ราบบงัคมทูล 
CMU Administrators respectfully reporting H. R. H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 

ผูก้ราบบงัคมทูลสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และขอพระราชทานเบิกอธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั 

นายกสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัรกิตติมศกัด์ิ  

และเกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยนิ์เวศน ์ นันทจติ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะการส่ือสารมวลชน 

รองศาสตราจารยธี์รภทัร  วรรณฤมล 

คณบดีคณะการส่ือสารมวลชน 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะเกษตรศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดรุณี  นาพรหม  

คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะทนัตแพทยศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์ดร. นฤมนัส  คอวนิช   

คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะเทคนิคการแพทย ์

ศาสตราจารย ์ดร. สาคร พรประเสริฐ 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

 



๒  
 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะนิติศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นัทมน  คงเจริญ   

คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะบริหารธุรกิจ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กอ้งภู  นิมานันท ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะพยาบาลศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธานี  แกว้ธรรมานุกูล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะแพทยศาสตร ์

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ โลจนาภิวฒัน ์ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะเภสชัศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัน ์ จริานุสรณกุ์ล 

คณบดีคณะเภสชัศาสตร ์   

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะมนุษยศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ระวี  จนัทรส์่อง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์  

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไพลิน  ภู่จนีาพนัธุ ์   

คณบดีคณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะวจิิตรศิลป์ 

รองศาสตราจารยอ์ศัวิณีย ์ หวานจริง  

คณบดีคณะวิจติรศิลป์ 

 



   

 ๓ 
 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะวทิยาศาสตร ์

ศาสตราจารย ์ดร. ธรณินทร ์ ไชยเรืองศร ี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั  ฟองสมุทร 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะศึกษาศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. เกียรติสุดา  ศรสุีข   

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะเศรษฐศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไพรชั  กาญจนการุณ  

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ศาสตราจารย ์ดร. ระวิวรรณ  โอฬารรตันม์ณี 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะสงัคมศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. เทพินทร ์ พชัรานุรกัษ ์

คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะสตัวแพทยศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายสตัวแพทย ์ดร. ขวญัชาย  เครอืสุคนธ ์ 

คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร ์

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นายแพทยสุ์วฒัน ์ จริยาเลิศศกัด์ิ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์

 



๔  
 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุจนิดา  ศรีวฒันะ 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร บณัฑิตวทิยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร. อภิชาต  โสภาแดง  

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร วทิยาลยันานาชาตินวตักรรมดิจิทลั 

รองศาสตราจารย ์ดร. อภิชาต  โสภาแดง  

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรวิชญ ์ จนัทรฉ์าย 

คณบดีวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร สถาบนันโยบายสาธารณะ 

รองศาสตราจารย ์ดร. อภิชาต  โสภาแดง  

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

ผูก้ราบบงัคมทูลรายนามผูเ้ขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร  สถาบนัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  

รองศาสตราจารย ์ดร. นิพนธ ์ ธีรอาํพน   

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิศวกรรมชีวการแพทย ์  
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รายนามผูไ้ดร้บัเหรียญรางวลัเรียนดี 
Recipients of Academic Achievement Medals 

เหรยีญทอง  Gold Medal 

นางสาวกชพร       ชุมภกัดี 

นางสาวกชมน       ชาํหา 

นางสาวกนก       วฒันะกนกเรขา 

นางสาวกมลพร       โกฎิมูล 

นางสาวกมลวรรณ    หวัน่แสง 

นางสาวกรกนก       ศรีมนัส 

นางสาวกฤตพร       สุดสงวน 

นางสาวกญัชญา       โชคมญัชุภา 

นางสาวกลัยรกัษ์       จินดาพรรณ 

นางสาวกาญจนา       จีโน 

นายกิตติชยั       วงคธ์านี 

นางสาวกิตติยา       ปงรงัษี 

นายเกริกพล       พงษ์จนัทร ์

นางสาวขวญัชนก      ยนืชนม ์

นางสาวขวญัฐิตา       แจม่กระจา่ง 

นางสาวคณิศร       แสนอุทยาน 

นางสาวแคทรียา       สนธิยา 

นางสาวจาริกา       หม่ืนทิ 

นางสาวจารินี       รตันโชติ 

นางสาวจิตราภรณ์    ป้อมเผือก 

นางสาวจิตสุภา       มงคลชยัอรญัญา 

นางสาวจิรภา       ประทุมทอง 

นางสาวจุฑาลกัษณ์   วงศพ์ฒันันท ์

นายชญานนท ์      อะทุน 

นางสาวชณัฐฎา       คาํพีระ 

นางสาวชนาภา       มานะกิจ 

นางสาวชนินทร       รตันเวชสิทธิ 

นายชยุตม ์      พลสยม 

นางสาวชรินรตัน์       คนัทะสินธ ์

นายชลสิทธ์ิ       พุทธานนท ์

นางสาวชลิตา       ลีลาสุขเสรี 

นายชญัชกร       พฒันา 

นางสาวชญัญา       ศรีสุวรรณภิพ 

นายชาญวทิย ์      จนัทน์ตน้ 

นางสาวชารีฟะฮ ์      แซ่หม่า 

นางสาวชุลีกร       งามสนอง 

นางสาวเฌอสินี       หลา้เตจา 

นางสาวฐานิตา       อดทน 

นางสาวฐิตรตัน์       ธรรมิรตันเกษม 

นางสาวฐิติพร       พิทูรทศัน์ 

นางสาวฑิตยา       จนัต๊ะโมกข ์

นางสาวณัชชา       โตสงวน 

นางสาวณัฏฐา       สิทธิลภ 

นายณัฐกมล       ศรีปณิธาน 

นางสาวณัฐฌลาภทัร ์ ต่ายจนัทร ์

นายณัฐดนัย       เหล่าเขตกิจ 

นางสาวณัฐพร       ปงแปง 

นางสาวณัฐพร       เลิศธญัพนัธ ์

นางสาวณัฐพร       เหมือนชู 

นายณัฐพล       อินต๊ะยศ 

นางสาวณิชา       ชยัศิลปิน 

นางสาวณิชาภทัร       บุญรอด 



๖  
 

นายติณณ์       อินปัน๋แกว้ 

นายทวชิากร       ทองหนูเอียด 

นายทีปกร       ชยัธรรม 

นายธงชยั       ธนะขวา้ง 

นายธนกร       อุดมวรรตัน์ 

นายธนพงศ ์      พรหมเรืองฤทธ์ิ 

นายธนัท       เป่ียมสุวรรณ ์

นายธนาธิป       แสงเงิน 

นางสาวธนิดา       คาํวนิิตย ์

นางสาวธญัชนก       ชยัรตัน์ 

นางสาวธญัรดา       สอนดิษฐ 

นางสาวธาราทิพย ์    ทิพยปั์ญญา 

นางสาวธิดารตัน์       ทองอยู ่

นางสาวธีรญา       ประสมสวย 

นายธีรวฒัน์       ศรีบุรมย ์

นายธีรวฒัน์       ศรีวะโลสกุล 

นายธีรศานต ์      บุญธรรม 

นายนนทป์วธิ       ยศวงศร์ศัมี 

นายนภสินธ์ิ       สาริการินทร ์

นายนฤเบศ       ทิมเดช 

นางสาวนัทชา       มงัสาสติ 

นางสาวนันทิยา       ศานติบูชา 

นางสาวนาทนภา    ใจตัน๋ 

นายนิติพล       มูลวจิิตร 

นางสาวนิศารตัน์    ทาจี 

นายบณัฑิตย ์      พิณอุดม 

นางสาวบิลกิสย ์      เด็นเบ็น 

นางสาวปฏิมากร       ใจแล 

นายปฐว ี      ฉาดฉาน 

นางสาวปณิดา       ศรีมงคลธาราธร 

นางสาวปภสัสร       ป้องคาํ 

นางสาวประภสัสร     เตชะพนัธ ์

นางสาวประภาพร     โพธ์ิพรม 

นางสาวปรียานุพรรธ ์ กาต๊ิบ 

นางสาวปวณี์นุช       เท่ียงสนัเทียะ 

นางสาวปาณิสรา       ศรีวชิยั 

นางสาวปาลิน       บุญชยัวฒันโชติ 

นายปิยะพงศ ์      พรของอินทร ์

นางสาวปิยะสตรี       ปุกคาํ 

นางสาวปุญสิตา       ตั้งคาํ 

นายพชร       ซาวคาํ 

นายพรพล       วงคท์รพัยจ์ินดา 

นางสาวพรรษมน       ป๊อกนันตา 

นายพลอยเพชร       วรีะศกัด์ิ 

นางสาวพชัราภา       วริิยะตานนท์ 

นายพทัธดนย ์      ลกัษณา 

นางสาวพทัธมน       ปันจุติ 

นายพสักร       โตวตระกูล 

นางสาวพิมพช์นก     พงษ์เทพ 

นางสาวพิมพด์ารินทร ์ อินไชย 

นางสาวพิยดา       ชุติพงศส์ถาพร 

นางสาวพิลิปดา       เสริมศรีทอง 

นายพิศลย ์      เรือนอินทร ์

นายพิษณุ       ใจดี 

นายพุทธิชยั       ไตรรตันวนานนท ์

นางสาวแพทรีญา       บวัแยม้ 

นางสาวแพรวพชัระ    ทองขาว 

นางสาวภทัรภร       เตชะผกาพงษ์ 

นางสาวภทัรวดี       อินนวน 

นางสาวภทัรานันท ์  กุศลธรรมรตัน์ 



   

 ๗ 
 

นางสาวภาณี       จนัทร 

นางสาวภานุชนารถ  ชยัวงค ์

นางสาวภานุมาศ    ทองสี 

นายภานุวฒัน์       เป้ียปลูก 

นางสาวภาวนีิ       นาคทอง 

นายภาษุ       อินทรภ์กัด์ิ 

นางสาวภาสินี       ดาํรงค ์

นายภีรม์       อุบลศรี 

นางสาวมณธิชา       วงษ์น้อย 

นางสาวมณสิชา       รกังาม 

นางสาวมลัลิกา       อยูส่กลภกัด์ิ 

นางสาวมลัลิกา       โอศิริพนัธุ ์

นางสาวมิณณัฐชา     จนัทรผ์ง 

นางสาวมินตรา       แสนโคก 

นางสาวเมธาณี       แกว้ประเสริฐศิลป 

นายยงยศ       ยุกติธร 

นางสาวรติมา       เพ็ชรสงัข ์

นายรชัชานนท ์      องัคสิงห ์

นางสาวรชัตรียา       จนัทรโชติ 

นางสาวรญัชิดา       ซุน้จา้ย 

นายราชนัย ์      แปงนุจา 

นางสาวรุง้ตะวนั       ใจกลา้ 

นางสาวลลิตา       ราชเมืองแกว้ 

นางสาววณิชยา       ยวนยี 

นางสาววนัชพร       วชิญาณรตัน์ 

นายวรชยั      ล้ิมจาํรูญรตัน์ 

นางสาววรรณพร      งามละม่อม 

นางสาววรรณพทัธ    เตไชยกูล 

นายวรวชิ       ศิริจินตนา 

นางสาววรชัยา       คีรีวรรณ ์

นางสาววรญัญา       เตชาวงศ ์

นายวรานนท ์      เหล็กแปง 

นางสาววริศรา       ใจแกว้ 

นางสาววริศรา       แซ่ล่อ 

นางสาววศินี       แกว้บุตร 

นายวชัรพงษ์       โปธาดี 

นายวฒันธรรม       อติมานะ 

นางสาววลัลภา       ทิพยพ์ละ 

นายวรีเดช       เตจะ๊ 

นางสาวแวววาว       ยอดยิง่ 

นางสาวศกุนตลา       จนัทรแ์สนตอ 

นายศตพร       ถิระสาโรช 

นางสาวศตพร       วราภรณ์พนัธุ ์

นางสาวศานตมล       มหาวงค ์

นางสาวศิรประภา     ยศทองงาม 

นายศิรวทิย ์      ไชยมหาพฤกษ์ 

นางสาวศุภวติตา       เสพรมัย ์

นางสาวศุภิสรา       ไสยมรรคา 

นายส่งศกัด์ิ       ริยะป่า 

นายสธน       แซ่เต๋ียว 

นายสรวชิญ ์      วชิญาณรตัน์ 

นายสรวชิญ ์      สาททอง 

นางสาวสโรชา       ไชยหงษ์ 

นางสาวสลิลทิพย ์    เดชะ 

นางสาวสณัฐิตา       แกว้มณี 

นางสาวสิรภทัร       วรรธกจตุรพร 

นางสาวสิริมา       ยงัวนั 

นางสาวสุชญัญา       จนัทรศ์รี 

นายสุทธิภทัร       ราชคม 

นางสาวสุปรียา       วเิลิศศกัด์ิ 



๘  
 

นางสาวสุปรียา       สายถ่ิน 

นางสาวสุพิชญา       รูปสุวรรณ 

นางสาวสุภาวดี       ซาวคาํเขต 

นางสาวสุมิตตรา       นันตงั 

นางสาวอภิญญา       ธีระโสภณพิพฒัน์ 

นางสาวอภิญญา       อ่ินต๊ิบ 

นางสาวอริยาภรณ ์  ประสพโชควฒันา 

นายอลงกรณ์       กนัทยะ 

นางสาวอสมา       สงคง 

นางสาวองัคว์รา       วฒันศิริชยักุล 

นางสาวอฐัภิญญา     สารสระ 

นางสาวอฐัภิญญา    สุวรรณ ์

นางสาวอาทิตยาพร  แสนพรม 

นางสาวอารดา        เจาะจง 

นายอิทธิพทัธ ์       จุน่เจริญ 

นายอิทธิศกัด์ิ        เมธพรอ้มพงษ์ 

นายเอเชีย        เสวกุีล 

นายแอนดรูว ์       ฑปภูผา 

Mr. GUOQING  LI 

Mr. JAMES  TAYLOR 

Mrs. KAREN MARIE  DOOWA 

Miss SHUANGLU  SHI 

Mr. TAO  XIAO 

Miss XIANGFEI  YUAN 

Miss YUTING  ZHANG 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ๙ 
 

 
เหรยีญเงิน  Silver Medal 

นางสาวกชกร       บุญรอด 
นางสาวกชกร       พงศาธีราพงศ ์
นางสาวกนกกาญจน์  ฟองสมุทร ์
นางสาวกมลชนก       ศรีวเิชียร 
นางสาวกมลชนก       อุทารจิตต ์
นางสาวกรรณิการ ์   หลา้พรหม 
นางสาวกรชักาย       ใจวงค ์
นางสาวกรีนรตัน์       ตนัตระกูล 
นางสาวกฤตพร       กองบุญ 
นางสาวกฤติยา       เล่ือนชิด 
นายกฤษกร       แกว้พรมทะ 
นายกฤษกร       พูลเพียร 
นางสาวกฤษฏิยาภรณ ์  รูปสมดี 
นางสาวกวติา       กิติโชตน์กุล 
นายกวนิ       ตระกูลสุนทร 
นางสาวกวสิรา       แซ่โคว้ 
นางสาวกญัญาณัฐ   กนัธิยะวงค ์
นางสาวกญัญาณัฐ    อุทธา 
นางสาวกญัญารตัน์   มณีแกม 
นางสาวกณัฐิกา       ทาหวา่งกนั 
นายกณัฑเ์อนก       ชอบเพ่ือน 
นายกนัต ์      มานันตา 
นางสาวกนัตยา       บุญชยั 
นางสาวกลัยารตัน์   แปงเสน 
นางสาวกาญจนา       เป็งสินธุ ์
นางสาวกาญจนา       พรหมหาญ 
นางสาวกาญจนา       หว่งศิริสกุล 
นายกานตพ์งศ ์      ธีรตัน์ชยงักูร 
นางสาวกานติมา       ตนสิงห ์
นายกิตติคุณ       ปันทะชา้ง 
นายกิตติชยั       วฒันาปัญญาชน 
นายกิตติธชั       แดงแกว้ 

นางสาวกิตติยา       บุญเสริม 
นางสาวกีรติกร       เรืองวชิยัวฒัน์ 
นางสาวกีรติญา       ไชยลงักา 
นางสาวกุลนิษฐ ์      ซ่ือสตัยส์กุล 
นางสาวเกตุศรินทร ์  ปกแกว้ 
นายเกริก       สุริยมณี 
นางสาวเกวลิน       สายน้ําเยน็ 
นางสาวเกวลี       สีแดงน้อย 
นางสาวเกษราภรณ์  มณีจกัร ์
นายเกียรติศกัด์ิ       ชูเก้ือ 
นางสาวแกว้สวรรค ์  พิพฒัน์ตงักูล 
นายไกรวชิญ ์      พูลกิจ 
นางสาวขนิษฐา       แสนหลวง 
นางสาวขวญัวรานิษฐ กล่ินหอม 
นายเขมวฒัน์       ภิรมยร์กัษ์ 
นายคริษฐ ์      นิลกุล 
นางสาวแคทรียา       แซ่ล้ี 
นายจตุพร       จิตรจาํนอง 
นายจกัรกฤษณ์       วงศว์าลย ์
นายจกัรพงศ ์      แกว้ดี 
นายจกัรพทัร       ศรีสนัติธรรม 
นางสาวจารุวรรณ     แปงจนัทรห์อม 
นางสาวจิณหจุ์ฑา     ตระกูลทองสวา่ง 
นายจิตตศ์กัด์ิ       สุนทรทิพย ์
นางสาวจิตสุภา       แซมภูเขียว 
นางสาวจินดารตัน์    วรรณการ 
นางสาวจิรนันท ์      สายยดื 
นายจิรภทัร       หลงสมบุญ 
นายจิรสิน       ทองตนั 
นางสาวจิระดา       เหลืองจินดา 
นางสาวจิรชัญา       บุญปก 
นางสาวจิรชัยา       สุวรรณรตัน์ 



๑๐  
 

นายจิรฏัฐ ์      ตั้งศรีไพโรจน์ 
นางสาวจิรานันท ์    ปัญโญใหญ่ 
นางสาวจิราพร       ต๊ะนาง 
นางสาวจิราภรณ์     หลา้เงิน 
นายจิรายุ       ปาละ 
นายจิรายุทธ       รุจิระพงศ ์
นางสาวจิราวดี       อุ่นเรือน 
นางสาวจีระภา       ดีรกัษา 
นางสาวจุฑามาศ       ชาํนาญ 
นางสาวจุฑามาศ       บุญเรืองทา 
นางสาวจุฑามาศ       เส่ือทอง 
นางสาวจุติพร       ชีวะโกเศรษฐ 
นางสาวจุฬาณี       รม่โพธ์ิทอง 
นางสาวเจนจิรา       น่วมเจริญ 
นางสาวฉตัรฐิกานต ์ เบา้ทอง 
นางสาวฉตัรฑริกา    ชมเดช 
นางสาวฉตัรียา      ทาตายุ 
นางสาวฉนัชนก       พลสนัติกุล 
นายชญานนท ์      บุปผาเจริญสุข 
นางสาวชญานุช       ประเสริฐธิติพงษ์ 
นางสาวชฎาภรณ์      โกฎิคาํ 
นางสาวชนกนันท ์    มญัอิสระ 
นางสาวชนกนันท ์     หอ่สุวรรณ ์
นางสาวชนกานต ์      สืบตระกูล 
นางสาวชนฐิตา       ไกรศรีกุล 
นางสาวชนนิกานต ์   ม่ิงแกว้ 
นางสาวชนมน       ธรรมวงษ์ 
นายชนะพล       ขนันาแล 
นางสาวชนากานต ์   คาํลือสาย 
นางสาวชนากานต ์   เจตสิริโรจน์ 
นางสาวชนาพร       ชะนะ 
นางสาวชนาภา       พนัธุอ์นุกูล 
นางสาวชนิดา       ธีรอภิศกัด์ิกุล 
นางสาวชนิดาภา       แซ่ตนั 

นางสาวชนิตา       จอมประเสริฐ 
นางสาวชนิตา       เท่ียงวงษ์ 
นางสาวชนิภรณ์       ฝ่ายชาวนา 
นางสาวชมพูนิกข ์      ธนาวณิช 
นายชยพล       จวรรณตูม 
นายชยุตม ์      ป้ันม่วง 
นางสาวชลดา       ดวงแกว้ 
นางสาวชลธิดา       อินตา 
นางสาวชลิดา       ทิฐธรรมงามดี 
นางสาวชลียา       พรมมา 
นางสาวชญัญา       สุวรรณา 
นายชานนท ์      เป่ียมศิริ 
นางสาวชิดชนก       ภวนันา 
นางสาวชิดนภางค ์    สุวรรณกิจ 
นางสาวชิตาภา       จนัทรส์มบติั 
นายชินภทัธ ์      เดชผล 
นางสาวชิษณุชา       ชุ่มสวสัด์ิ 
นางสาวชุตินันท ์      ศรีปัญญา 
นางสาวชุตินิษฐ ์      บุญสุริยพนัธ ์
นายโชติรพี       มณีโชติ 
นางสาวโซเดียร ์      อูมาร ์
นางสาวฌานิตา       กมลหรรษา 
นางสาวเฌอช ์      ศิริวชัชกุล 
นางสาวเฌอเอม       จอมดวง 
นางสาวญาณภรณ์    บวัสม้ 
นางสาวญาณภทัร    ชุมภู 
นางสาวญาณิศา       ภิระบรรณ ์
นางสาวญาดา       กลัพตัร 
นางสาวญาสิลิน       ศิริขนัแสง 
นายฐปนท       กรรณาริก 
นางสาวฐิติกานต ์    อินต๊ะมูล 
นางสาวฐิติพร       เสรีอรุโณ 
นางสาวฐิติมา       บุญเทิง 
นางสาวฐิติรตัน์       ขดัผาบ 



   

 ๑๑ 
 

นางสาวฐิติรตัน์       มณีรตัน์ 
นางสาวฐิติวดี       กรุดนาค 
นางสาวณชนก       อุ่นบา้น 
นายณัชพล       แสนยะเสนีย ์
นางสาวณัฎฐพร       ยวงคาํ 
นางสาวณัฎฐา       เบ็นเน็กก้ี 
นางสาวณัฏฐณิชา    เร่ิมก่อกุล 
นางสาวณัฏฐณิชา    สมเพชร 
นางสาวณัฏฐธิดา    อะกะเรือน 
นายณัฐกร       ปลวชัร 
นางสาวณัฐกานต ์   ร้ิวพิทกัษ์ 
นายณัฐกิตต ์      เจก๊อยู ่
นายณัฐชนน       วชิาคาํ 
นางสาวณัฐชา       ลี 
นางสาวณัฐฑิตรา       เงินรอด 
นางสาวณัฐณิชา       เงินพลอย 
นางสาวณัฐณิชา       ปินคาํแต 
นายณัฐดนัย       ทองอนันต ์
นายณัฐดนัย       ฮิราตะ 
นางสาวณัฐธิดา       บุญรศัมี 
นายณัฐนนท ์      บุญมา 
นายณัฐนนท ์      ฟูเฟ่ือง 
นางสาวณัฐนรี       มณีจกัร 
นายณัฐนันท ์      จิรวงศธร 
นางสาวณัฐนันท ์      พรหมปัญญา 
นายณัฐนันท ์      วชิาคาํ 
นายณัฐพงศ ์      ศิริชยัเจริญ 
นายณัฐพงศ ์      อาษากิจ 
นายณัฐพล       รินแตว้ 
นายณัฐภทัร ์      เมฆขลา 
นายณัฐภทัร       สูงติวงค ์
นางสาวณัฐริยา       ศุภอมฤต 
นางสาวณัฐวดี       สุวรรณโรจน์ 
นายณัฐวฒัน์       ยิ้ มสวสัด์ิ 

นางสาวณัฐวภิา       พรมคลา้ย 
นางสาวณิชกานต ์    กมัทรทิพย ์
นางสาวณิชา       แซ่หยา่ว 
นางสาวณิชารีย ์      สาํเนียง 
นายดลฤทธ์ิ       ลีละพรรณหุต 
นางสาวดวงสุรีย ์      ธรรมชยักุล 
นางสาวดวงหทยั       เปล่ียนโพธ์ิ 
นางสาวดาหลา       เลอไพศาล 
นายทรรศน       วงศพ์านิช 
นางสาวทราริณี       ตุย้สืบ 
นางสาวทอฝัน       เกษตรสินสมบติั 
นางสาวทกัษ์นปพร   เผ่าปินตา 
นางสาวทกัษพร       ประยูร 
นางสาวทิพยทิ์วา       เรืองกิจธนธรณ ์
นางสาวทิพวรรณ       ไกลถ่ิน 
นางสาวทิพานัน       พิสิษฐกุ์ล 
นายทิวทศัน์       โหม่งพุฒ 
นายแทนตรา       อินต๊ะวงศ ์
นางสาวแทนหทยั     พงศว์ริิยะศิริ 
นายธณวฒัน์       สนรมัย ์
นายธนกร       เพชรกาฬ 
นายธนกร       ยมิิสุโท 
นายธนกร       อสัสรตันะสุขิน 
นายธนกร       อาษากิจ 
นายธนธรณ์       หลกัดี 
นายธนธรณ์       อนามยัดี 
นายธนนิจ       หาญพานิชนา 
นางสาวธนภรณ์       ใหม่วนั 
นายธนวฒัน์       ชะเอม 
นายธนวตัร       กาวลิ 
นางสาวธนัชพรรณ   ภทัรจินดา 
นายธนัท       จนัไตรรตัน์ 
นายธนา       วงศด์าํรงเดช 
นายธนากร       พรามจร 



๑๒  
 

นางสาวธนานัน       ชยัมงคล 
นางสาวธนาภา       เหล่านารายณ์ 
นายธเนศพล       ชาญรมัย ์
นางสาวธมนวรรณ    ศรีชะนา 
นางสาวธมนวรรณ   อ่วมวงษ์ 
นางสาวธมลวรรณ   มัง่มี 
นางสาวธรรมิกา       พิศวงศ ์
นายธรรศท์ศัน์       วนิิจมานนท ์
นางสาวธญัชนก       ศกัดาประยรู 
นางสาวธญัชนก       อธิจิต 
นางสาวธญัญาภรณ์  พฤษาโคตร 
นางสาวธญัพร       พรหมบุรมย ์
นายธญัพิสิษฐ ์      ธีรทัธานนท ์
นางสาวธญัวรตัน์       ปิงแกว้ 
นางสาวธญัวรตัน์       มะลิทอง 
นางสาวธญัสุดา       ใบยา 
นางสาวธญัสุดา       โอวภากรณ ์
นางสาวธิดารตัน์       ม่วงยิ้ ม 
นางสาวธิติยา       สีนวลเขียว 
นายธิษณ์       คาํอิสระ 
นางสาวธีดารตัน์       สุทธิประภา 
นายธีรพงษ์       ใจคาํ 
นายธีรพล       อาจปาสา 
นายธีรศกัด์ิ       ทรายคาํ 
นายธีระวชิญ ์      แกว้สุข 
นายธีรินทร ์      รงัสิยารมณ์ 
นางสาวธีริศรา      แกว้นันไชย 
นางสาวนงนภสั       วรรณเลิศ 
นายนนทพทัธ ์      สินสนัธิเทศ 
นายนพดล       ปนธะรงัษี 
นางสาวนพรรณพ     เทพพิทกัษ์ 
นายนพรุจ       กิติเฉลิมเกียรติ 
นายนภทีป์       หาญใจ 
นางสาวนภสร       นฤมล 

นางสาวนภสัสร       แสงสวา่งวฒันะ 
นางสาวนรมล       จตุัรภทัร ์
นายนรวชิญ ์      เรือนมูล 
นางสาวนราภรณ์    คาํเทพ 
นางสาวนริศรา       บุญตนั 
นางสาวนฤภร       ชวาลทตั 
นางสาวนฤภทัร       สารวุฒิพนัธ ์
นางสาวนลินี       อุทยั 
นางสาวนัทธช์นัน    ต่ายธานี 
นางสาวนันทนัช       แกว้พูล 
นางสาวนันทพร       สถิรปัญญา 
นางสาวนันทินี       สายปัน 
นางสาวนันทิยา    มะหิงษา 
นายนันทิศ       นันทวงศ ์
นางสาวน้ําฝน       มรุพงศ ์
นางสาวนิชนันท ์      ยศชยั 
นายนิติกร       แกว้ปัญญา 
นางสาวนิธิกานต ์      ทรพัยจ์ีน 
นางสาวนิธิปรียา       สมบุตร 
นายนิพทัธ ์      ศิริรตันเมธี 
นางสาวนิโลบล       วงศเ์มือง 
นางสาวนุจริน       แกว้สวา่ง 
นางสาวนุชนภา       สตัยธ์รรม 
นางสาวเนตรอปัสร   มาง้ิว 
นายเนติธร       ศิริธนชยั 
นางสาวเนรตัน์ฌา   รตันภา 
นางสาวบณัฑิตา       วงคบุ์ตร 
นางสาวบุญญาดา    วงศบุ์ญมัน่ 
นางสาวบุญธิชา       ตั้งวริิยกิจกุล 
นางสาวบุริมนาถ       ศรีแกว้ 
นางสาวบุษกร       สุรินทร ์
นางสาวบุษยปรชัญ ์  วงศทิ์พยพ์นัธ ์
นางสาวบุษยา       อาษาวมิลกิจ 
นางสาวเบญจรตัน์    อยูจ่งดี 



   

 ๑๓ 
 

นางสาวเบญญทิพย ์  นุตยางกูล 
นางสาวปฐมาวดี       เครือรตัน์ 
นางสาวปณิชา       ธนพิบูลชยั 
นางสาวปนัดดา       ไชยศกัด์ิ 
นางสาวปนัสยา       ชยัชิตาทร 
นางสาวปพิชญา       สากอ้น 
นางสาวปภสัวรรณ   อนงคจ์รรยา 
นายปภาวนิ       หนูดุก 
นางสาวปรตา       จรบุรี 
นางสาวประภสัสร      ซองดี 
นางสาวประภานันท ์ มุดดาดุก 
นางสาวประวณีา       บุญประเสริฐ 
นายประหยดั       ปวงจกัรท์า 
นางสาวปรชัญาธรณ์   รศัมี 
นางสาวปรางคทิ์พย ์  ครุฑสงัวาลย ์
นางสาวปรารถนา     กนัใจยา 
นางสาวปริชญาพร   แซ่ยา่ง 
นายปริญญา       คาํสีสงัข ์
นางสาวปรียาภรณ ์  จองแหลง 
นางสาวปรียาภรณ ์  บุญชุ่มใจ 
นางสาวปรียารฐั       โพธ์ิมูล 
นางสาวปวลี       อคัคพงศพ์นัธุ ์
นายปัญญพฒั       ชาญชิต 
นางสาวปัณฑารีย ์      อินทรสูต 
นายปัณณวชิญ ์      ถาวราวุธ 
นางสาวปัทมา       เตจา 
นางสาวปาจรีย ์      เรือนเป็ง 
นางสาวปานชนก       ศิริธร 
นางสาวปารียา       อภิวงศง์าม 
นางสาวป่ินมณี       อินเสือ 
นางสาวปิยฉตัร       ปรางคศ์รีทอง 
นางสาวปิยธิดา       ทวพีรกิจกุล 
นางสาวปิยนาถ       จนัทะแจง้ 
นางสาวปิยวรรณ     ปัญราชมิตร 

นายปิยะโสภณ       บุญมาโตน 
นายปีย ์      ภกัดีสงคราม 
นายปุญญพฒัน์       มหาแกว้ 
นายปุณณัตถ ์      ช่างสลกั 
นางสาวปุณณิกา     สุวรรณาภา 
นายปุณนภ       ฉวศีกัด์ิ 
นางสาวเปมิกา       ลุนพงษ์ 
นางสาวฝนนภา       ขุนทิพยท์อง 
นายพงศกร       เชเวดิต 
นายพงศธร       เลขวรรณวจิิตร 
นายพงศธร       เหมทานนท ์
นายพงษ์อาภา       ตั้งศรานิเชฐ 
นายพชร       จนัทรโ์อสถ 
นางสาวพณัชยา       อาจศรี 
นางสาวพรชิตา       อินถา 
นางสาวพรนัชชา       ไชยมูล 
นางสาวพรไพลิน       ไก่งาม 
นางสาวพรอิสรา       นุชวณิชกุล 
นายพฤทธ์ิ       นิมคาํ 
นายพลวฒัน์       กนัทะสม 
นายพลากร       พวงสุวรรณ 
นางสาวพอฤทยั       เมืองมา 
นายพชัรพล       สุขมี 
นางสาวพชัราภรณ ์   บรรจงรตัน์ 
นางสาวพชัรี       จนัทวงษ์ 
นางสาวพชัรีภรณ์      ต๊ะอุ่น 
นางสาวพทัธธี์รา       ล้ิมวงศถ์าวร 
นางสาวพนัไมล ์      โรจนวภิาต 
นายพสักร       ไตรพิบูลยสุ์ข 
นางสาวพิงคน์ครา    เลิศรตันวจิิตร 
นางสาวพิจิตรา       คงแกว้ 
นางสาวพิชชาภา       บุบผาชาติ 
นางสาวพิชญาดา       ดว้งพรม 
นายพิชเญศ       วานิชสมบติั 



๑๔  
 

นางสาวพิชามญชุ ์    ไชยเมือง 
นางสาวพิภูษณะ       อจัฉริยาภรณ์ 
นางสาวพิมพช์นก     นุชนิยม 
นางสาวพิมพว์รีย ์      อาทรวรางกูร 
นายพีรณัฐ       มานิตยศิ์ริกุล 
นายพีรล์วสั       วริทธ์ิเดชา 
นายพีระ       เดชพิทกัษ์ 
นายพีระพชัร ์      สุดดีพงษ์ 
นางสาวเพ็ญพิช       ผลากอง 
นางสาวเพ็ญพิชชา   กุลวฒัน์ 
นางสาวเพ็ญพิชชา   งามสอาด 
นางสาวเพ็ญศิริ       วงคเ์ทพ 
นางสาวแพรววนิต     ทิพยป์ลูก 
นางสาวเฟ่ืองฟ้า       ล้ิมวงศว์ฒันา 
นางสาวภคัวลญัช ์   วงศปุ๋์ย 
นางสาวภณัฑิรา       ติฐานะ 
นางสาวภณัฑิรา       แสงปัน 
นางสาวภทัรภร       กอ้งจตุศกัด์ิ 
นางสาวภทัรวดี       สามคัคี 
นางสาวภทัรานิษฐ ์   สิงหใ์จ 
นางสาวภทัราวดี       พรหมเผ่า 
นายภาณุพงศ ์      คาํลน้ 
นายภาณุพงศ ์      เรืองนภาเพ็ญ 
นายภาณุพนัธ ์      แกว้ภูสี 
นายภาณุพนัธ ์      เรืองนภาเพ็ญ 
นางสาวภารว ี      ธีระนิธิ 
นางสาวภารว ี      สุภามาลา 
นายภาวตั       เป็งวนัผูก 
นางสาวภาวนีิ       กุลนานันท ์
นางสาวภีรภทัร       พวงมาลา 
นายภูมิรพี       ศรีวจิิตร 
นายภูริณัฐ       สุขสาํราญ 
นางสาวภูษิตา       คงจกัร ์
นางสาวมธุริน       ทองยอ้ย 

นายมนตรี      สิริมงคลพนัธุ ์
นางสาวมนพทัธ ์      คาํชุ่ม 
นางสาวมนัชญา       พงษ์อาํนวยกฤต 
นางสาวมยุรี       พุฒพวง 
นายมทัธิว      เอ่ียมพิกุล 
นางสาวมานามิ       สากาโมโต 
นางสาวมาริษา       สิงหสิ์ทธ์ิ 
นางสาวมิกะ       โตยาม่า 
นางสาวมินทราวรรณ คํ้าจุนวงศส์กุล 
นายเมธาพงศ ์      หลา้แกว้ 
นางสาวเมลินดา       สาลีผล 
นางสาวยลดา       ใจมาแกว้ 
นายยศพรรด์ิ       ศรีรมย ์
นายยุทธนา       จนัทรเ์ครือ 
นางสาวยุพรตัน์       สารวงค ์
นางสาวยุภาพรรณ    กนัใจ 
นางสาวรชา       วชัระเกียรติศกัด์ิ 
นายรณกฤต       ขวญัมัน่ 
นางสาวรดา       ยนิดี 
นายรติ       คาํจนัทร ์
นางสาวรติมา       กุมารบุตร 
นางสาวรติมา       แสงเลิศ 
นางสาวรภสันันทน์   เจริญดิลกวฒัน์ 
นางสาวรมณีย ์      จนัธิยะ 
นางสาวรววีรรณ       จนัทรแ์กว้ 
นางสาวรววีรรณ       ชา้งแกว้ 
นางสาวรงัสิยา       ฑีฆาวงค ์
นายรฐักานต ์      ยุวฒันะ 
นายรฐัพล       พจนา 
นางสาวรตัติการณ์   วงคตุ์ย้ 
นายรตันตรยั      ศรีมี 
นางสาวรตันภรณ์      ใจอุตม ์
นางสาวรตันากร       สุขสบาย 
นางสาวรุง่ทิวา       วงคค์าํ 



   

 ๑๕ 
 

นางสาวรุจิยากร       ธรรมปัญญา 
นางสาวรุจิรา       เช้ือจิตต ์
นางสาวลภสัรินทร ์  หล่อไพรตัน์ 
นางสาวลกัขณา       น้อยโสภณ 
นายวชิรพล       ยีต่ระกูล 
นายวชิรวทิย ์      เก๋ียงคาํ 
นางสาววณัชยา       ยาวชิยั 
นางสาววณัฐศรา       เตมียะ 
นางสาววนัสว ี      ไชยวงค ์
นางสาววนาลี       โปธา 
นายวรชยั       กนัอรุณ 
นางสาววรณัน       กรกมลบรรณ์ 
นายวรปรชัญ ์      ระบอบ 
นายวรปราชญ ์      ระบอบ 
นายวรภพ       ชยัสาร 
นางสาววรรณกานต ์ นันตาลิตร 
นายวรรณรตัน์       บุญยงั 
นางสาววรรณวภิา     ขนัสุรินทร ์
นางสาววรรณิกา       ดอกจนัทร ์
นางสาววรวรรณ       อนุพนัธ ์
นางสาววรชัยา       แซ่โงว้ 
นางสาววรญัญา       แป้นรกัษา 
นางสาววราพร       โตวริตัน์กิจ 
นางสาววรินทร ์      ศิริวฒัน์ 
นางสาววรินทร์ตัน์    ไชยวรรณ 
นางสาววริศรา       ตนัติพลาผล 
นายวชัร       ศิลมยั 
นายวนัฉตัร       หงษ์สามสิบเจ็ด 
นางสาววนันียา      มูลคาํ 
นางสาววนัวสิา       พิมพพ์งษ์ตอ้น 
นางสาววลัลภา       เมืองฤทธ์ิ 
นางสาววารินทร ์    กนัสุข 
นางสาววจิิตรา       ทรพัยสิ์น 
นางสาววชิญา       จนัทรไ์ชย 

นายวชิยั       พินิจทะ 
นายวทิยา       จงรกัษ์ 
นายวธิวนิท ์      อจัฉริยวริิยะ 
นางสาววภิาดา       ชุมภูคาํ 
นางสาววภิาวรรณ    ช่ืนรินทร ์
นางสาววภิาว ี      กาญจนพลเลิศ 
นางสาววสิสุตา       ศิริรงัษี 
นางสาววสุิมิตรา       แซ่จอก 
นายวรีชิต       ไชยโชค 
นางสาววรียา       กิติกรอรรถ 
นายวรีะชาติ       ชินวตัร 
นางสาววรีะรตัน์       รุง่สวา่ง 
นายวุฒิไกร       จิตอารี 
นายวุฒิไกร       นันทะวชิยั 
นางสาวเวธกา       เกษมวงศ ์
นางสาวเวสิยา       ชยัระวงั 
นางสาวศดานันท ์     โนคาํ 
นางสาวศตพร       คาํบุญเกิด 
นายศริตวรรธน์       สุขประเสริฐ 
นางสาวศลิษา       วงศเ์ทพบุตร 
นางสาวศศิธร       รอดบุญเรือง 
นางสาวศศินภา       ตุงคะศิริ 
นางสาวศศิวมิล       ชยัคาํ 
นายศิรชชั      สีมนัตร 
นางสาวศิรดา       ขนัมณี 
นายศิรวตั       วงษ์มณฑา 
นายศิรวทิย ์      เสตะกลมัพ ์
นางสาวศิริพรรณ       แซ่เช๊ียะ 
นางสาวศิริลดัดา       พรมปิงกา 
นายศิวกร       บุญแปง 
นายศิวนาถ       อน้เพ็ง 
นายศุภกร       กมลกิจวฒันา 
นางสาวศุภกาญจน์   คาํเกิด 
นายศุภกิตต์ิ       ดวงสุริยะ 



๑๖  
 

นายศุภเชษฐ ์      แกว้โก 
นายศุภโชค       ทองดอนพวั 
นายศุภพฒัน์       นาฑีทอง 
นางสาวศุภลกัษณ์    ทองไสย 
นางสาวศุภลกัษณ์      มูลอุด 
นางสาวศุภานัน       เดชะปักษ์ 
นางสาวศุภานันท ์    สวนพลู 
นางสาวศุภิสรา       จนัตา 
นางสาวศุภิสรา       บุญเกิด 
นางสาวสกรณิยา       วฒันพงศพิ์ทกัษ์ 
นางสาวสกลสุภา       มาตระกูล 
นางสาวสกุลรกัษ์       กล่อมเกลา 
นายสญชยั       วสุนธรารตัน์ 
นางสาวสนสบงกช    ปาสาเนาว ์
นางสาวสมิตานันท ์   สุขโชติ 
นายสรวชิญ ์      บุญจนัทรค์ง 
นายสรวศิ       วศิรุตรตัน 
นางสาวสลิลดา       ศรีถาการ 
นางสาวสสิธร       อ่องซี 
นายสหรฐั       ไชยฮอ้ย 
นางสาวสาธิกา       เสริมสุขต่อ 
นางสาวสาธิดา       ยอดนิปาน 
นางสาวสิตาภา       เจ็กภู ่
นายสิทธิกานต ์      ดวงประภา 
นายสิทธิชยั       กูนาธรรม 
นายสิรภพ       คูณเจริญสุข 
นางสาวสิริกานต ์      กุณหลวง 
นางสาวสิรินทรา       ยุววทิยาพานิช 
นางสาวสิรินทิพย ์    สมงาม 
นางสาวสิรินยา       สมจนัทรต์า 
นางสาวสิริพชัร       จาํเริญสตัย ์
นางสาวสิริวรรณ       ตณัฑเ์จริญรตัน์ 
นางสาวสิริสุดา       สุริยะไชย 
นางสาวสิรีธร       ศรีนวลละออง 

นางสาวสุกญัญา       แซ่จงั 
นางสาวสุกญัญา       ผลชู 
นางสาวสุชญัสินี       ดอนดี 
นางสาวสุชาดา       ธีรานันท ์
นางสาวสุดารตัน์       สะเริญรมัย ์
นางสาวสุดารตัน์       สุธีรทตัต ์
นางสาวสุธาทิพย ์      เชยช่ืนจิตร 
นางสาวสุนิษฐา       จินดาวงค ์
นางสาวสุพรรณ       แสนพอ 
นายสุพฒัน์       ตัน๋แจ ้
นางสาวสุพตัรา       พรมแกว้งาม 
นางสาวสุพิชฌาย ์      ชุ่มสุขใจ 
นางสาวสุพิชญา       ฟองการ 
นางสาวสุพิชญา       เวยีงคาํ 
นางสาวสุภนิดา       ชุ่มใจ 
นางสาวสุภสัสรี       ธวชัพีระชยั 
นางสาวสุภาวนีิ       อมัวาทย ์
นายสุรเชษฐ ์      สุวรรณศิลป์ 
นางสาวสุรชัยากร     สมบูรณ ์
นางสาวสุริยาพร       ชุ่มใจ 
นายสุริโยภาส       ปริญญา 
นายสุรียยุ์       พรหมเสน 
นายสุวพิชญ ์      สุริยะ 
นางสาวสุวสิรินทร ์    สุวรรณจกัร ์
นายเสรฐภพ       สุทธมงคล 
นางสาวเสาวลกัษณ์   แสนดี 
นางสาวโสพิศ       ผ้ึงสุข 
นางสาวโสภิดา       สรา้งการนอก 
นางสาวอตินุช       ราชกิจ 
นางสาวอติรตัน์       จิตตะ 
นางสาวอนัญญา       จา่วงั 
นางสาวอนัญญา       ทิพยด์วงตา 
นางสาวอนุตตรา       แกว้นาต๊ิบ 
นางสาวอโนชา       แสนสอาด 



   

 ๑๗ 
 

นางสาวอภิชญา       ชีวะเกตุ 
นางสาวอภิชญา       ภูพนัใบ 
นางสาวอภิชญา       เสารแ์กว้ 
นางสาวอภิญญา       กนัทะดง 
นางสาวอภิญญา       ฉ่ิงเล็ก 
นางสาวอมรรตัน์       ผลคาํแปง 
นางสาวอมิตารตัน์    หะมิชาติ 
นางสาวอรกญัญา    พรอ้มสุข 
นางสาวอรณิช       ดุษฎีพรรณ ์
นางสาวอรณิชา       ใจเสมอ 
นางสาวอรณิชา       ชยัสุริยะ 
นางสาวอรพรรณ    คาํปัน 
นางสาวอรพรรณ       เสง่ียมพร 
นางสาวอรรมัภา       บุญเกิดมา 
นางสาวอริสรา       ขนัไข 
นางสาวอโรชา       โล่หท์อง 
นางสาวอคัรณี       เตชานุรกัษ์ 
นางสาวองัคว์รา       บุญสุวรรณ์ 
นางสาวอชัฎาภรณ ์  แพ่งสูงเนิน 
นางสาวอญัชริกา       อินแนม 
นางสาวอญัญาภรณ์  สุคาํหลา้ 
นายอมัพลชยั       พงษ์กาสอ 
นายอมัรินทร ์      มีแสงนิล 
นางสาวอสัราวดี       อภิวนัทสิ์ริวฒัน์ 
นายอาณัฐ       อินสวา่ง 
นายอาทิตย ์      ไหวศรี 
นางสาวอาทิตยา       อนันต ์
นางสาวอาทิยา       คมประพนัธ ์
นางสาวอาภาพร       บวัดี 

นางสาวอารียา       ประดิษฐหุน่ 
นางสาวอารียา       อรา่มแสงเทียน 
นางสาวอารียา       อ๊อดทรพัย ์
นางสาวอิงผอรณ์       แกว้วเิศษ 
นางสาวอิฏฐณี       ศรีคาํ 
นางสาวอิรยา       ผายาว 
นางสาวอุนาพร       เผือกศรี 
นางสาวอุษมา       ชอ้นนาค 
นายโอบนิธิ       รม่เยน็ 
Mr. CHAMNOL  YIN 

Mr. DENIS  MUMOTH 

Miss HANFANG  YU 

Miss JUNYA  XIE 

Miss LINHAN  CHENG 

Miss LIONG  SAO 

Miss LULU  JIANG 

Miss MANQIU  LIU 

Mr. MATTHEW JOHN  MULCAHY 

Miss MAY DARLI  MAUNG 

Miss MOE MOE  NYEIN 

Miss NAW MAYBEL  HTOO 

Miss SHENGNAN  YANG 

Mr. THUREIN  NAING 

Miss TING  ZUO 

Miss YU  HE 

Miss YUE  CHEN 

Miss YUJUN  CHAI 

Miss ZHIHUI  ZHAO 

รวม ๗๙๔ คน 

 



๑๘  
 

คณะการส่ือสารมวลชน  Faculty of Mass Communication 

ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Arts  

นายกรวุฒิ     อาศนะ 

นางสาวจนัทรวรรณ   ตระกุลผิว 

นายธนสิทธ์ิ     พรพิพฒัน์ไพบูลย ์

นางสาวธนาภา     ศรีสุวรรณ 

นายธีรมล     บวังาม 

นายปริญญ ์    กฤษสุนทร 

นายอบัดลมาลิก     หลงสะเตีย

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Arts (First Class Honors) 

นางสาวกรีนรตัน์     ตนัตระกูล 

นางสาวกวสิรา     แซ่โคว้ 

นางสาวแคทรียา     แซ่ล้ี 

นางสาวชนฐิตา     ไกรศรีกุล 

นางสาวเฌอช ์    ศิริวชัชกุล 

นางสาวฐิติมา     บุญเทิง 

นายดลฤทธ์ิ     ลีละพรรณหุต 

นางสาวทิพยทิ์วา     เรืองกิจธนธรณ ์

นายธนัท     จนัไตรรตัน์ 

นายธรรศท์ศัน์     วนิิจมานนท ์

นายนภทีป์     หาญใจ 

นางสาวนันทพร     สถิรปัญญา 

นางสาวเนตรอปัสร   มาง้ิว 

นางสาวบุญญาดา     วงศบุ์ญมัน่ 

นางสาวบุษกร     สุรินทร ์

นางสาวปฐมาวดี   เครือรตัน์ 

นางสาวปณิชา     ธนพิบูลชยั 

นางสาวปนัดดา     ไชยศกัด์ิ 

นายปัณณวชิญ ์    ถาวราวุธ 

นางสาวปิยธิดา     ทวพีรกิจกุล 

นางสาวภารว ี    ธีระนิธิ 

นางสาวภารว ี    สุภามาลา 

นางสาวเมธาณี     แกว้ประเสริฐศิลป 

นางสาวรภสันันทน์  เจริญดิลกวฒัน์ 

นายศตพร     ถิระสาโรช 

นางสาวศศิธร     รอดบุญเรือง 

นายศิรชชั     สีมนัตร 

นางสาวศุภวติตา     เสพรมัย ์

นายสรวชิญ ์    บุญจนัทรค์ง 

นางสาวสสิธร     อ่องซี 

นางสาวอชัฎาภรณ์     แพ่งสูงเนิน 

นางสาวอฐัภิญญา     สารสระ 

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Arts (Second Class Honors) 

นางสาวกชวรรณ     มูลละ 

นางสาวกนกขวญั     บุณยะจิตติ 

นางสาวกมลฉตัร     ชิณศรี 

นางสาวกฤตติกา     บุญวงษ์ 



   

 ๑๙ 
 

นางสาวกฤตยาณี     ชูชาติ 

นางสาวเขมิกา     ผลจาํเริญ 

นายคุณากร     ครองดี 

นางสาวคุลิกา     แกว้นาหลวง 

นายจิรฏัฐ ์    ตั้งวชิาชาญ 

นางสาวจิราภทัร     ยอดวงคพ์ะเนา 

นางสาวชลิตา     เพ็ญสุวภาพ 

นายชชัชนก     มทัทววีงศ ์

นางสาวชีวนันท ์    แสนนิทา 

นางสาวญาณิกา     ยิ้ มสาระ 

นายฐิระโชติ     กุลน้อย 

นางสาวณัชชา     ออ้เจริญ 

นายณัฐกานต ์    สายวงศปั์ญญา 

นายณัฐพงศ ์    สมนา 

นางสาวดนธนนท ์    เรือนทอง 

นางสาวธนิตา     กิตติวทิิตคุณ

นางสาวธญัวรตัม ์    ผาบเมฆ 

นางสาวธิดา     ภูคารตัน์ 

นางสาวเบญญาภา   ตานุ 

นายพชร     จินดานนท ์

นางสาวภาวติา     วจันะรตัน์ 

นางสาวภิญญาพชัญ ์  อ่อนแสงจิตเกษม 

นางสาวมินตา     สกุลศิลปกร 

นางสาวยุพิน     แซ่ล้ี 

นายรชัตพงษ์     ธญัญาภิบาล 

นางสาววชิราภรณ ์ พนัธุป์ระไพ 

นางสาววริศรา     คาํกอ้น 

นางสาววชิชิตา     มณีจกัร 

นายศรรวริศ     อินพูลใจ 

นางสาวศรุตยา     คมัภีรกิจ 

นางสาวสุชญัญา   ช่ืนตา 

นายอภิสิทธ์ิ     ดวงไทย 

นางสาวอรญา     มณีพลาย 

นายอฐัพงศ ์    วรรฐัพงศ ์

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Arts 

นางสาวกนกกานต ์  ปุษสะเทวะ 

นางสาวกนกภรณ์     โศจิวศิาล 

นางสาวกฤติกา     อินทราเวช 

นางสาวกฤติยาณี   เข่ือนแกว้ 

นายกฤษณะ     วงคค์ม 

นายกลวชัร     บูรณสิงห ์

นางสาวกญัญาณัฐ     หาญวชิยัวฒันา 

นางสาวกาญจนา     ชายตระกูล 

นายกิตติธชั     พรหมบุตร 

นายกิตต์ินิพทัธ ์    เสนาวงค ์

นางสาวเกศราพร     สุตา 

นางสาวคาณารินทร ์ เมืองสุวรรณ 

นางสาวจริยาภรณ์     เสนาวงษ์ 

นายจกัรพรรด์ิ     ใจสีมา 

นางสาวจนัทรจ์ิรา   ไชยวงค ์

นายจารณ     ธนะชูติวรีะนันท ์

นางสาวจิณัชญา     กนัธะอุดม 

นางสาวจิรชัญา     ทองใจ 

นางสาวจีรนันท ์    บู่แกว้ 

นางสาวจุฑาทิพย ์    บวัเขียว 

นางสาวฉนัทพิชญา    สุขประเสริฐ 

นางสาวชนนิกานต ์  บุตรโ์ส 



๒๐  
 

นางสาวชนมช์นก     นวลหงษ์ 

นายชนสรณ์     พิสิฐเศรษฐพงศ ์

นางสาวชนัญญา   ไชยยะยอง 

นางสาวชนากานต ์    ศรีสุข 

นายชยาพฒัน์     นพจินดา 

นางสาวชลิตา     เบญจวรรณ์ 

นางสาวชญัญา     แดนโพธ์ิ 

นางสาวชญัญา     วงคว์รรณ ์

นางสาวชญัญานุช   อุดมพนัธ ์

นายชยัวฒัน์     สิทธิวงษา 

นางสาวชุติมา     ราชสีห ์

นางสาวโชติพร     เข่ือนยงั 

นางสาวญาติกานต ์  ศรีธนะ 

นายฎากร     เสนาคุณ 

นางสาวฐิตารีย ์    จนัทรเ์อ่ียม 

นางสาวฐิติรตัน์     ธีระมงคลกิจ 

นางสาวฐิติวรดา     หม่ืนแปง 

นางสาวฑิตฐิตา     ผดุงสินเลิศวฒันา 

นางสาวณฐพร     โพธิสาร 

นางสาวณัฏฐณิชา   แตงอ่อน 

นายณัฏฐวุฒิ     ลอยสา 

นางสาวณัฐกฤตา     พชรธนโกศล 

นางสาวณัฐกฤตา     อินทรก์อ้นวงค ์

นางสาวณัฐชาพร     พิทกัษ์กรณ ์

นางสาวณัฐธิตา     ปานเพ็ชร ์

นายณัฐนพกร     คํ้าจุน 

นางสาวณัฐนรี     ภูมิอมร 

นายณัฐภทัร     นิลพฒัน์ 

นายณัฐวุฒิ     บุญเทียม 

นายณัฐสิทธ์ิ     วงศปั์ญญา 

นางสาวณัฐิกา     แปงสุตา 

นางสาวณิชาภทัร    รีฮุง 

นางสาวณิชารีย ์    ไฝศิริ 

นางสาวตรีรกั     วงศร์ตันโสภณ 

นางสาวทมิตา     ไชยเทพ 

นายทตัติพงษ์     วงษ์สวรรค ์

นายแทนไท    เสียมไหม 

นางสาวธณัญญา     จุย้ดอนกลอย 

นางสาวธนพร     กนัทะเสน 

นางสาวธนภร     ศิริตนัหยง 

นางสาวธนภรณ์     สมฝ้ัน 

นายธนภทัร     อินพนัทงั 

นายธนานันท ์    กองเพ่ิมพูล 

นางสาวธญัชนก     กาญจนสิงห ์

นางสาวธญัสินี     ศุภผล 

นายธิติวุฒิ     อินทรา 

นายธีรศกัด์ิ     ทิพยค์าํ 

นายนนทช์ยั     ธรรมวงศ ์

นายนราธร     เนตรากูล 

นางสาวนวพรรณ   เข็มทอง 

นางสาวนววรรณ   ลากุล 

นางสาวนิจจารีย ์    โพธ์ิเนียร 

นางสาวนิชกานต ์   พรหมเทพ 

นายนิชนันท ์    มณีกาศ 

นางสาวนิชาภา     ยอดมณีวรรณ 

นางสาวนิททช์นัญท ์  พงษ์สุวรรณ 

นางสาวนิศาชล     สุวรรณ ์

นางสาวเนมินทรว์ดี   สุภาจนัทร ์

นางสาวบุษกร     รุง่สวา่ง 

นางสาวบุษบาภรณ์  เสลาสุวรรณ 



   

 ๒๑ 
 

นายเบ็ญจมภ์ทัร     กุลจิตติวศุิทธ์ิ 

นายปฏิภาณ     การะอุ่น 

นายปฏิภาณ     ชัง่ภู ่

นายปริญญา     สุดชดา 

นางสาวปริยากร     ปิยะวราภรณ์ 

นางสาวปวริศา     อยูค่ง 

นางสาวปอวลัย ์    อินทรสมใจ 

นางสาวปาริชาติ     คาํกนัสิงห ์

นายปิยพล     แกว้มงคล 

นายปิยรฐั     เพ็งศรี 

นางสาวปิยะนัฐ     รฐัประทาน 

นายปิยะวชิญ ์    ทรงประกอบ 

นายพงศเ์ดช     เพ่ิมพูล 

นายพงศธร     พนัธวงค ์

นางสาวพรวลยั     ภาพเฉลิมพจน์ 

นางสาวพชัรี     สมประเสริฐ 

นางสาวพทัธมน     เพชรรกัษ์ 

นางสาวพาขวญั     รุง่เสรีชยั 

นางสาวพาฝัน     หน่อแกว้ 

นางสาวพาภิรมย ์    อินไชย 

นางสาวพิชชาภา     พรมนาคา 

นายพิชญะ     ฉวเีกษมงาม 

นางสาวพิชญาภคั    เจริญวงั 

นายพิช�ุตม ์    คาํมาปัน 

นางสาวพิทยรศัม์ิ     เครือคาํปลิว 

นายพิธิวฒัน์     ชีจะโปะ 

นางสาวพิสุทธินันท ์  จี้ รตัน์ 

นางสาวเพ็ญศิริ     แกว้ผลึก 

นางสาวเพียงรว ี    ศิริสุข 

นางสาวแพรพลอย    สุนทรพฤกษ์ 

นางสาวฟารีดา     เอฮามดัคาน 

นางสาวภริดา     ระตะขนัธ ์

นางสาวภทัรวดี     ลีลาเรืองโรจน์ 

นายภาณุพงศ ์    บางชะวงษ์ 

นายภานุวฒัน์     ชมเชย 

นายภาสกร     คาํเลิศ 

นายภูมน     คาํภาพกัตร ์

นายภูมิ     ดอกไม ้

นายภูริชน์     อาํพาศ 

นางสาวมณฤทยั     อ่ิมเอม 

นางสาวยลรดี     โพธิขนัธ ์

นายยศนนท ์    วงระวาด 

นายรพี     ปาลี 

นางสาวรวชิา     ขนัธราช 

นางสาวรสธร     ธรรมศกัด์ิจินดา 

นางสาวรชัฎาภรณ์   รกัแม่ 

นายรชัตน์นท ์    จิรวรรธนกิจ 

นางสาวรญัพิรชา    ซางหน่อ 

นางสาวรตันากรณ์     พรหมบุตร 

นางสาววนิดา     พะจุไทย 

นายวรเดช     พลอยใหม่ 

นางสาววรนาถ     อรุณรงัษี 

นางสาววรรณพร     สถาพร 

นางสาววรลกัษณ์    ดวงทิพย ์

นางสาววริษา     คชสาร 

นายวศิน     ศรีเจริญวนะกิจ 

นายวสุพงศ ์    อุธิยา 

นางสาววจิิตรา     รุง่วฒันสกุลชยั 

นางสาววมิลพชัร     พลอยเจิมศรี 

นางสาววลิาสินี     ตูส้ะกาศ 



๒๒  
 

นายวศิรุต     ตรรกพงศ ์

นายวรีพงษ์     สีไม ้

นายศรณัย ู    เกษรบวั 

นางสาวศลิษา     ศิริมาตย ์

นางสาวศศิประภา   สมกูล 

นายศิริมงคล     ญาณะก๋อง 

นางสาวศิริวรรณ     สรอ้ยเสนา 

นางสาวศุภกานต ์   สาระไชย 

นางสาวศุภรดา     ต๊ิบตึง 

นางสาวศุภิวรา     ชยัศรี 

นางสาวศุภิสรา     เตโชจิรพฒัน์ 

นางสาวสกุลรตัน์     ไตรสกุลไกวลั 

นางสาวสลิตา     ตานะกุล 

นายสหชยั     ทุมสงคราม 

นายสหรฐั     ทรพัยเ์กิด 

นางสาวสิตานันท ์  รีเอ่ียม 

นางสาวสุกฤตา     ธนะรชัต ์

นางสาวสุทธิรกัษ์   เครือบุญ 

นางสาวสุทธิสินี     กุลโล 

นางสาวสุธารินี     จอมศกัด์ิ 

นางสาวสุพรรณนิการ ์ เกิดโมฬ ี

นางสาวสุพรรณิกา     คุรุวนาภรณ์ 

นางสาวสุพิชญา     วนัริโก 

นางสาวสุมินภา     เหมะธุรินทร ์

นายสุริยา     สุทธิพนัธ ์

นางสาวสุวรีย ์    จาดแห 

นางสาวเสาวลกัษณ์   ษมาชยัพรดี 

นางสาวหทยัชนก     เจริญสุข 

นางสาวอธิชา     เลิศวริาม 

นางสาวอนรรฆว ี    เสตะปุระ 

นางสาวอนัญญา     ศรีอ่อน 

นายอนุชิต     ฉลอม 

นายอภิธาร     ไชยสาร 

นายอภิวชิ     พ่ึงธรรมศกัดา 

นางสาวอรญา     พิมพกิจ 

นางสาวอรณิชา     สวสัดี 

นางสาวอริสรา     ชาญพิชยั 

นางสาวออย     จิ่งต๊ะ 

นางสาวองัคณา     ศรีใหม 

นางสาวอญัจิดา     คาํเนตร 

นางสาวอญัชิสา     มูลจนะบาตร ์

นางสาวอญัวณี์     อิทธิศกัด์ิโกศล 

นายอษัฎาพร     วนัดี  

รวม ๒๖๒ คน 

 
 

 

 



   

 ๒๓ 
 

คณะเกษตรศาสตร ์ Faculty of Agriculture 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy   

นายเทวนิทร ์    แกว้เมืองมูล 

วา่ท่ีรอ้ยตรี ธฤต     ศรีวชิยั 

นางสาวนภสัสร     มนทา 

นางสาวนุชจารี     วนาศิริ 

นางสาวพิกุล     อินต๊ะปาน 

นางสาวภทัรินทร ์    ขดัเรือง 

นางสาววรรณลกัษณ ์ ถาวร 

นางสาวศิโรรตัน์     เขียนแมน้ 

นายศุภกานต ์    ธิเตจะ๊ 

นางสาวสุพรรณิการ ์ ศุภทรพัย ์

ปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Science 

นางสาวฐิตินันท ์    ศรีทอง 

นายณัฐดนัย     สุเมธาโชติพงศ ์

Mr.  MANFRED WERNER HELMUT  HAUNER

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science    

นางสาวกมลชนก     เลิศไพรวนั 

นางสาวกรกนก     ดีพรมกุล 

นายกฤตพจน์     นันตะกูล 

นางสาวกฤติยาณี     วรรณภิระ 

นางสาวกาญจนา     ชยัเมืองช่ืน 

นายจิรเดช     ศรีวลิยั 

นางสาวจิรารตัน์     วุน่จนัทร ์

นางสาวจุฑาทิพย ์    วนัติ 

นางสาวจุฑามาศ     นิลพนัธ ์

นางสาวจุฬารตัน์     หน่อแกว้ 

นางสาวชฎาพร     ทรายคาํ 

นางสาวชนัญชิดา     จนัทรเ์พ็ญ 

นางสาวชมพูนุช     คาํปัด 

นางสาวชิตาพร     ผิวแดง 

นางสาวณฐิตา     เตวา 

นายณภกร     ศรีไชโย 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ     ใจพลแสน 

นางสาวณัชชา     ขจิตวทิยาการ 

นายณัฐชนน     สนัธทรพัย ์

นางสาวดวงกมล     พจนา 

นายเทวา     ขอดเรือนแกว้ 

นางสาวธนัยช์นก     ยอเสน 

นางสาวธิติมา     ยะใจ 

นายธีรนัย     โพธิ 

นางสาวนฤมล     เครือริยะ 

นายนิติพล     มากมูล 

นายปฐมพงศ ์    ฤกษ์ดี 

นางสาวปณิธี     ชมภูศรี 

นายประวทิย ์    ยอดปะนัน 

นางสาวปริชาติ     ช่างสกั 

นางสาวปรียา     มะโนรตัน์ 

นางสาวพนิตนาถ     มัง่มูล 

นายพิพฒัพงศ ์    พิมพโ์คตร 

นายมานินพนัฌ ์    ทองคาํ 



๒๔  
 

นางสาวรุง้ลาวลัย ์    รญัจวรรณะ 

นางสาวฤทยัภทัร     เมามูล 

นายวทิวสั     โยดี 

นางสาววภิาดา     ขนัธรรม 

นางสาววลิาสินี     ภิโรกาศ 

นายวษิณุ     เจียมใจ 

นางสาวสมสมยั     ใยอุ่น 

นางสาวสิริพร     อํา่สุข 

นางสาวสุณิสา     ชมชิด 

นางสาวสุภสัตา     แซ่กอ 

นางสาวสุวชัรีภรณ์     จิตใจ 

นายอภิรตัน์     โตลาํดบั 

นางสาวอมรรตัน์     จนัทรช์ยัชะนะ 

นางสาวอรณี     ศรีนวล 

นางสาวองัคณา     สมศกัด์ิ 

นางสาวอจัจิมา     ณ จินดา 

นางสาวอญัธิกา     มะหาวนั 

Mr.  JUN    FAN 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Science (First Class Honors) 

นางสาวแคทรียา     สนธิยา 

นางสาวจารุวรรณ     แปงจนัทรห์อม 

นางสาวชุตินันท ์    ศรีปัญญา 

นางสาวณัฐฌลาภทัร ์ ต่ายจนัทร ์

นายนพดล     ปนธะรงัษี 

นางสาวนิธิปรียา     สมบุตร 

นางสาวปรียาภรณ์    จองแหลง 

นางสาวปุณณิกา     สุวรรณาภา 

นางสาวพชัรี     จนัทวงษ์ 

นายรฐัพล     พจนา 

นางสาวรตัติการณ์     วงคตุ์ย้ 

นางสาววรรณวภิา     ขนัสุรินทร ์

นางสาวศกุนตลา     จนัทรแ์สนตอ 

นางสาวศิรประภา     ยศทองงาม 

นายศิวกร     บุญแปง 

นางสาวโสภิดา     สรา้งการนอก 

นางสาวอมรรตัน์     ผลคาํแปง 

นางสาวอริสรา     ขนัไข 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Science (Second Class Honors) 

นางสาวกนกวรรณ     นวลปันยอง 

นางสาวกลัยา     ศรีวสุิทธิกุล 

นางสาวจิราพร     แสงต๊ะ 

นางสาวจีรนันท ์    กวมอาํไพ 

นางสาวจุไรรตัน์     ทองอรา่ม 

นางสาวจุฬาลกัษณ์   ไชยวนัดี 

นางสาวชุติกาญจน์     สงวนทรพัย ์

นางสาวณัฐธิดา     คาํเรืองฤทธ์ิ 

นางสาวณัฐริกา     กาตาคาํ 

นางสาวตวงทิพย ์    พรมอ๊อต 

นางสาวธนวรรณ     จนัทรเ์ดช 

นางสาวนงลกัษณ์     กนัทะโว 



   

 ๒๕ 
 

นางสาวนภสัวรรณ     ใจเมคา 

นางสาวนภสัสร     เน่ืองกล่ิน 

นางสาวนัททิยา     ธิมะโน 

นางสาวบุษกร     ลว้นลอย 

นางสาวปภสัสร     กุมภาพนัธ ์

นางสาวพรรณรมณ  เนียมจิตร 

นางสาวพฤกษาชาติ  อินทะจกัร 

นางสาวพชัรียา     วถีิ 

นางสาวพิมพช์นก   งานนันไชย 

นางสาวพิมพเ์พ็ญ     เพชรทอง 

นางสาวพีรดา     ซอ้มจนัทา 

นางสาวภทัรทิยา     กาใจ 

นางสาวมลัลิกา     ปานสมทรง 

นายรกัษ์ชล     คนเท่ียง 

นางสาววชิรญาณ์     ดวงต๊ะ 

นางสาววทนัยา     ปราโมทยอ์นันต ์

นางสาววาราพร     ไชยวุฒิ 

นางสาวศยามล     ยะมาวริญั 

นางสาวศศิเกตุ     คีรีรกัษ์ 

นายศิริศกัด์ิ     ขาํหลกัรอ้ย 

นางสาวสุดารตัน์     แจม่สวา่ง 

นางสาวสุดารตัน์     หม่ืนอินทร ์

นางสาวสุรางคนา    พูลสมบติั 

นายอนุชา     ผ้ือยศ 

นางสาวอภิชญา     จากโคกสูง 

นางสาวอญัธิฌา     วงคก์ารณ ์

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science  

นางสาวกนกวรรณ    ชมภูศรี 

นางสาวกนกวรรณ    บุราคร 

นางสาวกนกวลัย ์    ไกลถ่ิน 

นางสาวกนิษฐา     เซาะดี 

นางสาวกมลชนก    ชูมก 

นางสาวกรกช     จนัทวรรณ 

นางสาวกรกมล     ตุย้เปง 

นางสาวกรกมล     ปาลี 

นายกรวชิญ ์    บุญศพัย ์

นายกฤตพล     ธญัญเจริญ 

นายกฤษฎากร     จินาวรรณ 

นางสาวกฤษฏ์ิกนิษฐ ์ กระต่ายน้อย 

นายกฤษฏ์ิ     ทิพยเ์นตร 

นายกฤษณนันท ์    ปัญญาวงค ์

นายกฤษณะ     คาํนาน 

นางสาวกฤษดาพร     เทพโมง 

นางสาวกวธีารณ์     วงษ์เค่ียม 

นางสาวกญัจนพรรณ  สุรินกาศ 

นายกญัจน์     ประเสริฐชยั 

นางสาวกญัญภา     แกว้จกัร ์

นางสาวกญัญว์รา     กนัอาทา 

นางสาวกญัญาพชัญ ์  จินาจนัทร ์

นางสาวกณัฐิกา     ยารงัฝ้ัน 

นางสาวกนัติชา     ศิริสาห ์

นางสาวกานตสิ์นี     ธีระสิงห ์

นางสาวกิจติการณ์     จนัทะวงษา 

นายกิตติคุณ     หารสุวรรณ 

นายกิตติพงศ ์    เรือนแกว้ 

นายกิตติภฎั    กาบเยน็ 

นายกิติพร     งามคาํยงค ์



๒๖  
 

นางสาวกุลธิดา     วงศป์ระสิทธ์ิ 

นายเกริกเกียรติ     ศรีวลิยั 

นางสาวเกวลี     ปานมนต ์

นางสาวแกว้สิริกาญจน์ วงศษ์า 

นางสาวขวญัชนก     หมุดสกั 

นางสาวขวญัพร     กาศสกุล 

นายคณาธิป     จนัทรนิกูล 

นางสาวคทัลียา  ไชยวงษา 

นายคุณากร     วงคป์ทุม 

นางสาวจณิสชา   อํา่ดอนกลอย 

นางสาวจณิสตา     อํา่ดอนกลอย 

นางสาวจรรยพร     เชียงรุง้ 

นางสาวจริยา     ปัญญาวงค ์

นายจกัรพนัธ ์    ธรรมไชย 

นางสาวจนัทมาส     พุ่มวชัระ 

นางสาวจนัทรจ์ิรา     ตุลาธรรม 

นายจิติวฒัน์     ปินกนัทา 

นางสาวจิรภทัร     ตระกูลขติัยะ 

นายจิรฏัฐ ์    นามวงค ์

นางสาวจิราภา     เอ่ียมแจง้ 

นางสาวจุฑาทิพย ์  กลัยาธิ 

นางสาวจุฑามาศ     ช่อวลิาศ 

นางสาวจุฑามาศ     ปิจวงค ์

นางสาวจุฑาลกัษณ์   ถาวรจตุรวฒัน์ 

นางสาวจุฬาลกัษณ์   อ่ินแกว้ 

นายเจตนิพทัธ ์    อะกะปัน 

นายเฉลิมพงษ์     เช้ือสะอาด 

นายชนกนัต ์    ธุระภาพ 

นายชนมพิ์สิฐ     ชีวาพนาคีรี 

นางสาวชนากานต ์  บรรลือศกัด์ิ 

นายชยพล     แซ่ทา้ว 

นายชวนันท ์    ผาอินทร ์

นายชวนากร     ธรามานิตย ์

นางสาวชวลัลกัษณ์     มีสุวรรณ 

นางสาวช่อผกา     ไชยมงคล 

นายชาคริต     นาควรรณ 

นางสาวชีวารตัน์     กาลงัใจ 

นางสาวซาจิโกะ     ฮิกาชิคาตะ 

นางสาวฐนิชา     เตจะ๊ 

นางสาวฐานิกา     สุขผสม 

นางสาวฐานิตา     เวยีงทอง 

นางสาวฐาปนี     คาํมาเร็ว 

นางสาวฐิติกมล     วดันางรอง 

นายฐิติโชติ     ปุนนะมา 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ     นาทะจนัทร ์

นายณัชชา     ไซโต 

นายณัฏฐกิ์ตตินันท ์  เทียมวงั 

นางสาวณัฐกานต ์    กามี 

นางสาวณัฐกานต ์    ยัว่ยวน 

นายณัฐพงษ์     เป็งคาํตา 

นางสาวณัฐริกา     งามดี 

นางสาวณัฐริการ ์    ฟองวรรณา 

นายณัฐวรรธน์     อ๋องตัว๋ 

นายณัฐวุฒิ     ตุย้กาศ 

นางสาวดรุณี     พวงดอกแดง 

นางสาวดวงพร     หาดไร ่

นางสาวดวงฤดี     แสงจนัทร ์

นายตนัติกร     ภู่พุกก ์

นายทรงเดช     ปาละปิน 

นางสาวทกัษพร     คํ้าคุณ 



   

 ๒๗ 
 

นางสาวทศันีพรรณ    แกว้กอ้ 

นางสาวทิพยว์รินทร ์ นามมงคล 

นายธนกฤต     หาญกิตติมงคล 

นายธนพนธ ์    คาํหอม 

นายธนวฒัน์     ไพยารมณ ์

นายธนวฒัน์     วรรณดี 

นางสาวธนัชพร     สุดจนัทร ์

นายธนาภพ     มะโนรมย ์

นางสาวธนิตา     สุดาจนัทร ์

นางสาวธฤตวนั     บุญชู 

นางสาวธญัจิรา     ไชยวรรณ์ 

นางสาวธญัญา     ตาทา 

นางสาวธญัลกัษณ์  ก๋ากาศ 

นางสาวธนัยณัฐ     รุง่รงัษี 

นางสาวธารทิพย ์    สงัฆธรรม 

นายธีรพนัธ ์    ดอกจนัทร ์

นายธีระพงค ์    ไทยสยาม 

นางสาวนนิดา     อินทสุวรรณ ์

นายนพคุณ     มูลอา้ย 

นายนพณรงค ์    แผลงฤทธ์ิ 

นายนพรุจ     เอ่ียมศศิรตัน์ 

นางสาวนฤภร     แนบเนียน 

นางสาวนฤมล     วงศค์าํ 

นางสาวนฤมล     สีสนั 

นางสาวนันทนัช     เสริฐศรี 

นางสาวนันทนา     อินหอม 

นายนันทภพ     จนัต๊ะคาด 

นางสาวนาตยา     ทองดี 

นางสาวน้ําฝน     ปัญญาแกว้ 

นายนิติภูมิ     ถมอินทร ์

นายนิธิศ     เอกทวศิีลป 

นางสาวนิศารตัน์     ดาวแกว้ 

นางสาวนุชนารถ     สืบสวน 

นางสาวบุศรินทร ์    ญาณะโส 

นางสาวเบญญารตัน์   คนบาง 

นายปฏิญญา     คงรกัษา 

นายปฏิภาณ     บุญเลา 

นางสาวปณัฐตา     ภูเขียว 

นางสาวปพชัญา     มัน่คง 

นางสาวปพิชญา     กนักา 

นางสาวประกายเดือน คาํลือ 

นางสาวประภารตัน์   ใจแกว้ 

นายประวทิย ์    ชยัชนะ 

นางสาวประวณีา     นันตากาศ 

นายปริชญ ์    หมายหมั้น 

นายปวชิ     ตุ่นคาํ 

นางสาวปัทมกร     วงศปิ์ง 

นางสาวปางพนม     พุทธวงค ์

นางสาวปาณิศา     อินเตา้ 

นางสาวปานตะวนั     ณะวงคศ์รี 

นางสาวปิยธิดา     เดชปันเทียน 

นายปิยพงศ ์    บรรลือ 

นายปิยวฒัน์     มหาวนั 

นางสาวปิยะทศัน์     ตน้เงิน 

นายผดุงสิทธ์ิ     ศรีสุวรรณ์ 

นายพงศกร     เมืองใจ 

นายพงศธร     ไชยารกัษา 

นายพงษ์ศกัด์ิ     นุดวงแกว้ 

นายพชรพล     พงษ์สุภษะ 

นางสาวพรนภสั     มนุษยพ์ฒันา 



๒๘  
 

นายพรพิทกัษ์     วงศว์รชาติ 

นางสาวพรรษกร     โกทนั 

นายพลศรุต     อุตโม 

นางสาวพชัรพร     พลจร 

นางสาวพฒัน์นรี     โคว้อินทร ์

นางสาวพณัณิตา     อุตยะราช 

นางสาวพนัธุป์ระอร  พิชญวศิน 

นายพสักร     ทองอุทยั 

นายพสักร     ปัญญาแกว้ 

นายพายุ     แสงเพชรไพบูรณ์ 

นางสาวพิชญธิดา     เทพแกว้ 

นายพิชญะ     แกว้รากมุข 

นางสาวพิชญาว ี    ปนไทยสงค ์

นางสาวพิติยา     เต๋จะยา 

นางสาวพิพิธพร     ตาสีมูล 

นางสาวพิมพใ์จ     โปธิยอง 

นางสาวพิมพร์มัภา   สาํราญ 

นางสาวพิมฤทยั     จนัทรบุ์ญแกว้ 

นายพีรวฒัน์     กุณกนั 

นางสาวพุทธภาคย ์  สามลทา 

นางสาวเพ็ญนภา     อ่อนคาํ 

นางสาวเพ็ญพิชชา   ศุภไพบูลยกิ์จ 

นางสาวเพ็ญศิริ     สุตะโท 

นางสาวแพรวพรรณ เช่ือมศรีจนัทร ์

นางสาวภรภทัร     สุขประสิทธ์ิ 

นางสาวภฤศรดา     แกว้ตุย้ 

นางสาวภทัรธร     ไทยกรณ ์

นายภาณุพงศ ์    วงศห์าญ 

นายภานุวฒัน์     กนกแกว้ลายทอง 

นายภาสกร     กาญบุตร 

นางสาวภิรมยา     กิจตาวงค ์

นายภูชนะ     ใหม่เทวนิทร ์

นายภูตาวนั     คาํวงัจนัทร ์

นายภูริช     บุญชู 

นางสาวมณิการ ์   ตรึกตราครบุรี 

นางสาวมนสิการ     สญัชาติไทย 

นางสาวมญัชรตัน์     ปัญญามี 

นางสาวมทันา     กลา้หาญ 

นางสาวมุขสุดา     กฤชรตันศกัด์ิ 

นางสาวยลธิดา     แกว้ปัญญา 

นางสาวรวพิร     พลฤทธ์ิ 

นางสาวรวภิา     ปารมูล 

นางสาวรสิตา     ตะเพาพงษ์ 

นางสาวรชันี     ศกัด์ิชยัปัญญา 

นางสาวรชันีกร     คาํใส 

นางสาวรชันีภรณ์     ปราศยั 

นางสาวรตัติกาล     ยะมะโน 

นางสาวรตันาภรณ์   แยบคาย 

นางสาวราํพึง     มัง่มูลตนั 

นางสาวรุง้ตะวนั     บุตรชยั 

นางสาวรุจิรดา     ทุ่มขาํ 

นางสาวเรณุกา     แปงเมือง 

นางสาวฤทยัรตัน์     วสิยัวฒันาชน 

นางสาววชิราภรณ์   ผลาผล 

นายวชิราวุฒิ     คาํแกว้ 

นายวรวจัน์     อินประดิษฐ 

นางสาววรญัญา     กนัทะเมืองล้ี 

นางสาววรญัญา     จอมป้อ 

นางสาววรฐัญา     แกว้มา 

นายวรากร     สุขสวาสด์ิ 



   

 ๒๙ 
 

นางสาววรางคณา     ชูช่ืน 

นางสาววราพร     ต๊ะเสน 

นางสาววราภรณ์     วงคร์าษฎร ์

นายวริษฏ ์    ผลินธรสิริ 

นายวชัพล     เหล่าขาล 

นางสาววชัรมน     เพชรคง 

นายวฒันพงษ์     วงศแ์กว้ 

นายวนัเฉลิม    พุ่มไสว 

นางสาววนัวสิา     พฤกษาฉิมพลี 

นายวสัสพนัธ ์    ชุ่มเยน็ 

นางสาววานิชยา     ทิงาเครือ 

นางสาววภิาดา     ประสาทสินธุ ์

นางสาววมิลสิริ     หงษ์คาํ 

นางสาวศจีพร     ใจอินทร ์

นายศตวรรษ     จนัทรภิ์รมย ์

นางสาวศนันตท์ฉตัร แกว้ศรีขาว 

นายศราวุธ     จอมภา 

นางสาวศิยานันท ์    ตะนอย 

นางสาวศิริขวญั     เถาวว์ลัย ์

นางสาวศิริพร     ใจยา 

นางสาวศิริรตัน์     งามหมู่ 

นางสาวศิริวรรณ     ขนัพิจิตร 

นางสาวศิริวฒันา     ยุวงค ์

นางสาวศิวพร     หล่อวงค ์

นายศุภกฤต     คา้ขา้ว 

นายศุภมงคล     อุประโจง 

นางสาวศุภรกัษ์     มาลาคาํ 

นางสาวศุภาวรรณ   เงินกองแกว้ 

นายเศกสรรค ์    หลา้มูล 

นางสาวสรลัดา     จนัทะโก 

นางสาวสรารตัน์     สิงหค์ะราช 

นางสาวสริตา     ปิลนัซิน 

นายสหรฐั     ตาจนัทรดี์ 

นายสหสัภทัร ์    นิราราช 

นายสญัชยั     ไครม้่วง 

นางสาวสาธินี     จนัสุริยะ 

นางสาวสินีนาฎ     ทว้มทอง 

นายสิรวชิญ ์    สมฤทธ์ิ 

นางสาวสิรินทรนิ์ชา  หอชยัภกัด์ิ 

นางสาวสุชาดา     สีทศัน์ 

นางสาวสุชานุช     ใจปินตา 

นางสาวสุนทรีลกัษณ ์ จนัทรศิ์ลป์ 

นางสาวสุนิสา     สุทธพนัธ 

นางสาวสุปริญญา     ตุย้วงค ์

นายสุพพตั     ธรรมคุณ 

นางสาวสุพรรษา     แบบประดบั 

นางสาวสุพิมพ ์    เขียวกนัยะ 

นางสาวสุภณิดา     คาํมะ 

นางสาวสุริยาพร     อ๊อดเพชร 

นายเสฎฐวุฒิ     เช้ือสะอาด 

นางสาวหทยัภทัร     วุน่แม่สอด 

นางสาวหทยัรตัน์     วงคเ์พ็ญ 

นางสาวหยดเทียน   ไชยวุฒิ 

นางสาวหสัยา     รุนรกัษา 

นางสาวอโณทยั     ใจคล่องแคล่ว 

นายอติคุณ     บุญต่อ 

นายอนุกูร     ยอดยา 

นายอนุกูล     หลวงปางอา้ย 

นายอนุชา     คาํป๋า 

นายอภิวฒัน์     อบนวล 



๓๐  
 

นายอภิวชิญ ์    คาํเงิน 

นายอภิสิทธ์ิ     คาํทา 

นางสาวอมราพร     สีริ 

นางสาวอรปรียา     เดชอุดม 

นายอรรถวุฒิ     อุปทะ 

นางสาวอรญัญา     สละม่วง 

นายอรุโณทยั     ดวงเกิด 

นางสาวอจัฉรา     แกว้มารตัน์ 

นางสาวอญัชลี     ดาํเนิน 

นายอยัยรชั     พลแหลม 

นางสาวอาจารียา     อาจศตัรู 

นายอิสระพงศ ์    จนัเสน 

นายเอกอาทิตย ์    ดรุณรศัมี 

นางสาวแอลนาริสต ์  เข่ือนคุม้ 

นางสาวไอรดา     เพ็ชรทอง  

รวม ๔๐๖ คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ๓๑ 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์ Faculty of Dentistry 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science  
นางสาวกนกวรรณ   บุญพงษ์ 
นายกิตติศกัด์ิ     ศิริกนัไชย 
นายณัฐกานต ์    ชยัพฒันาวรรณ 
ทนัตแพทย ์ตน้ฝน  ดามงั 
นางสาวเนาวรตัน์   แสนจนัดี 
นางสาวปัญจลกัษณ์  ฉตัรแกว้บุญเรือง 
นายพงษ์กมล     กาบบวั 
นายพรรษกร     แสงแกว้ 
นางสาวพฒัน์นรี  กิตติชยัธนะกุล 
รอ้ยเอกหญิง พทัธมน เศรษฐสุนทรี 

นางสาวเพ็ชรไพลิน  ภู่สนัติสมัพนัธ ์
นางสาววณิชชญา     ตั้งสาํเริงวงศ ์
นางสาววนัสนันท ์    บูรณพานิช 
นางสาววรรษมน     สนใจธรรม 
นายวสวตัต์ิ     สุนทรวาทิน 
เรืออากาศโท สาธร รกัทองสุข 
นายองักูร     ศกัด์ิเรืองแมน 
นางสาวองัคณา     พรธารกัษ์เจริญ 
นางสาวอจัฉรา     วงศห์ลา้ 

ปรญิญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Doctor of Dental Surgery (First Class Honors) 

นายชนะพล     ขนันาแล 
นางสาวณัฐพร     เลิศธญัพนัธ ์

นายภูมิรพี     ศรีวจิิตร 

ปรญิญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Doctor of Dental Surgery (Second Class Honors) 

นางสาวอรจิรา     ศิริภกัด์ิ 

ปรญิญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  Doctor of Dental Surgery 

นางสาวกอรป์นภา  วฒันศิริ 
นายกนัตพงศ ์    เรียวสงวนวงศ์ 
นางสาวกลัยรตัน์     ไชยกลางเมือง 
นายกิตติศกัด์ิ     จิตสวา่ง 
นางสาวจิดาภา     ชยัวร 
นางสาวจิตตสุ์ภา     สุภาอินทร ์
นางสาวจินตจุ์ฑา     ม่วงทอง 
นางสาวฉตัรสุมณี   โสรจัจะกุล 
นายชวกร     กุลประโยชน์ 
นางสาวชุติกาญจน์    ชา้งภู่ 

นายญาณวทิย ์    ศิริพรรณ 
นายฐานันท ์    ตณัฑศรี 
นางสาวณัชชา     ธรรมรกัษา 
นางสาวณัฏฐภสัสร  ชาวงษ์ 
นายณัฐชนน     พิทยานุกูล 
นางสาวณัฐธิกา   ชมนา 
นางสาวณิชา     โนจิตต ์
นางสาวทชันัฎภรณ์   มินอารี 
นายทิวทศัน์     สินไชย 
นายธนกร     วงคฐ์านะ 



๓๒  
 

นายธนพล     วจิิตรตระการกุล 
นางสาวธนภร     แซ่จิว 
นายธชัชาติ     หุนตระกูล 
นางสาวธิดารตัน์  วชัรอาภานุกร 
นายธีทตั     แสนมหาชยั 
นายธีรยุทธ     พลพิชยั 
นายนนทพฐัษ์     ทองรอด 
นางสาวนภสัวรรณ   หอมนาน 
นายนฤพนธ ์    ทิพวงษ์ 
นางสาวนิชาภทัร     ทศันวจิิตรพนัธ ์
นางสาวนิษฐเนตร ์    สนัติรกัษ์สกุล 
นางสาวบณัฑิตา     เกียรติอนันต ์
นางสาวบุญญาพร   ตนัติโกวทิย ์
นางสาวประภสัพรรณ รตันศุภสิริ 
นางสาวปรชัญาภรณ์   อน้โต 
นายปวรินทร ์    บวัคาํซาว 
นางสาวปวติรา     กาญจนไพศิษฐ ์
นางสาวปวติรา     ศิริกาํธร 
นางสาวปาณิศา     หอมใย 
นางสาวปาณิสรา     เรืองวาทะศิลป์ 
นางสาวพชรมน     สุวรรณรตัน์ 
นางสาวพรชนิตว ์   ตั้งสมัพนัธ ์
นางสาวพสธร     จิ๋วราษฎรอ์าํนวย 
นางสาวพชัรพรรณ์   ชูสุวรรณ ์
นางสาวพทัธธี์รา     บุญกวา้ง 
นางสาวพิชชาพร     จนัทรด์ง้ 
นายพิทวสั     คทัจนัทร ์
นางสาวพุทธธิพร     ตั้งพุทธสิริ 

นางสาวพุธิดา     ป่ินทองหล่อ 
นายภูมิรพี     คาํเพ็ง 
นางสาวมนฑกานต ์ เศรษฐวุฒิไกร 
นางสาวมทันา     โพธ์ิงาม 
นางสาวยศวรรณ     หม่ืนสายญาติ 
นางสาวรมิตา     หมุนสมยั 
นางสาวรวนิทนิ์ภา     แดงเจริญ 
นางสาวรวภิา     ยะสาคร 
นายวชิรชยั     สิริภทัรชยั 
นางสาววรญัญา     เรืองวญิ�ูเวช 
นายวรินทร ์    ถึงสุข 
นายวสุธร     พูลสิน 
นายวชัรภูมิ     อจัฉริยวงศ ์
นางสาววลิาสินี     คีรีวรรณ ์
นางสาวศิรประภา   ม่ิงมณี 
นางสาวศิริพร     จีเอย้ 
นายศุปโชค     สนัตวะกุล 
นางสาวศุภิสรา     สุวรรณนันท ์
นางสาวสกาวเดือน     ณ เชียงใหม ่
นางสาวสิริรตัน์     ศรทรง 
นางสาวสุดารตัน์    ปินไชย 
นางสาวสุธาว ี    วไิลพรไสว 
นางสาวสุพิชชา     เอกพฒันพาณิชย ์
นางสาวสุภสัสร     เอมศิรานันท ์
นายสุรวรรษณ์     ทองกอ้น 
นางสาวอริศรา     ชาํนาญการ 
นางสาวอวนัรตัต ์    เหมืองทอง 
นางสาวอุษมา   พิริยโภคยั 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science 
นายชิษณุพงศ ์    ตรีภูริทตั 

รวม ๑๐๐ คน 

 



   

 ๓๓ 
 

คณะเทคนิคการแพทย ์ Faculty of Associated Medical Sciences 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy 

นางสาวกนกพร     อุณเอกลาภ 

นายกุลวฒัน์     ชูประดิษฐ ์

นางสาวบุษบา     ฉัว่ตระกูล 

นางสาวประภาพรรณ เหล็กงาม 

นางสาวพชัรินทร ์    ธรรมสิทธ์ิ 

นางสาวมลัลิกา     ศรีมาแกว้ 

นางสาวสวลี     เสา้สะทา้น 

นายสุทธ์ิพิรชัย ์    มูลเมือง 

นายสุรชาต     ทองชุมสิน 

ปรญิญากายภาพบาํบดัมหาบณัฑิต  Master of Physical Therapy     

นางสาวชญัญา     เอ้ือวฒันาศิริกุล 

นายนนทชา     จนัทูร 

นางสาวสาลินี     วรพนัธ ์

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science 

นางสาวกชพรรณ     ภิรมย ์

นางสาวเกษญา     มามูล 

นางสาวแคทลียา     สิทธิโชค 

นางสาวจณิสตา     กณัทาพนัธุ ์

นางสาวจิรภิญญา     ไทยยนัโต 

นางสาวชนากานต ์    จนัทรสุ์ข 

นางสาวทวติรี     ภูมินํา 

นางสาวทิพจุฑา     พฒัน์เรืองเดช 

นางสาวทิพวรรณ    ไทยวนต ์

นางสาวธญัญลกัษณ์  วรรณกอ้น 

นางสาวนัชชา     ชยัคาํหลา้ 

นายบรรพต     แสงคาํนาง 

นายพีรพฒัน์     รองสนาม 

นายโยธิน     โพธาศกัด์ิ 

นางสาวรุจิรา     ใจแกว้ 

นางสาวสุรางคนางค ์ โพชะโน 

นายสุรินธร     ใหม่อารินทร ์

นายอนุพนธ ์    เอียดนุช 

นางสาวเอรินทร ์    ทรงเดชาไกรวุฒิ 

นางสาวไอลดา     ป้อมเงิน 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Science (First Class Honors) 

นางสาวกมลพร     โกฎิมูล 

นางสาวกรรณิการ ์    หลา้พรหม 

นายกฤษกร     แกว้พรมทะ 

นางสาวกญัญาณัฐ   กนัธิยะวงค ์

นางสาวกญัญาณัฐ    อุทธา 

นางสาวกญัญารตัน์   มณีแกม 

นางสาวกลัยรกัษ์     จินดาพรรณ 

นายเกียรติศกัด์ิ     ชูเก้ือ 

นางสาวแกว้สวรรค ์ พิพฒัน์ตงักูล 

นายจิตตศ์กัด์ิ     สุนทรทิพย ์



๓๔  
 

นายจิรสิน     ทองตนั 

นางสาวจุฑามาศ     ชาํนาญ 

นางสาวฉตัรฑริกา   ชมเดช 

นางสาวชนิตา     เท่ียงวงษ์ 

นายชยพล     จวรรณตูม 

นางสาวชุตินิษฐ ์  บุญสุริยพนัธ ์

นางสาวณชนก     อุ่นบา้น 

นางสาวณัฐณิชา   ปินคาํแต 

นายณัฐดนัย     ฮิราตะ 

นายณัฐนนท ์    ฟูเฟ่ือง 

นางสาวทิพวรรณ     ไกลถ่ิน 

นายธนนิจ     หาญพานิชนา 

นางสาวธนัชพรรณ   ภทัรจินดา 

นางสาวธาราทิพย ์    ทิพยปั์ญญา 

นางสาวเนรตัน์ฌา     รตันภา 

นางสาวบุญธิชา     ตั้งวริิยกิจกุล 

นายปฐว ี    ฉาดฉาน 

นางสาวปพิชญา     สากอ้น 

นางสาวประภสัสร     เตชะพนัธ ์

นางสาวปาณิสรา     ศรีวชิยั 

นางสาวพิงคน์ครา     เลิศรตันวจิิตร 

นางสาวพิชชาภา     บุบผาชาติ 

นางสาวพิมพช์นก     นุชนิยม 

นางสาวพิมพช์นก     พงษ์เทพ 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า     ล้ิมวงศว์ฒันา 

นางสาวภทัรวดี     อินนวน 

นางสาวภานุมาศ     ทองสี 

นางสาวมลัลิกา     โอศิริพนัธุ ์

นางสาวรตันากร     สุขสบาย 

นางสาวรุง้ตะวนั     ใจกลา้ 

นางสาวรุง่ทิวา     วงคค์าํ 

นางสาววณัชยา     ยาวชิยั 

นางสาววณัฐศรา     เตมียะ 

นางสาววนัชพร     วชิญาณรตัน์ 

นางสาววนัสว ี    ไชยวงค ์

นางสาววนันียา     มูลคาํ 

นางสาววสิสุตา     ศิริรงัษี 

นางสาววรีะรตัน์     รุง่สวา่ง 

นางสาวศศิวมิล     ชยัคาํ 

นางสาวศุภกาญจน์   คาํเกิด 

นายศุภโชค     ทองดอนพวั 

นางสาวสกรณิยา   วฒันพงศพิ์ทกัษ์ 

นางสาวสกุลรกัษ์     กล่อมเกลา 

นางสาวสลิลทิพย ์    เดชะ 

นางสาวสณัฐิตา     แกว้มณี 

นางสาวสิรินยา     สมจนัทรต์า 

นางสาวสิริวรรณ     ตณัฑเ์จริญรตัน์ 

นางสาวสุชญัสินี     ดอนดี 

นางสาวสุนิษฐา     จินดาวงค ์

นางสาวอภิชญา     เสารแ์กว้ 

นางสาวอภิญญา     กนัทะดง 

นางสาวอรพรรณ     คาํปัน 

นางสาวอฐัภิญญา     สุวรรณ ์

นางสาวอารดา     เจาะจง 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Science (Second Class Honors) 

นางสาวกนกวรรณ   สิงหโ์ตวะนา 

นางสาวกมลนัทธ ์    นิลคาํ 

นางสาวกญัญว์รา     วรพงศธร 

นายกิตติพงษ์     เผ่ากิติ 



   

 ๓๕ 
 

นางสาวจนัทกานต์ิ   พชรบณัฑิตวงศ ์

นางสาวจุฑามาศ     ปฐมธรรมการ 

นางสาวจุฑามาศ     ปัญญากาศ 

นางสาวชญานี     ป่ินทอง 

นางสาวชนนพร     บุญฟู 

นางสาวชนากานต ์  วจิารณ์ 

นางสาวชลิญญา    บุญสู 

นายชชัวาล     สุวรรณภาคย ์

นางสาวญาณิศา     สุนทราภิรมย ์

นางสาวฐิติญพร     สุขกอ้น 

นางสาวณัฐนันท ์    เปียงชมภู 

นางสาวณัฐรินีย ์    ไตรสตัยกุล 

นางสาวตสันีม     สะนิ 

นางสาวทกัษพร     ตาสิงห ์

นายธนกร     พวงจิตร 

นายธนธรณ์     ศรีรตันพงษ์ 

นางสาวธนพร     เพ็ชรเจริญ 

นางสาวธนภรณ์     กาญจนวงค ์

นางสาวธฤษวรรณ     อินทรีย ์

นางสาวธญัญามาศ   วรรณโอทอง 

นางสาวธนัยพร     เจริญพงศ ์

นางสาวธนัยาภรณ ์  อาศิรพงศพิ์ศิษฐ ์

นางสาวธีรกานต ์    ตรีวมิล 

นางสาวนนทิยา     หิรญัพิพฒัน์พงศ ์

นางสาวนภสัวรรณ   ศรีใจ 

นางสาวนันทชัพร     โนจกัร ์

นายนิติภูมิ     นพรตัน์ 

นางสาวบุษยา     ฉตัรพุฒเกิด 

นางสาวปนัดดา     รา่ร่ืน 

นางสาวประดบัพร   เลิศสม 

นางสาวปุ๋ย     ดาผะเดิม 

นางสาวพิมพว์รา     เศรษฐวุ์ฒิภทัร 

นางสาวพีรยา     วงศสิ์ทธ์ิ 

นางสาวภทัรมน     ครอบนพรตัน์ 

นางสาวภทัรสินี     ชุ่มทองสิริ 

นางสาวมณสิการ     จนัทรก์นั 

นางสาวรฐิักานต ์    กองสี 

นางสาวรินรดา     ราศรี 

นางสาวรุจีรตัน์     ทดัปัญญา 

นางสาวรุธิรา     ปู่ลมดี 

นายวชิรวชิย ์    คาวนัดี 

นางสาววรรณพร     มาภิวงค ์

นางสาววาสนา     ง่วยเตจา 

นางสาววชิญา     น้อยบางยาง 

นางสาวศรุตา     ปัญโญใหญ่ 

นายศิริวรา     ศิริวรรณ ์

นายศุภกร     คงถาวรวงศ ์

นางสาวศุภิสรา     ธิพึง 

นายสรวศิ     อคัรศิระกุล 

นางสาวสิรินยา     นันทชยั 

นางสาวสุชาดา    จี้ ใจ 

นางสาวสุภคั     โกสียเ์จริญ 

นายเสฎฐวุฒิ     จนัธิยศ 

นางสาวอธิชา     ธีรกีรยุต 

นายอนุกูล     ดวงมาลยั 

นางสาวอภิชญา     ก่ิงแกว้ 

นางสาวอรวรรณ     ทรงลกัษณ ์

นายอรุณวชัช ์    งานหมัน่ 

นางสาวองัคณา     เพชรอารินทร ์

นางสาวอาทิตยา     ถัว่ทอง 

นายอายุวฒัน์     มนตเ์ดช 

 



๓๖  
 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science 

นางสาวกนกขวญั     ยิ้ มแยม้ 

นางสาวกมลพรรณ   ศิริพฒันาพงษ์ 

นางสาวกรพิชญา     พิทกัษ์ 

นายกฤตนัย     น้อยทะนะ 

นายกฤตยชญ ์    กาญจนบตัร 

นายกฤษณะ     ยาดี 

นางสาวกาญจนาวดี   เช้ือสะอาด 

นายกาลญั�ู     ทาํดี 

นางสาวกุลณัฐ     ใจปาลี 

นางสาวจริยา     พนาสนัติกุล 

นายจิรกิตต์ิ     บุญเกิดกูล 

นายจิรวฒัน์     เทวสิทธ์ิ 

นายจิรวฒัน์     ยงยุทธ 

นางสาวจิรชัญา     ฝอยทอง 

นางสาวจิราภา     มะโนใจ 

นางสาวจิลมิกา     ธนโกไสย 

นางสาวจีรณา     แดงประเสริฐ 

นางสาวจุฑาธิป     ศรีอาภรณ ์

นางสาวจุติกาญจน์   จุติโชติ 

นางสาวเจตสุภา     เพ็งธรรม 

นางสาวชญานิษฐ ์    ดาํคลองตนั 

นางสาวชนกชนม ์    สายน้ําผ้ึง 

นางสาวชนกนันท ์    ชยัพรเจริญศรี 

นางสาวชนนิกานต ์  สุขยิง่ 

นางสาวชนากานต ์  พวงมณี 

นายชนาโชติ     หม่ืนใจ 

นายชนุตม ์    ไชยเดช 

นายชยทตั     โชคทรพัยส์ถิต 

นางสาวชญัญา     ปาวงค ์

นางสาวชญัญานุช    ศรีบุญชู 

นางสาวชุติกาญจน์    ม่วงยอ้ย 

นางสาวฐิตารีย ์    กนัยะมี 

นางสาวฐิติชญา     ประเสริฐสงัข ์

นางสาวฑีรฌา     ประสมสวย 

นายณภทัร     สะสม 

นางสาวณัฎฐนิช     ธรรมชยั 

นางสาวณัฐจิรา     จนัทรม์ณี 

นางสาวณัฐชา     จาํต๊ะ 

นางสาวณัฐชานนท ์  ชาญธีระวทิย ์

นางสาวณัฐฑิฌา     ระดมสุทธิศาล 

นางสาวณัฐณิชา     ทา้วตัน๋ 

นายณัฐพงศ ์    เมืองมาน้อย 

นางสาวณัฐพร     ใจชมช่ืน 

นางสาวณัฐพร     วริะวงค ์

นางสาวณัฐมน     คาํวงคษ์า 

นางสาวณัฐวดี     ราํไพพนาลี 

นางสาวณัฐวดี     วชัรประไพพนัธ ์

นางสาวณัฐวดี     สกุลิมงค ์

นางสาวณัฐวภิา     กนัทากาศ 

นางสาวณิชกานต ์    พิทยาภรณ ์

นายติณณ์ภพ     เกริกธาดา 

นางสาวทรรศนีย ์    สวา่งมณีเจริญ 

นางสาวทษัศิยา     ปันทะนะ 

นายธนทตั     ภมรสุพรวชิิต 

นางสาวธนพร     วฒันเสาวลกัษณ์ 

นายธนพล     จนัสวสัด์ิ 

นางสาวธนัชชา     ใจใหญ่ 

นายธนัญชนัย     ใจยา 

นายธนากร     บุญทาพฤกษ์ 

นางสาวธนิตฐา     สุภาพ 

นางสาวธญัชนก     จนัทรก์อ้น 

นางสาวธญัชนก     ทีฆาวงค ์



   

 ๓๗ 
 

นางสาวธญัญลกัษณ์   เช่ียวพานิช 

นางสาวธญัรดา     คาํหอม 

นางสาวธญัลกัษณ์   ตาล้ี 

นางสาวธญัลกัษณ์     สมิง 

นางสาวธิดารตัน์     อ่อนฉํา่ 

นายธีรชยั     ศิลาไสล 

นางสาวนงณภสั     ศรีสงคราม 

นางสาวนันทนา     จนัทว ี

นายนันทวฒัน์     วงศค์นัทอง 

นางสาวนัยน์ปพร     สุทธสิริ 

นางสาวนาบีฮะห ์    วานิ 

นายนิอสัมีน     เฮงปียา 

นายบารเมษฐ ์    อ่อนประไพ 

นางสาวเบญจวรรณ  เรือนปวน 

นางสาวปพิชญา     เอ่ียมรอด 

นางสาวประภสัรา     ศกัดานิธิกุล 

นางสาวปริศนวรรณ  อินทรชิต 

นางสาวปาณิศา     ฟูอนันต ์

นางสาวปาณิสรา     ขนัธเ์ล็ก 

นางสาวปาริชาต     สุกกรม 

นางสาวปิยะณัฐ     หงษ์ทอง 

นางสาวพรรณรตัน์  แกว้เป้ีย 

นางสาวพรรษฌนกฤษฏ ์ศรีสวสัด์ิ 

นายพฤทธ์ิ     พิกุลทอง 

นายพลกฤษณ์     สายสุวรรณนที 

นายพลงัธรรม     ทบัทิม 

นางสาวพณัณิตา     นิลพร 

นายพิช�ุตม ์   พรหมมินทร ์

นายพิทยา    สืบธรรม 

นางสาวพิมพช์นก     ไชยวรรณ 

นางสาวพิมพนิ์ภา     สนิทเปรม 

นายพิรกร    เซียวรตันพนัธ ์

นางสาวพีรกานต ์    พนัตาวงษ์ 

นายพีรวฒัน์     บุญครอบ 

นายเพชร     พากเพียร 

นางสาวฟาฎีละห ์    บินแวมะยิ 

นางสาวฟ้าแสนสวย  สิมมา 

นางสาวภคัจิรา     ธุวะคาํ 

นางสาวภาวนีิ     อินทรจ์นัทร ์

นางสาวมยุรา     มหาวรรณ์ 

นางสาวมยุรี     วรปรีชาชนม ์

นายรชต     เด็กยอง 

นายรณกร     ไชยรินทร ์

นายรฐัพงศ ์    ธรรมรกัษ์สกุล 

นางสาวรตันาภรณ์   เสารแ์กว้ 

นายรามิล     เลิศเกษม 

นายวรกมล     แกว้วงคว์าน 

นางสาววรรณพร     ยะฉ้ิน 

นางสาววรรณิศา     ไมสุ้พร 

นางสาววรรษชล     จงรกัไทย 

นางสาววราภรณ์     แกว้มูล 

นางสาววริศรา     ฐานดี 

นางสาววริษฐา     พชรปรีชา 

นางสาววชัรินทร ์    อินกนัหา 

นางสาววภิาพรรณ   พิชยัยา 

นางสาววมิลวรรณ     แสนศรี 

นางสาวศกลวรรณ     โต๊ะหวงั 

นางสาวศราวรชัต ์    สุวรรณมนตรี 

นางสาวศลิษา     เกียรติศกัด์ิ 

นางสาวศศิพิมพ ์    นลินวรนันท ์

นางสาวศิริกาญจน์     ขาํสาธร 

นางสาวศิริลกัษณ์     หลา้จ ู

นายศิลา     สุรินทรต๊์ะ 

นายศุภณัฐ     ไทยประสิทธ์ิ 



๓๘  
 

นายศุภวชิญ ์    ท่าพริก 

นางสาวศุลีพร     เมืองอุดร 

นางสาวษมาวรี ์    จิรโชติอุปพงษ์ 

นางสาวสโรชินี     ธนะสมบูรณ ์

นางสาวสิตาวรี ์    ก่ิงมาลาคณาวศิว ์

นางสาวสิริกาญจน์   นาเทพ 

นางสาวสิริกานต ์    คาํเชียงเงิน 

นางสาวสิรินยา     เหมือนศรี 

นายสิริราช     เวศยพิรุฬห ์

นางสาวสุชาดา    ใจบาน 

นางสาวสุชีวา     อุดมศิลป์ 

นางสาวสุดารตัน์     แกว้อุดร 

นางสาวสุดารตัน์     ต่อมจนัทร ์

นางสาวสุดาลกัษณ์   สนักลกิจ 

นางสาวสุนทรี     ทิศสอน 

นางสาวสุปภาดา     จนัทรถ์นอม 

นางสาวสุพรรษา     บุญดี 

นายสุรทิน     สุภาษี 

นายสุรนาท     ราชคม 

นางสาวสุไวน๊ะ     คอเต๊ะ 

นางสาวหน่ึงฤทยั     บวัอา้กลีบ 

นายอธิวฒัน์     สุวรรณชาติ 

นางสาวอภิญญา     ธรรมสาร 

นายอมรภทัร     ไขสุ่วรรณ ์

นางสาวอรณัฏฐา     อ่อนเกตุพล 

นางสาวอรณัฐ     รชัตจิระโยธิน 

นางสาวอริสรา     พวงอินทร ์

นางสาวอซัซลัวา     อาลีมามะ 

นายอซัรอน     ศุภศิริ 

นายอฒัชานนท ์    วงศพ์ยา 

นางสาวอยันาอ ์    วามะ 

นางสาวอาภาศิริ    แสนวาสน์ 

นายอิงครตั     ชูแหวน 

นายไอมาน     โซ๊ะ  

รวม ๓๒๑ คน 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 ๓๙ 
 

คณะนิติศาสตร ์ Faculty of Law      

ปรญิญานิตศิาสตรมหาบณัฑิต  Master of Laws     

นายกุลธชั     เจิมรงัษี 

นายชชัวนิ     วรปัญญาภา 

นางสาวธนิษฐา     มุ่งดี 

นางสาวบงกช     ดารารตัน์ 

นางสาวพิมพณ์ดา     ลือกิตินันท ์

นายเลาฟ้ัง     บณัฑิตเทอดสกุล 

นางสาววรรณา     แตม้ทอง 

นายวชัรพงศ ์    โพธ์ินคร 

นางสาววชิญาดา     อาํพนกิจววิฒัน์ 

นางสาวศุทธินี     ใจคาํ 

นางสาวสิริวรรณ     ช้ินไพบูลย ์

นางสาวสุมนา     โสระธิวา 

Miss VANPHEN  INTHAPHONE

ปรญิญานิตศิาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Laws (First Class Honors) 

นางสาวเกวลี     สีแดงน้อย 

นายจิรฏัฐ ์    ตั้งศรีไพโรจน์ 

นางสาวชนิภรณ์     ฝ่ายชาวนา 

นางสาวณัฐณิชา     เงินพลอย 

นางสาวนิโลบล     วงศเ์มือง 

นายเนติธร     ศิริธนชยั 

นายพงศธร     เหมทานนท ์

นายภาณุพงศ ์    เรืองนภาเพ็ญ 

นายภาณุพนัธ ์    เรืองนภาเพ็ญ 

นางสาวมยุรี     พุฒพวง 

นางสาวเมลินดา     สาลีผล 

นายยงยศ     ยุกติธร 

นางสาวรุจิรา     เช้ือจิตต ์

นางสาวลกัขณา     น้อยโสภณ 

นางสาววรินทร์ตัน์     ไชยวรรณ 

นายสญชยั     วสุนธรารตัน์ 

นางสาวอนัญญา     จา่วงั 

นางสาวอรณิชา     ชยัสุริยะ 

ปรญิญานิตศิาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Laws (Second Class Honors) 

นายทศพร     กุยปวง 

นายไทยพชระ     ดวงแกว้ 

นางสาวธมนวรรณ    อินทรีย ์

นางสาวนฤสรณ์     นฤมิตาภา 

นางสาวนวภสัร ์    ภูสุนาทนั 

นายนิธิวชัร ์    สุทธิพิศาลบุตร 

นางสาวพิมพว์ลญัช ์  อินทะศร 

นางสาววงศติ์มา     อุดมสุข 

นายวริศ     สกุลศรีจิรวฒัน์ 

นายวรีภทัร     คาํตัน๋ 

นางสาวสราวลี     ศิริวฒัน์ 

นางสาวสุพนิฐา     อุดมธนวงศ ์



๔๐  
 

ปรญิญานิตศิาสตรบณัฑิต  Bachelor of Laws 

นางสาวกชามาส     สุวรรณเชษฐ ์

นางสาวกนกนิชภกัด์ิ เต็มสงัข ์

นางสาวกรณ์นัฐธนัญ วงศบ์ณัฑิต 

นายกรวทิย ์    ใจช่ืน 

นางสาวกฤติยา     กาหลง 

นายกองปราบ     สมตวั 

นางสาวกญัญาณัฐ   พิมพบู์ลย ์

นายกณัฑว์รณั     สุธาพนัธ ์

นางสาวกานตพิ์ชชา   ใจอินทร ์

นายกิตติพงศ ์    ช่ืนสุวรรณชยั 

นางสาวกุลธิดา     งานสมัพนัธฤทธ์ิ 

นางสาวกุลภรณ์     สุวรรณพูล 

นางสาวกุลิสรา     แยม้กวตีระกูล 

นายเกียรติศกัด์ิ     หลวงไผ่ 

นางสาวขนิษฐา     ตุทานนท ์

นางสาวเขมกร     วงคแ์สง 

นายจตุรพกัตร ์    จาํปาแกว้ 

นางสาวจนัญญา     ธนาสิทธ์ิพนัธกุ์ล 

นางสาวจริยาพร     ฤทธีภมร 

นางสาวจนัจิรา     สีสะอาด 

นางสาวจิดาภา     อรรณพไกรสร 

นางสาวจิตตินัฏฐ ์    สีตลพฤกษ์ 

นางสาวจิราพชัร     แหลมมาก 

นางสาวจุฑามาศ     บุญเรือง 

นางสาวเจนจิรา     ปัญญาเจริญ 

นายเจนวทิย ์    มาลาศรี 

นางสาวชญาดา     หิรญัประจกัษ์ 

นางสาวชนนหทยั     กนัคาํ 

นายชนมพิ์สิฐ     สุนทร 

นายชนมภูมิ     ขนัอุระ 

นายชนะสรณ์     คุณเวช 

นายชนาวรี ์    สุขทว ี

นายชยพทัธ ์    สุทธากาญจน์ 

นายชยานันท ์    ไชยวุฒิ 

นางสาวชลธิชา     ทาคาํฟู 

นางสาวชลรดา     การะวงิ 

นายชินกฤต     สิงหคุ์ม้ 

นายชิษณุพงศ ์    สงวนศกัด์ิ 

นางสาวญาดา     อยูส่ถาพร 

นางสาวฐิชาดา     ไขแ่กว้ 

นายฐิระพลฏัศฐ ์    ฐิตะสุต 

นางสาวณัฏฐณิชา     ศรีเจริญวณิชกุล 

นางสาวณัฏฐธิดา     แกว้ทอง 

นายณัฏฐ ์    หงษ์สมัฤทธ์ิ 

นางสาวณัฐกฤตา     คนัธแสนยศ 

นางสาวณัฐกาญจน์   หมีเฟ่ือง 

นางสาวณฐัณิชา     สมศกัด์ิ 

นายณัฐดนัย     บุญฤทธ์ิ 

นายณัฐดนัย     ยอดน้ําคาํ 

นางสาวณัฐธนิกานต ์ เยน็สุวรรณ 

นางสาวณัฐนันท ์    จาํปาทอง 

นายณัฐพงษ์     บุญคาํ 

นายณัฐพนน์     สกุลพาณิชเจริญ 

นายณัฐพล     แสงเงิน 

นายณัฐภทัร     ชยัปินชนะ 

นายณัฐภูมิ     บุญเรือง 

นางสาวณัฐริกา     ล่ิมวนั 

นางสาวณัฐวดี     จินดามยั 



   

 ๔๑ 
 

นางสาวณัฐวดี     ดอประเสริฐ 

นายณัฐวตัร     แยม้ไทย 

นายณัฐวุฒิ     ศรียะพนัธ ์

นางสาวณัฐสินี     พิพิธกุล 

นางสาวณัฐสุดาภา   จงงาม 

นางสาวณิชาภทัร     คาํเตือนใจ 

นายดรณัววิศั     สุธาพนัธ ์

นายตฤณ     ต๊ะปวน 

นายตนัติกร     อินปันกุล 

นางสาวทชัชกร     ใจใหญ่ 

นายทยัวตั     ภูจอมเพชร 

นางสาวทศันีย ์    วนัตุย้ 

นายธนพิชญ ์    แสนสุด 

นางสาวธนัชญา     ธนกรองักูล 

นางสาวธนันยา     ชมถนอม 

นางสาวธนิดา     นิติภกัดีสกุล 

นางสาวธมลวรรณ    เลียงเล็กจาํนงค ์

นางสาวธมลวรรณ     สีดา 

นายธรรมนูญ     รุจาทรพัย ์

นายธรรมนูญ     วบูิลความดี 

นายธวชัชยั     วรีะจนัทร ์

นางสาวธิดา     แกวน่กสิกร 

นายธิติวุฒิ     ชา้งเผือก 

นายธีรนนท ์    พลอยแดง 

นายธีรพล     แสงทอง 

นายธีรภทัร     พฒัน์ดิศกัด์ิกุล 

นายนนทป์วธิ     ฐานพฒัน์ภาคิน 

นางสาวนภสัสร     ล้ิมสมมุติ 

นายนัฐวฒัน์     อมัพรพิสิฏฐ ์

นางสาวนันทมาศ     เนาวรงัสี 

นางสาวนารีรตัน์     ประคุณคงชยั 

นางสาวบุญสิตา     มาลารตัน์ 

นายบุริศร ์    บุพศิริ 

นางสาวเบญจมาภรณ ์ ดวงเกิด 

นางสาวปทิตตา     อินทรวชิา 

นางสาวปภสัสร     อินทะพนัธุ ์

นางสาวปภาวรินท ์    อ๊ึงแสงภากรณ ์

นายประพจน์     สั้นจนัดา 

นางสาวปริณดา     มณีรตัน์ 

นายปองคุณ     ธนะขวา้ง 

นายปัญญภทั     แสวงกิจ 

นางสาวปาณิตา     อินทรก์ระโทก 

นางสาวป่ินมณี     เดชะบุญ 

นางสาวปิยธิดา     หวา่งไพบูลย ์

นายปุณยวีร ์    จนัทรช์นะ 

นางสาวผไทมาศ     เซ่งเจริญ 

นายผูก้ลา้     เจริญศรี 

นางสาวพริม     ลีรพนัธุ ์

นายพฒันศกัร     มูรพนัธุ ์

นางสาวพฒันี     นิธิวฒันา 

นายพทัธพล     สารน้อย 

นางสาวพาณิภคั     เจริญสุข 

นายพิจิตต ์    นาคเสน 

นางสาวพิชญสิ์นี     ช่ืนบุญเพ่ิม 

นางสาวพิชญสิ์นี     ธนเบญญาภรณ์ 

นายพีรสิทธ์ิ     พนัตาวงษ์ 

นางสาวเพชรงาม     สุวรรณวงค ์

นางสาวภคันภา     เมฆอาํนวย 

นายภทัรพล     พูลผล 

นางสาวภทัรสุดา     ขนัดว้ง 



๔๒  
 

นายภานุพงค ์    เกยเมือง 

นางสาวภูสิรินทร ์    ภูวศิริ 

นางสาวมณีรตัน์     ชยัยะ 

นางสาวมนัสว ี    เรืองแสง 

นายมานิต     เวสารชัชนนท ์

นางสาวมินตรา     ดวงสมร 

นางสาวมุขรินทร ์    วศินสุนทร 

นางสาวเมษญา     ก่ิงเมือง 

นายยศศกัด์ิ     แสงจนัทร ์

นายยุทธดนัย     พิมพโ์สภา 

นางสาวรงัสิธร     ม่วงรุง่ 

นางสาวรตันาภรณ์  สิทธิวนั 

นายรุสกี     หมุดแหล๊ะ 

นายวชิรพงศ ์    เทพวรีะกุล 

นายวรพงษ์     ฮวบน้อย 

นางสาววรทัยา     สิทธิแปง 

นางสาววริศรา     รตันศรีสรอ้ย 

นายวสวตัต์ิ     สุขเสมอ 

นายวสุธาร     พนัธุอ์รา่ม 

นางสาววาสิตา     บนัทราช 

นายวศิรุต     ขดัปัญเจริญ 

นางสาววสิสุตา     ชยัประภา 

นางสาวเวธนี     ศรีบุญมี 

นางสาวศกลวรรณ     ตนัเมืองมา 

นางสาวศศิกาญจน์     จาํปาทอง 

นางสาวศิรินทรทิ์พย ์ ทิลเด็น  จูเนียร ์

นายศุภณัฐ     ปัญศิริ 

นางสาวศุภนิดา     โสภา 

นายศุภวชิญ ์    พงษ์เมษา 

นางสาวศุภทัชญา     ใจยะสุ 

นางสาวศุภาพิชญ ์    ชยัเมือง 

นางสาวศุภาพิชญ ์    วงศม์่าน 

นางสาวสมิตา     โอวาดะ 

นายสรวชิญ ์    จงตั้งสจัจธมั 

นายสราวุธ     คาํฝ้ัน 

นางสาวสวรรณศิริ     สุนทราศรี 

นายสิปปนนท ์    บูรณัช 

นายสิรวชิญ ์    เกิดนวล 

นางสาวสิรินาถ     ศรีวเิชียร 

นางสาวสิริยากร     อรจนัทร ์

นายสิริราช     คาํไชย 

นางสาวสุชาดา     วนัชนะชยั 

นางสาวสุดารตัน์     สุทธนะ 

นางสาวสุธินี     มีพรอ้ม 

นางสาวสุภาพร     ธูปจนัทร ์

นายสุรเดช     พุกกะณะสุต 

นางสาวสุวมิล     วทุิรานิช 

นายอชิตพล     แกว้ประเสริฐ 

นายอดุลวทิย ์    ปานเพ็ชร 

นายอนุพนัธ ์    ก่ิงแกว้เพชร 

นายอภิสิทธ์ิ     แสงสวา่ง 

นางสาวอาทิตยา     สมคาํเพชร  

รวม ๒๑๓ คน 

 



   

 ๔๓ 
 

คณะบริหารธุรกิจ  Faculty of Business Administration 

ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  Master of Business Administration 

นางสาวกชวรรณ     ณ สงขลา 

นางสาวกมลชนก     รชัชุศิริ 

นางสาวกมลพรรณ     นิลยกานนท ์

นางสาวกรรณิการ ์    จินาใหม ่

นางสาวกาญจน์กมล  พรมเหลา 

นายกิตติธชั     เมธา 

นางสาวกุลนิดา     บูรณ์สิริจรุงรฐั 

นางสาวเกณิกา     กอประพนัธ ์

นายเกริกไกรวชิญ ์    ปรเมษฐณิ์ชกุล 

นางสาวจิณณ์ณิตา    นกแกว้ 

นางสาวจุฑาลกัษณ์  สายแปง 

นางสาวชนิตา     คาํแดงใหญ่ 

นางสาวชชัชญา     สนธิภูมาศ 

นางสาวญาณี     บวัสาย 

นายณพณัฐ     กีฬาแปง 

นางสาวณพชัญาฐ ์   สุขพชัราภรณ์ 

นางสาวณัฏฐธ์นัน     ทากูล 

นายณัฐนัย     วุธนู 

นางสาวณิชนันทน์    โอสถาพนัธุ ์

นางสาวดลณพร     บุญรตันานันท ์

นางสาวติรณา     จรสัแสงสุริยา 

นายทตัธนวชัร ์    หาญเตชะ 

นายธนพฒัน์     ปันกิติ 

นายธนากร     สุวรรณประเสริฐ 

นายธนิน     ติกอภิชาติ 

นายธชัพล     เจริญจาํรสัชีพ 

นางสาวธญัชนก     ยุวศิลป์ 

นายธารณ์     ใสสุทธิสะอาด 

นางสาวธิดารตัน์     ชาวเขียววงศ ์

นางสาวนริศรา     วงคม์หาวนั 

นางสาวนรีนุช     ขตัติพฒันาพงษ์ 

นางสาวน้ําทิพย ์    คุณเลิศ 

นางสาวน้ําฝน     โพธ์ิยี ่

นางสาวเบญจมาศ     จนัทรแ์กว้ 

นางสาวปวติา     สุวรรณาภา 

นางสาวปวณีา     แกว้ประเสริฐ 

นางปวณีา     วงศว์ลิยั 

นางสาวปัจฉิมาพร     เสมมหาศกัด์ิ 

นางสาวปาณิสรา     ใจมุข 

นางสาวปาริฉตัร     สุวรรณโน 

นางสาวปิยะธิดา     ไชยทา 

นางสาวปิยะนุช     หม่ืนอภยั 

นายปิยะพงษ์     มะโน 

นายผดุงรกัษ์     อภิไชย 

นายพงษ์นรินทร ์    กาวสุิข 

นางสาวพรทิมา     ศรีธาราธิคุณ 

นายพชัร     พชัรเวทิน 

รอ้ยเอกหญิง พชัรียา  ลือชาคาํ 

นางสาวพิริยาภรณ์    อิทธิพนัธุกุ์ล 

นางสาวภทัทิยา     ยางแดง 

นายภทัรกร     อโนดาต 

นางสาวภทัรพร     พรหมเกาะ 

นายภทัรพ์ล     ศรีฟองจนัทร ์

นางสาวภทัรว ี    วสุอธิศา 



๔๔  
 

นางสาวภทัริน     สายปัญญา 

นางสาวมทันา     ธุระแสง 

นายรฐัชน     ภาโนชิต 

นายรตันพล     ธรรมลงักา 

นางสาววฉตัษกา     สุพรรณนานา 

นายวรท    ไชยคุณา 

นางสาววรรณญา     ต๊ิบปะละ 

นางสาววริศรา     สุทธิพงษ์วจิิตร 

นางสาววโรชา     คูหาจิต 

นายวสุรตัน์     บุษบา 

นายวชัริศ     อิทธิเดช 

นางสาววารุณี     อุณจกัร 

นางสาววกิานดา     สุวรรณสาร 

นางสาววริญัดา     ก๋าทอง 

นางสาวศิรประภา     ธรรมไชย 

นางสาวศุภาพิชญ ์    ภิรมยไ์กรภกัด์ิ 

นายสรสิช     พวงสุวรรณ 

นายสราวุธ     สนัติวุฒิกุล 

นางสาวสินีกานต ์    จนัทาพูน 

นางสาวสิริญา     หมีวงษ์ 

นางสาวสิรินพร     ขอบรูป 

นางสาวสิรีธร     เตชะธนรตัน์ 

นางสาวสุดธิดา     เลา้สินวฒันา 

นางสาวสุธิดา     มีสวาท 

นางสาวสุภามาส     อินทโชติ 

นางสาวสุรภา     ธิตินรเศรษฐ 

นายอภินันท ์    มหาเกียรติคุณ 

นายอมรพงค ์    ววิฒัน์วงศว์นา 

นางสาวอริสา     เลิศกิจชุติมา 

นางสาวอาภากร     ฉัว่สาครวไิล 

นายอิสระภาพ     ยอดกนัธา 

Miss ANQI  LIU     

ปรญิญาบญัชีมหาบณัฑิต  Master of Accountancy 

นายกณัฐณัฏฐกรณ ์ แกว้บุญมา 

นางสาวณัฏฐา     บุญโถ 

นางสาวทิพวรรณ     ลาภยศ 

นายธรรวา     สุนพิชยั 

นางสาวปราเนตร   บวัสรอ้ย 

นางสาวพิมพพ์งศ ์    ธีรบดี 

นางสาวเพชราพร     เทพาคาํ 

นางภูษณิศา     ชมภูจนัทร ์

นางลีนา     พรประทานสุข 

นางสาวสุธิดา     เดชะตา 

นางอาทิตยา     เดชสุขุม 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science 

นางสาวเกวลิน     มหาวรรณ์ 

นางสาวจิสบา     จินกระว ี

นายปราการ     อุณจกัร 

นางสาวมลสิริ     บาลสุข 

นางสาวมทันา     โพธ์ิพยคัฆ ์

นายวรภาส     ปูระณะพงษ์ 

นางสาววรินทรา     รุจิรวรรณคีรี 



   

 ๔๕ 
 

ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Business Administration (First Class Honors) 

นายกนัต ์    มานันตา 

นางสาวกาญจนา     พรหมหาญ 

นางสาวจุฬาณี     รม่โพธ์ิทอง 

นางสาวโซเดียร ์    อูมาร ์

นางสาวณัฏฐณิชา     สมเพชร 

นางสาวณัฐกานต ์    ร้ิวพิทกัษ์ 

นางสาวณัฐนันท ์    พรหมปัญญา 

นางสาวณัฐวดี     สุวรรณโรจน์ 

นางสาวณิชาภทัร     บุญรอด 

นางสาวธนานัน     ชยัมงคล 

นางสาวบุษยา     อาษาวมิลกิจ 

นางสาวปณิดา     ศรีมงคลธาราธร 

นางสาวปภสัวรรณ    อนงคจ์รรยา 

นางสาวปรารถนา     กนัใจยา 

นางสาวเปมิกา     ลุนพงษ์ 

นางสาวภทัรานิษฐ ์    สิงหใ์จ 

นางสาวยุภาพรรณ    กนัใจ 

นางสาวรววีรรณ     ชา้งแกว้ 

นายวชิรวทิย ์    เก๋ียงคาํ 

นางสาววรียา     กิติกรอรรถ 

นางสาวเวสิยา     ชยัระวงั 

นายศุภพฒัน์     นาฑีทอง 

นางสาวศุภิสรา     จนัตา 

นางสาวสุดารตัน์     สุธีรทตัต ์

นางสาวสุปรียา     วเิลิศศกัด์ิ 

ปรญิญาบญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Accountancy (First Class Honors) 

นางสาวกญัชญา     โชคมญัชุภา 

นางสาวกีรติกร     เรืองวชิยัวฒัน์ 

นางสาวฉนัชนก     พลสนัติกุล 

นางสาวชนกนันท ์    หอ่สุวรรณ ์

นางสาวชนกานต ์    สืบตระกูล 

นางสาวชนิดาภา     แซ่ตนั 

นางสาวชมพูนิกข ์    ธนาวณิช 

นางสาวชลิตา     ลีลาสุขเสรี 

นางสาวชญัญา     ศรีสุวรรณภิพ 

นางสาวชญัญา     สุวรรณา 

นางสาวชิดนภางค ์    สุวรรณกิจ 

นางสาวณัชชา     โตสงวน 

นางสาวณิชกานต ์    กมัทรทิพย ์

นายทรรศน     วงศพ์านิช 

นายธนกร     อสัสรตันะสุขิน 

นายธนธรณ์     อนามยัดี 

นางสาวธมลวรรณ     มัง่มี 

นางสาวธญัสุดา     ใบยา 

นางสาวนงนภสั     วรรณเลิศ 

นางสาวนพรรณพ     เทพพิทกัษ์ 

นางสาวนันทนัช     แกว้พูล 

นางสาวบุริมนาถ     ศรีแกว้ 

นางสาวบุษยปรชัญ ์  วงศทิ์พยพ์นัธ ์

นางสาวปวลี     อคัคพงศพ์นัธุ ์



๔๖  
 

นางสาวปานชนก     ศิริธร 

นางสาวปิยฉตัร     ปรางคศ์รีทอง 

นางสาวพชัราภรณ ์    บรรจงรตัน์ 

นายพทัธดนย ์    ลกัษณา 

นางสาวภทัรภร     กอ้งจตุศกัด์ิ 

นางสาวภทัราวดี     พรหมเผ่า 

นางสาวมนพทัธ ์    คาํชุ่ม 

นางสาวมานามิ     สากาโมโต 

นางสาวยุพรตัน์     สารวงค ์

นางสาวรติมา     เพ็ชรสงัข ์

นางสาววรณัน     กรกมลบรรณ์ 

นายวชัร     ศิลมยั 

นางสาววสุิมิตรา     แซ่จอก 

นางสาวศานตมล     มหาวงค ์

นายศิรวทิย ์    เสตะกลมัพ ์

นางสาวศุภิสรา     ไสยมรรคา 

นางสาวสิตาภา     เจ็กภู ่

นางสาวสิรินทรา     ยุววทิยาพานิช 

นางสาวสุกญัญา     แซ่จงั 

นางสาวสุพิชฌาย ์    ชุ่มสุขใจ 

นางสาวสุพิชญา     ฟองการ 

นางสาวสุพิชญา     เวยีงคาํ 

นายสุวพิชญ ์    สุริยะ 

นางสาวอโนชา     แสนสอาด 

นางสาวอภิชญา     ชีวะเกตุ 

นางสาวอภิญญา     ธีระโสภณพิพฒัน์ 

นางสาวอมิตารตัน์     หะมิชาติ 

นางสาวอรรมัภา     บุญเกิดมา 

นางสาวอสมา     สงคง 

นางสาวองัคว์รา     วฒันศิริชยักุล 

นายอาณัฐ     อินสวา่ง 

ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Business Administration (Second Class Honors) 

นางสาวกนกรตัน์     วงษ์กรณ ์

นางสาวกนกวรรณ     ธรรมบุญ 

นางสาวกนกวรรณ     สวสัดี 

นางสาวกมลพรรณ     เพ็ชรนิล 

นางสาวกฤดิชญา     วงษ์น่ิม 

นางสาวกานตธิ์รา     อินทรอ์ยู ่

นายกิตติทตั     ไกรศรีพนัธุ ์

นางสาวกุลณัฐ     ไชยสูง 

นางสาวฉตัรฑริกา     เจริญชยั 

นางสาวชญานิษฐ ์    กอ้นกลีบ 

นางสาวชญานุตม ์    ณ เชียงใหม ่

นายชยชนม ์    ติณราช 

นายณัชนน     ไชยทิพย ์

นางสาวณัฏฐช์ญา     วงศศิ์ริ 

นางสาวณัฐมน     ไชยสุวรรณ ์

นางสาวดารณี     ทิพรงัษี 

นายธนกร     ศิริพงษาโรจน์ 

นางสาวธนัชชา     ศกัด์ิแสง 

นางสาวธญัพิชชา     ยอดบุญ 

นางสาวธญัมน     ชยัชนะชูเชิด 

นายบรมนาถ     ชยัปัญญา 

นายเบญญภทัร    เลาหเพ็ญแสง 



   

 ๔๗ 
 

นางสาวปนัดดา     ตุย้สืบ 

นายปภินวทิย ์    อินแปลง 

นางสาวปวณีา     เมฆบงัวนั 

นางสาวปัณชญา     ฤทธิโชติ 

นางสาวปัทมา     ปฏิกรณ์ 

นายปานเทวา     นาเวยีง 

นางสาวปานไพลิน     ยายี 

นางสาวปารียา     พรมละอองวนั 

นางสาวป่ินปินัทธ ์    เสมียนมูล 

นางสาวผาณิตา     ศรีนวล 

นายพีรณัฐ     สิงคาน 

นางสาวพู่ไหม     เมธีรตันโสภณ 

นางสาวเพ็ญพิชชา     ตนัติรตันวงศ ์

นางสาวเพ็ญพิชชา     สิทธิวงศ ์

นางสาวภทัรสุดา     สุขแกว้ 

นางสาวภทัราภรณ ์    เกิดชํ้า 

นางสาวรญัชิดา     กูรมะโรหิต 

นางสาวรตัติกา     ดีอ่ินคาํ 

นางสาววริศรา     ทฬัหวรุิฬหว์งศ ์

นางสาววชิภา     สุธรรมเม็ง 

นางสาวศตพร     ววิฒันเศรษฐ ์

นายศตวรรษ     นันทยา 

นางสาวศศิวมิล     โอชารส 

นางสาวสมชัญา     ปักกาสงั 

นางสาวสุดารตัน์     ศรีธูป 

นางสาวสุทธิดา     แกว้โม่ง 

นางสาวอมราวดี     โพธิสตัย ์

นายอรรถสิทธ์ิ     บุษปะเกศ 

นางสาวอญัชิสา     ฟ้ืนตน 

ปรญิญาบญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Accountancy (Second Class Honors) 

นางสาวกมลวรรณ     จนัใจวงค ์

นางสาวกสิณา     ชาํนาญพนัธ ์

นางสาวกาญจนา     ศรีตนทิพย ์

นางสาวเกษรินทร ์    ก๋าใจ 

นางสาวชนัญชิดา     นันทวาศ 

นางสาวชนิตา     วงคปั์ญญา 

นางสาวชลลดา     จิตรงาม 

นางสาวชุติภา     เนาวศิริ 

นางสาวณัฎฐนิช     หนูเนียม 

นางสาวณัฏฐนิช     จนัทรอุ์ทยั 

นางสาวณัฐฑิตา     ระดมสุทธิศาล 

นางสาวณัฐณิชา     ศกัดาธร 

นางสาวณัฐธยาน์     ขวญัสูงเนิน 

นางสาวณฐัธยาน์     นฤนาทวงศส์กุล 

นางสาวณัฐวรา     จนัทาพูน 

นางสาวเติมขวญั     อินทรส์อน 

นางสาวธญัชนก     ทานศรีชาติ 

นางสาวธญัมน     ศิลปสมบูรณ ์

นายธิติพนัธ ์    อินชยัวงค ์

นางสาวนัทธมน     เจริญรกัษ์ 

นางสาวนาตาชา     ดิษธรรม 

นางสาวนิพทัธา     นามวงค ์

นางสาวนิฟาฏิน     บือราเฮง 

นางสาวบวัชมพู     หลิน 



๔๘  
 

นางสาวเบญจรตัน์     จนัทะคาม 

นางสาวปภาวรินทร ์ มณีรตัน์ 

นางสาวปวรา     สงัขค์าํ 

นางสาวปิยารกัษ์     เจริญศรี 

นางสาวพชัมาศ     โฉมแดง 

นายพีรพฒัน์     สิงหส์นธิเดช 

นางสาวเพ็ญพิชชา     เป้ียสุพงษ์ 

นางสาวแพรวา     เหลืองอภิชน 

นางสาวภกัคิชญา     สง่า 

นายมนัสพล     อุทุมภา 

นางสาวยลระว ี    เจนสมุทรสินธุ ์

นายยศพฒัน์     สุธีรภาพ 

นายรชัชานนท ์    ปินใจ 

นางสาวรตัน์ชนก     ดีใจวงษ์ 

นางสาวรุง่ฤดี     กาํหนด 

นางสาววณัฐชยา     วณีสอน 

นางสาวสิมิลนั     บรรณา 

นางสาวสิริยาภรณ์     สมเครือ 

นายสุรชาติ     กรุณา 

นางสาวสุรียพ์ร     บุญหอ่ 

นางสาวอภิชญา     กล่อมเกล้ียง 

นางสาวอภิชญา     ภาชนะศิริ 

นางสาวอจัฉรา     สงัขน์้อย 

นางสาวอารีรตัน์     รวพิิทยนันท ์

ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต  Bachelor of Business Administration           

นางสาวกชกร     อรชุน 

นายกตญั�ู     สุขมี 

นายกมลวชิญ ์    มคัคพนัธ ์

นางสาวกรรณิการ ์    มาทา 

นายกอบเก้ือ     วงศสิ์ทธิไพฑูรย ์

นางสาวกณันิการ ์    บุตรกาํเนิด 

นางสาวกนัธิชาภ ์    บุตรวงษ์ 

นางสาวกลัญารตัน์     เสารแ์กว้ 

นางสาวกลัยวรรธน์   พูลสวสัด์ิ 

นางสาวกลัยากร     นาถํ้าพลอย 

นายกิตติคุณ     อํา่บาํรุง 

นางสาวกุลกานต ์    จึงวงศไ์พบูลย ์

นางสาวกุลภสัสร ์    ศรีพราย 

นางสาวเกวริน     วงคแ์พทย ์

นางสาวเขมิกา     ทววีฒันสมบูรณ ์

นายคณิศร     สุริยะ 

นางสาวจริญญา     กล่ินหอม 

นายจกัรภทัร     เตชะปรีชากร 

นางสาวจาฏุพจัน์     ศุกรดี์ 

นางสาวจิรชัยา     เฉ่ือยไธสง 

นายจิราภาส     อุดปวง 

นางสาวจุฑามาศ     เสารแ์ดน 

นางสาวจุฬารตัน์     พรหมประกาย 

นายเจมส ์ บอซู่  พลสมคัร 

นายฉตัรนรินทร ์    เลิศศิริพานิช 

นางสาวฉตัรพร     ทาขุน 

นางสาวเฉลิมลกัษณ ์ วรอุไร 

นางสาวชญานิศ     ใจเฉลียว 

นางสาวชนนิกานต ์    ศรชยั 

นางสาวชนานันท ์    ศรีพระจนัทร ์

นางสาวชนาภา     ถาน้อย 

นายชยพล     ชาติตระกูล 



   

 ๔๙ 
 

นายชยุตพงศ ์    เครือวลัย ์

นายชชัณุพงศ ์    ใจแกว้ 

นางสาวชญัญานุช     เสมสนัทดั 

นางสาวชาลิสา     เฟ่ืองสุวรรณ ์

นายชินกฤต     แกว้ประสิทธ์ิ 

นางสาวญาณัจฉรา   แซ่เตีย 

นางสาวญาดา     ธรรมธญัลกัษณ ์

นางสาวญาตาว ี    คูนิอาจ 

นางสาวฐิติมา     สุทธสาสน์ 

นางสาวณชนก     พฒันศกัด์ิภิญโญ 

นางสาวณัชชา     ตระการศกัดิกุล 

นางสาวณัชชา     อินทรจกัร ์

นายณัฏฐชยั     ชยัทอง 

นายณัฐกิตต์ิ     ฐานียธรรมคุณ 

นางสาวณัฐชยา     พลงัฤทธ์ิ 

นางสาวณัฐณิชา     แกว้จินดา 

นางสาวณัฐธิดา     อมตตระกูล 

นางสาวณัฐนิชา     ผะอบเพ็ชร 

นางสาวณัฐมน     เพชรเครือ 

นางสาวดลยา     ขนัติพิทกัษ์ 

นายดุลยวฒัน์     ศรีคาํขติั 

นางสาวต่วนซรัฟาอ ์  โตะกูบาฮา 

นายตะวนั     พนัสุภะ 

นายไตรรตัน์    เต็งไตรรตัน์ 

นายทตัพงศ ์    บุญกํ้า 

นายเทวนิทร ์    แสนพวง 

นายธนกร     พิมพท์อง 

นายธนกฤต     บุญทะวงค ์

นางสาวธนภรณ์     เพ็งสวน 

นายธนวฒัน์     ไชยนิน 

นายธนวฒัน์     พิลึก 

นายธนศกัด์ิ     ภู่ทอง 

นางสาวธนัชชา     มณีรตัน์ 

นางสาวธนัชชา     ศรีเพ็ญ 

นายธนัท     ทองนวล 

นายธนานัตถ ์    สลีวงศ ์

นางสาวธนาภรณ์     เพ่ิมพูล 

นายธนายุ     เผ่าจินดา 

นางสาวธมลวรรณ     ประทุม 

นางสาวธมลวรรณ     อานุนามงั 

นางสาวธญัสุดา     สุธาธร 

นายธีรน์ภสั     ปรากฏมาก 

นายธีรยุทธ     หน่อคาํ 

นายธีรวฒัน์     มหาอุต 

นายธีรวุฒิ     เข่ือนปะ 

นายนนทชา     วนัสม 

นายนภสัดล     อินต๊ะวงค ์

นายนราวชิญ ์    สารปัน 

นางสาวนฤมล     โกมลวจิิตรกุล 

นางสาวนฤมล     สิงหพนัธุ ์

นางสาวนลินรตัน์     ความไพบูลย ์

นางสาวนวพรรษ     สืบโม ้

นางสาวนัฏฐพร     อุเทียม 

นางสาวนัฏฐิตรา     ปัญญาทอง 

นางสาวนารา     ตรีวรกุลววิฒัน์ 

นางสาวนิรชา     วนาภรณ ์

นายบริรกัษ์     วฒันพานิช 

นางสาวบุญสิตา     เวยีงแกว้ 

นางสาวเบญญาภา    วานิชขจร 

นางสาวปณิธี     ศรีสุวรรณนพกุล 



๕๐  
 

นางสาวปทิตตา     ยิ้ มศรี 

นางสาวปพิชญา     ศรีเชียงษา 

นางสาวประภสัสรา    รอดฉาย 

นางสาวปลายฟ้า     ชมเชย 

นางสาวปัณฑิตา     ต๊ะเรือน 

นางสาวปัทม ์    อินทรศ์รีทอง 

นางสาวปิยทิพย ์    รูปดี 

นางสาวปิยนุช     คุรุภากรณ ์

นางสาวปุณธรศัม์ิ     วงศว์เิศษ 

นายพชรพลฏัฐ ์    โพธ์ิเจริญ 

นางสาวพรพิมล     เกลียวตนั 

นางสาวพรรณปพร    เทียมตา 

นางสาวพรสินี     คูณลาน 

นายพล     ทรพัยเ์จริญ 

นายพสิษฐ ์    ภู่เป่ียม 

นายพฒันสิน     อุนจะนํา 

นางสาวพทัธธี์รา     หนุนนําสิริสวสัด์ิ 

นายพนัธุธ์ชั     กนัคาํ 

นางสาวพิมพช์นก   ยิง่วฒันกุลชยั 

นางสาวเพ็ญนภา     บุญยง 

นายภทัรพล     สุติวงษ์ 

นายภานุพงศ ์    วอ่งไว 

นางสาวภารดี     พงษ์พิกิจ 

นายภาวติ     วงขจิตต ์

นายภูธนินท ์    มณี 

นางสาวมนัญชยา     เลาพิทกัษ์กูล 

นางสาวมาฬิศา     บวับาน 

นางสาวเมทินี     อินทิสอน 

นายเมธี     ขดัสีใส 

นายรณฤทธ์ิ     ขดัทองลว้น 

นายรติกร     แกว้บุญเรือง 

นายรวชิญ ์    นนทะวงษ์ 

นางสาวรสิตา     ดิถีเพ็ง 

นายราชานนท ์    ขนัทะสีมา 

นางสาวรุง่ระว ี    รุง่วชิานิวฒัน์ 

นางสาวลลิตา     เมธาว ี

นางสาวลลิตา     สาราบรรณ 

นางสาววรรณกานต ์ นิยมพฒันาพาณิชย ์

นางสาววรรณพร     นฤนาดวารี 

นายวรรธนกฤตย ์    ใจยา 

นายวรวชิ     มงคลกาวลิ 

นางสาววรากร     กิตติอาภรณ ์

นายวชัรพงศ ์    พรมจนัทร ์

นายวลัลภ     จนัทวบูิลย ์

นางสาววารีรตัน์     บุญช่วยคํ้า 

นางสาววริวรรณ     สีเทา 

นายวศิวกร     ขม่อาวุธ 

นายวรีภทัร     เฉียงตะวนั 

นางสาวศศิธร     พรหมเทพ 

นางสาวศิริลกัษณ์     บุญทวงค ์

นายศุภชยั     เปรมศรี 

นางสาวศุภราภรณ ์    จินายะ 

นายศุภวฒัน์     ใหม่เฟย 

นายศุภวชิญ ์    คาํพาน 

นายเศรษฐพล     มัน่เหมาะ 

นางสาวสปันงา     อมรวทิย ์

นายสหรฐั     งามพรอ้ม 

นายสิริวฒัน์     จนัทวงค ์

นางสาวสิริวมิล     โฮง้จิก 

นายสิริวุทธ์ิ     ไชยสม 



   

 ๕๑ 
 

นางสาวสุกญัญา     แกว้คาํลือ 

นางสาวสุนิสา     ปินใจ 

นางสาวสุพตัรา     ศรีนิล 

นางสาวสุพิชญา     เจริญวริิยะภาพ 

นางสาวสุรางคนา   ไสลภูมิ 

นายสุริยเทพ     ภูเขียว 

นางสาวสุวพิชชา     สุทโธ 

นางสาวสุวชิาดา     กนัธิวงศ ์

นายโสฬส     ดวงเกิด 

นางสาวหฤทยั     ลาจ ู

นางสาวหฤทยัปรีย ์    สิทธิบุศย ์

นายอนุพงษ์     วงษ์ลุน 

นางสาวอภิชญา     อาสาจารย ์

นายอภิสิทธ์ิ     ประเสริฐ 

นางสาวอมลณัฐ     บุญก่อ 

นางสาวอรญัญรตัน์   วงษ์กาไชย 

นางสาวอกัษราภคั     ทองพิทกัษ์พงษ์ 

นางสาวอารยา     ทิศานุรกัษ์ 

ปรญิญาบญัชีบณัฑิต  Bachelor of Accountancy 

นางสาวกชภสั     เสียงสนัน่ 

นางสาวกญัญาณัฐ     อยูท่อง 

นางสาวกญัวรา     แจง้นคร 

นางสาวกนัยาพร     ทายตะคุ 

นางสาวกลัยรตัน์     กลา้เวช 

นางสาวกาญจนา     ศรีหงษ์ 

นายกาณฑ ์    คงคารตัน์ 

นางสาวกานตธิ์ดา     รตันชยัพิพฒัน์ 

นายกิตติภณ     ชาญวริิยานนท ์

นางสาวโกลญัญา     มณีพนัธ ์

นางสาวจริญา     คาํซอ้น 

นายจกัราวุฒิ     กิตติพิทกัษ์ 

นายจาตุรพงศ ์    รกัพยคัฆ ์

นางสาวจีรวสั     พวัวริิยะกุล 

นางสาวจีรณัดา     อารีวงศ์ 

นางสาวจุฑามาศ     ปันทว ี

นางสาวเจนจิรา     พวงเพ็ชร 

นางสาวชญานิศ     ทองน้อย 

นางสาวชฎาพร     บวัปัน่ 

นางสาวชนมน     เทพยศ 

นางสาวชนิกานต ์    ธรรมมา 

นางสาวชนิสรา     ขอสวสัด์ิ 

นางสาวชชัธิดา     แซ่ตนั 

นายชิษณุพงศ ์    วงษ์เม่น 

นางสาวโชติกา     ฟูสามป๊อก 

นายฐิตพฒัน์     ธนาสุขอนันต ์

นางสาวฑิมพิกา     มณีวฒันเศรษฐ ์

นางสาวณสิตา     ดัง่ดวงศศิธร 

นางสาวณัฏฐธิดา     เครือสิงหแ์กว้ 

นางสาวณัฐกฤตา     คงเมือง 

นายณัฐกานต ์    พิสิษฐกุ์ล 

นายณัฐชนน     ใจนวล 

นางสาวณัฐณิชา     เรืองน่ิม 

นางสาวณัฐนิช     บุญมาติด 

นางสาวณัฐมน     วรมงคล 

นางสาวติณณา     คาํเกิด 

นางสาวเต็มศิริ     ตินนะศรี 

นางสาวถิรนันท ์    คลงัวจิิตร 



๕๒  
 

นางสาวทณัฐพร     เลา้ตระกูล 

นางสาวธมนวรรณ     สิงหแ์กว้ 

นางสาวธญัชนก     แดนเหมือง 

นางสาวธญัญลกัษณ์  สนัธินาค 

นายธีรภทัร     ถาน้อย 

นางสาวนงนุช     เท่ียงธรรม 

นางสาวนภสัสร     นุกูลชม 

นางสาวนริศรา     วงจวง 

นางสาวนิรชา     เงินดี 

นางสาวบุญสิตา     ฤทธิมณี 

นางสาวเบญญาภา   สุยะไอ่ 

นางสาวประภสัสร     ทองคาํ 

นางสาวปราณธิดา     ดอนคาํมูล 

นางสาวปริณดา     นะนักวฒัน์ 

นางสาวปวณี์สุดา     จิตใจ 

นางสาวปวรีธิ์ดา     วงัขาว 

นางสาวปิยวรรณ     วรรณขาว 

นางสาวปิลนัธน์รตัน์ นามณี 

นางสาวปุณยาพร     วงษ์มูล 

นางสาวพรชนก     ศรีตองอ่อน 

นางสาวพรทิพย ์    แกว้ใจ 

นางสาวพรรณธร     เครือบุญมา 

นางสาวพชัริดา     จินดาพนัธ ์

นางสาวพทัธธี์รา     บา้งสกุล 

นางสาวพิชญา     ขาํเกิด 

นางสาวพิชญา     มะลิวลัย ์

นายพีรพล     ประเวทจิตร ์

นางสาวเพชรรตัน์     รตันชมภู 

นางสาวภทัรวดี     ปัพรงัษี 

นางสาวมณทิรา     ผาแกว้ 

นางสาวมยุรฉตัร     กองคาํ 

นางสาวมาริสา     สุภาษา 

นางสาวยหิวา     เตียงกูล 

นายรณชยั     มานะดี 

นายรชัชานนท ์    กาํแพงคาํ 

นางสาวลลลิล     ปะระมะ 

นางสาววรกมล     บวัไพรินทร ์

นางสาววรรณวมิล     ปาลาศ 

นางสาววรญัญา     ทิศสุขใส 

นางสาววรญัญา     เสรีวฒันาชยั 

นายวชัรพงศ ์    มโนเจริญ 

นางสาววารินิธ์ิ     ชุณหภากร 

นางสาววชิญาพร     เหิมหาญ 

นางสาววชิญาพร     อินถา 

นายวรีภทัร     สุมโนจติราภรณ์ 

นางสาววรียา     เล้ียงมัน่ 

นางสาววรีวรรณ     จิรษัฐิติพงศ ์

นายวุฒิภทัร     เบ็ญอาบูบาการ ์

นางสาวศศิประภา     ทววีฒันกูล 

นางสาวศศิประภา     ววิฒันชยั 

นายศกัด์ิรภีย ์    ปิติกรดาํรงภรณ ์

นางสาวศิรดา     ธิช่างทอง 

นางสาวศิริพร     พรมจรรย ์

นางสาวศิริวรรณ     ฟูคาํ 

นางสาวศิวชัญา     อจัฉริยะเดชา 

นางสาวศุภาพิชญ ์    พนัธุค์าํเกิด 

นายสมพล     บริบูรณ์ 

นายสรวชิญ ์    พรอ้มสุข 

นายสิทธินนท ์    กนัธิโน 

นางสาวสิรดา     อินทยศ 



   

 ๕๓ 
 

นางสาวสิราวรรณ     กองศรี 

นางสาวสุปรียา     อคัรพฒัน์ 

นางสาวสุพรรษา     รุง่เรืองมีชยักิจ 

นางสาวสุพิชฌาย ์    รูห้ลกั 

นางสาวสุรภา     หอ้ยพิกุล 

นางสาวเสาวนีย ์    แกว้ไทรดวง 

นางสาวอภิชญา     แก่นพลูหยก 

นายอภิวฒัน์     สงัคหตัถากร 

นางสาวอมิตา     ปุยบณัฑิต 

Miss NANG HOM  PAO 

รวม ๕๖๑ คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔  
 

คณะพยาบาลศาสตร ์ Faculty of Nursing 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy  

นางสาวคณานิตย ์    แสงหิรญั 

นางสาวจงใจ     จงอรา่มเรือง 

นางสาวชลธิชา     อมาตยคง 

นางสาวชุลีพร     พรหม์ 

นางสาวธิดารตัน์     คณึงเพียร 

นางนิศากร     โพธิมาศ 

นางสาวบณัฑิตา     นฤมาณเดชะ 

นางปานจนัทร ์    คนสูง 

นางพชัรินทร ์    เงินทอง 

นางสาวฟูซียะห ์    หะย ี

นางสาวภทัรนุช     ภูมิพาน 

นางสาวศิริรตัน์     วชิิตตระกูลถาวร 

นางสุจิตรา     ชยัวุฒิ 

Mrs. BASBISH  TSOGBADRAKH 

Mrs. XU  JIAMIN 

ปรญิญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy     

นางก่ิงฟ้า     แสงลี 

นางชาลินี     สุวรรณยศ 

นางสาวสมพิศ     อาํไพ 

นางสาวสุรีพร     ชุมแดง 

Mr. BIPLAB  HALDER 

ปรญิญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Nursing Science   

นายกิตติศกัด์ิ     จนัทรส์ะอาด 

นางสาวเกศราภรณ์   อุดกนัทา 

นางจิราพรรณ     ไมแรส 

นางสาวจีราวรรณ     เดชธรรม 

นางสาวจุฬามณี     สมใจ 

นางเจษฎา     เทพศิริ 

นางชฎารตัน์     เก้ือสุข 

เรืออากาศเอกหญิง ชลภทัรธา  แกว้สากล 

นางณัฏฐณิชชา     เตชะกิตติโรจน์ 

นางสาวณัฏฐพชัร ์    การณัยศิลป์ 

นางสาวณัฏฐวติรา    ฤกษ์รตันประทีป 

นางสาวณัฐชยา     นาคาํ 

นางณัฐญา     ตั้งพระกิตติคุณ 

นางสาวทศัมาภรณ์   สุทธิรกัษ์ 

เรือเอกหญิง ทิพยว์ลัย ์ วงคค์าํปัน 

นางสาวธนิตา     จิตนารินทร ์

นางธญัทิพย ์    คงเสถียรพงษ์ 

นายธีรพนัธ ์    จนัทรเ์ป็ง 

นางนฤมล     ไชยวารีย ์

นางนฤศสธร     ขนัแกว้ผาบ 

นางสาวนันทวดี     วงคบุ์ตร 

นางสาวนิภาวลัย ์    จนัทรห์อม 

นางสาวเนตรนภา     ศรีนาราง 

นางสาวปพิชญา     คณารีย ์

นายปรมติั     ศกัด์ิแสน 

นายปริญญา     ชะอินวงษ์ 



   

 ๕๕ 
 

นางสาวปริยชาต     วฒันศิริ 

นางสาวปาริชาด     ขุนวทิยา 

นางสาวปาริชาต     อ่ิมโอชา 

นางสาวปิยะนันต ์    ทองแดง 

นางผกาวดี     กรรณิกา 

นางสาวพชัชา     สุวรรณรอด 

นางพชัรินทร ์    เขตประทุม 

นางสาวพชัรีญา     โถทอง 

นางพิกุลทอง     ทิพยพิ์มพว์งศ ์

นางสาวพิชญา     เครือลาว 

นางสาวพิมพธี์รา     วงัศิลา 

นางสาวพิมพพิ์ชชา    รกัษา 

นางสาวพุทธชาด     ศรีสุวรรณ์ 

นายภรญัย ู    สุภาตา 

นางสาวมนัสว ี    ขนอม 

นางสาวมทัรี     พงศส์มัพนัธ ์

นางสาวมินตรา     อุทยัรงัษี 

นางเมธินีวริลั     ทพัมงคล 

นางสาวยุวรีย ์    อินทรเ์พ็ญ 

นางเยาวลกัษณ์     ธรรมนารกัษ์ 

นางรตันาภรณ์     แบ่งทิศ 

นางสาววรรณ์วกิาร ์  ใจกลา้ 

นางสาววชิชาภรณ์     คิดสาํโรง 

นางสาววสุิณี     ฝ้ันคาํปวง 

นายศกัดา     ดวงมาลา 

นายศิชล     สุกสี 

นางสาวศิรกาญจน์   ฉนัทเฉลิมพงศ ์

นางสาวศิริกาญจน์     อินทะชยั 

นางศิริพร     กนัทจนัทร ์

นางสาวศิริลกัษณ์     สุมาดน 

นางสาวศุภางค ์    ดาํเกิงธรรม 

นางสาวสุชารตัน์     เจริญ 

นายสุชิน     ต่ิงหมาย 

นายสุทธินันท ์    แก่นจนัทร ์

นายสุทธิพร     ใจแล 

นางสุพตัรา     ใจแกว้ 

นางสาวสุพตัรา     เรืองสวสัด์ิ 

นางสาวสุภารตัน์     ประมวล 

นางสาวแสงเพชร     กาฝากสม้ 

นางสาวแสงอาทิตย ์   วชิยัยา 

นายอดิเรก     ช่างเพียร 

นางสาวอมรรตัน์     ชยับุตร 

นางสาวอามานี     แดมะยุ 

นางสาวอาํพิกา     คนัทาใจ 

Mr. EUNGKHAM  SYHALATH

ปรญิญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Nursing Science (First Class Honors) 

นางสาวกาญจนา     เป็งสินธุ ์

นายคริษฐ ์    นิลกุล 

นางสาวจินดารตัน์     วรรณการ 

นางสาวจิรชัยา     สุวรรณรตัน์ 

นางสาวจิราวดี     อุ่นเรือน 

นางสาวชฎาภรณ์     โกฎิคาํ 

นางสาวชนนิกานต ์    ม่ิงแกว้ 

นางสาวชนาพร     ชะนะ 



๕๖  
 

นางสาวชลธิดา     อินตา 

นางสาวฐิตรตัน์     ธรรมิรตันเกษม 

นางสาวฐิติกานต ์    อินต๊ะมูล 

นางสาวธรรมิกา     พิศวงศ ์

นางสาวธีดารตัน์     สุทธิประภา 

นายธีรศกัด์ิ     ทรายคาํ 

นางสาวธีริศรา     แกว้นันไชย 

นางสาวนรมล     จตุัรภทัร ์

นางสาวนัทชา     มงัสาสติ 

นางสาวประภานันท ์ มุดดาดุก 

นางสาวประวณีา     บุญประเสริฐ 

นางสาวปรียาภรณ ์ บุญชุ่มใจ 

นางสาวปัทมา     เตจา 

นางสาวพรรษมน     ป๊อกนันตา 

นางสาวพิลิปดา     เสริมศรีทอง 

นางสาวเพ็ญพิชชา     กุลวฒัน์ 

นางสาวเพ็ญพิชชา   งามสอาด 

นางสาวภีรภทัร     พวงมาลา 

นางสาวมธุริน     ทองยอ้ย 

นางสาวลลิตา     ราชเมืองแกว้ 

นางสาววรรณกานต ์  นันตาลิตร 

นางสาววภิาดา     ชุมภูคาํ 

นางสาวศิรดา     ขนัมณี 

นางสาวสกลสุภา     มาตระกูล 

นางสาวสิรินทิพย ์    สมงาม 

นางสาวสิริสุดา     สุริยะไชย 

นางสาวสุพรรณ     แสนพอ 

นางสาวสุมิตตรา     นันตงั 

นางสาวสุริยาพร     ชุ่มใจ 

นางสาวอรกญัญา     พรอ้มสุข 

นางสาวอรณิชา     ใจเสมอ 

นางสาวอริยาภรณ ์    ประสพโชควฒันา 

Miss JUNYA  XIE 

Mrs. KAREN MARIE  DOOWA 

Miss LIONG  SAO 

Mr. MATTHEW JOHN  MULCAHY 

Miss YU  HE 

Miss YUE  CHEN 

ปรญิญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Nursing Science (Second Class Honors) 

นางสาวกนกพร     สงวนชม 

นางสาวกนกวรรณ     จนัทรตัน์ 

นางสาวกมลวรรณ     พรมเมศร ์

นายกฤษณะลกัษณ์   สุระเดช 

นางสาวกนัยช์นก     กนัอ่อง 

นางสาวเกษมณี     ยศพิมพา 

นางสาวเกษิณีย ์    วญิญาป่า 

นางสาวขวญัฤทยั     หอมแก่นจนัทร ์

นางสาวชญานิศ     สวนดอกไม ้

นางสาวชฎาภรณ์     ใจจนัทร ์

นางสาวชลชนก     เทพปัน 

นางสาวชลาธร     ทองสุข 

นางสาวฐิติมา     ขตัธิ 

นางสาวณัฏฐิกา     มิสุธา 

นางสาวณัฐธิดา     สิงหแ์กว้ 

นางสาวธญัวรตัม ์    วงศใ์หญ่ 



   

 ๕๗ 
 

นางสาวนภาพร     ผดัดวงเป็ง 

นางสาวนฤกมล     วจิิตรเศรณี 

นางสาวนวยีา     จกัไม ้

นางสาวนันทน์ภสั     กนัทะชยั 

นางสาวนันธิญา     แทนจะโป๊ะ 

นางสาวบุญรกัษา     สีชมพ ู

นางสาวบุษปรชัต ์    รตันัง 

นางสาวปทุมพร     ปินใจ 

นางสาวปิยะพร     หงษ์ฟ้า 

นางสาวปีกาญจนา   แสงอา้ย 

นางสาวพรชิตา     บุษบา 

นางสาวพรไพลิน     ดวงไทย 

นางสาวพิมพร์กั     เมืองน้อย 

นางสาวแพรยา     วรรณา 

นางสาวภาวนีิ     หรา่ยชี 

นางสาวเมทิณี     ชา้งสี 

นางสาวรุง่ทิพย ์    เรืองนภารตัน์ 

นางสาวรุง่ทิวา     กนัธิยะ 

นางสาวลลันา     ปะละวงั 

นางสาววรญัญา     สุทธศิลป์ 

นางสาววรญัญา     เอ้ือทาน 

นางสาววชุิรีย ์    พงษ์พรต 

นางสาวศศิภา     สีงาม 

นางสาวศิริลกัษณ์     เสนเสาร ์

นางสาวสมญัญา     ธนันชยั 

นางสาวสิรินธร    พูจา 

นางสาวสุดารตัน์     ไชยแก่น 

นางสาวสุธญัญา     สตัยาคุณ 

นางสาวโสรยา     มาน้อย 

นางสาวอชิรญาณ์     พิมลเสถียร 

นางสาวอภิชญา     กนัธา 

นางสาวอยันา     เรือนทิพย ์

นางสาวอาทิตยา     เทพวรรณ 

Miss HUI  ZHANG 

Miss JIAXIN ZENG 

Miss QIQI  HUANG 

Miss YUANFEI  WANG 

ปรญิญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Nursing Science 

นางสาวกนกภรณ์     ทองทิพย ์

นางสาวกมลมินตรา   จินดาคาํ 

นางสาวกฤษณา     จนัทรศิ์ริ 

นางสาวกญัญาวรี ์    ศิกษกวศิาล 

นางสาวกาญจนา     ป้อมเขียว 

นางสาวกุลณัฐ     ปิกวงศ ์

นางสาวเกศสิริน     วงคแ์จม่ 

นางสาวจิตมณี     แดงฟู 

นางสาวชญาณินท ์    วงศว์รีะพนัธุ ์

นางสาวชญานิชฐ ์    ทีฆาวงค ์

นายชนัญชิดา     คาํเสาร ์

นางสาวชนัญญา     ภู่ตระกูล 

นายชนาธิป     เลาหศกัด์ิถาวร 

นางสาวชนิกานต ์    ศรีสตับุตร 

นางสาวช่อฉตัร     ทงสาร 

นางสาวชญัญานุช     ศิริยาใจ 

นางสาวชุติกาญจน์     ศรีภา 

นางสาวฐิตาพร     ฐิติจาํเริญพร 



๕๘  
 

นางสาวฐิติกานต ์    บุญนํามา 

นางสาวฑิฆมัพร     นางแล 

นางสาวณัฏฐณิชา     หยา่งสุวรรณ 

นางสาวณัฏฐา    แกว้ประเสริฐ 

นางสาวณัฐกมล     แหลมคม 

นางสาวณัฐชยา     เกษมณี 

นางสาวณัฐชยา     ใจกลา้ 

นางสาวณัฐพร     ศรีทนั 

นางสาวณัฐารินีย ์    มะโนจิตต ์

นางสาวณิชกานต ์    ธรรมนารกัษ์ 

นางสาวดวงดาว     สิงหกิจ 

นางสาวเดือนเพ็ญ     สวา่งวงศ ์

นางสาวทรรศิกา     ส่วยโหยง่ 

นางสาวทวพิร     แจใ้จ 

นางสาวทศันีย ์    มูลนันต๊ะ 

นางสาวทิพยสุ์ดา     สิงหค์าํ 

นางสาวธนภรณ์     เกียงเอีย 

นายธนวชิญ ์    อุ่นนันกาศ 

นางสาวธนัญญา     แสงอา้ย 

นางสาวธญัชนก     พรามโต 

นางสาวธญัชนก     วงศฟู์ 

นางสาวธญัลกัษณ์     วงคพ์ลงั 

นางสาวธนัยช์นก     วริะราช 

นางสาวนุชนารถ     ช่ืนเมือง 

นายบนัดาร ์    สาและ 

นางสาวเบญญาภา     ยศวศิววฒัน์ 

นายปณิธาน     รวมสุข 

นางสาวปทิตตา     สานเมนทา 

นางสาวปภาวรินท ์    พุกแกว้ 

นางสาวประภสัสร     สฎาทู 

นางสาวประภาวดี     เพ็ญจนัทร ์

นางสาวปรินทร     สิทธ์ิดิสยัรกัษ์ 

นางสาวปิยธิดา     ณ ลาํปาง 

นางสาวปิยธิดา     ปัญญาป้อ 

นางสาวพรนภสั     ยุทธกิจรตันา 

นางสาวพรวไิล     ผาเจริญ 

นางสาวพกัตรสุ์ภา     ประสงคท์รพัย ์

นางสาวพิจิตรา     อศัราช 

นางสาวพิมพช์นก     คาํศกัด์ิ 

นางสาวพิยดา     เต๋จะ๊ใหม่ 

นางสาวพิไลยเรขา     ศรสิทธ์ิ 

นายพีรวชิญ ์    แก่นเสลา 

นายพูลปิติ     พูลศิริ 

นางสาวเพชรรตัน์     อุดมวเิศษ 

นางสาวเฟ่ืองนริน     พนัธุ 

นางสาวมทันา     ใจพรม 

นางสาวริณรชั     ศิริส่ือสุวรรณ 

นางสาวรุจิรา     วงษ์ประจิตร ์

นางสาววรพรรณ     อิสระพงศ ์

นางสาววรรณพร     สารณาคมน์กุล 

นางสาววรรณวศิา     ก๋าคาํ 

นางสาววริศรา     วนัินท ์

นางสาววนัวสิาข ์    ไชยเรือน 

นางสาววลัภา     อินดว้ง 

นางสาววริาพร     พั้วทา 

นางสาวศรณัยพ์ร     ภิญโญ 

นางสาวศิรดา     แสงสวา่งสจักุล 

นางสาวศิริพรรณ     ฟูแสง 

นางสาวศิริพรรณ     วรรณมูล 

นางสาวศิริภรณ์     จอมทอง 



   

 ๕๙ 
 

นางสาวศุภนิดา     วารมนตรี 

นางสาวศุภากานต ์    กาวงศ ์

นางสาวสโรชา     มลิวลัย ์

นางสาวสวชิญา     เกียรติอนันต ์

นายสาริน     ทองนุ้ย 

นายสุทศัน์    เรืองดี 

นางสาวสุนิษา     สุใจ 

นางสาวสุพตัรา     ชมชวน 

นางสาวสุพิชชา     ชานุชิต 

นางสาวสุภาทิพย ์    ลายคาํ 

นางสาวอชิรญา     คาํตุย้ 

นางสาวอโนทยั     ศรียานะ 

นางสาวอรยา     จกัรปา 

นายอคัรวนิท ์    ไชยยงั 

นางสาวอุมาพร    เขียวยะ 

Miss GUIQING   LI 

Miss GUOQIANG   JIANG 

Mr. JIE   XU 

Miss JING   WANG 

Mr. LIANG   WANG 

Miss QIAOLING   WANG 

Miss QIN   JIANG 

Mr. WENKAI   LIAO  

รวม ๒๙๑ คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐  
 

คณะแพทยศาสตร ์Faculty of Medicine 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy                                                                                   

นายกอ้งไพร     ตนัสุชาติ 

นายคเณศ     ภกัดีภกัด์ิ 

นางจิรนันท ์    กริฟฟิทส ์

นางสาวจิราพชัร     อินใจ 

นางสาวจิราภรณ์     ชิตตระกูล 

นางสาวจุฑาทิพย ์    ปูเฟย 

นางสาวชญานัท     แกว้มูล 

นางสาวชนัทพร     อินถาสาน 

นายชโยดม     มณีโชติ 

นายฐิติกร     จนัทรไ์ชย 

นางสาวณหทยั     ดูแกว้ 

นางสาวตรีรตัน์     กาํแพงเศรษฐ 

นางสาวทศัวรรณ     กนัทาทอง 

นางสาวนริศรา     ภารดี 

นางนัทธมน ภู่รีพฒัน์พงศ ์ คงคาสุริยฉาย 

นางสาวนุชพิชา     อินต๊ะขนั 

นายบวร     วทิยชาํนาญกุล 

นางสาวเบญจมาศ    สุระเดช 

นายปฏิวติั     ก๋องแดง 

นางสาวปิยะวดี     วชิา 

นางพยอม     ถ่ินอ่วน 

นายพรพฒัน์     ศรทัธารตัน์ 

นางสาวพรหทยั     โกมุทรตันานนท ์

นางพชัรินทร ์    วนิยางคกู์ล 

นางสาวพชัรียา     อมัพุธ 

นายภูดิศ     เจต๊ะวรรณ 

นางสาวมทัรีญาภาร ์ เภาศรี 

นางสาวรญัชนา     มากมี 

นางสาวรญัชนา     ยีห่วา 

นางสาวลอองดาว     ทองนาค 

นายวชิระเศกข ์    พีระปัญญสุทธ์ิ 

นางสาววลีพรรณ     ตนัเจริญ 

นางวนัวสิาข ์    ชูจิตร 

นางสาวศศิมล     อุดมรกัษ์ 

นางสาวสุมน     ธิติโอฬาร 

นางสาวหทยัชนก     จุลเจิม 

นางสาวอจัฉรา     พรมมาแบน 

Miss CHERRY BO HTAY     

Mrs. MYAT THEINGI  SWE 

Miss THAZIN  SHWE     

ปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy                                                                                   

นายยศวรี ์    โชติช่วง นางสาวริศรา     จกัรสุวรรณ 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Sciene          

นายกนิษฐรินทร ์    ทิพยอุ์บล 

นางสาวเกวรินทร ์    จินาวงค ์

นางสาวจุฑารตัน์     สุพรรณ ์

นางสาวชนาธิป     อุปไชย 

นางสาวชยาภรณ์     สืบคาํแกว้ 

นายชลชั     ตรีรตัน์ 



   

 ๖๑ 
 

นายไชยพร     ศิริชยัโชค 

นายณัฐพงษ์     หงษ์คาํ 

นายณัฐวุฒิ     ทรงครุฑ 

นางสาวธมัมิฐานันท ์ หลวงยศ 

นางสาวนภสัรีย ์    ณัฐพสิษฐ ์

นางสาวนภสัสร     ทองดี 

นายนัตพนัธ ์    ชมภูศรี 

นางสาวบุศรินทร ์    อรุณศกัด์ิ 

นายปกรณ์สวสิ     สระทองเดชวสิิฐ 

นายปัฐว ี    เมืองเขียว 

นายพรรณวชิช ์    มาลาวลัย ์

นางสาวพรรษา     พิทธยะพงษ์ 

นายพิทยา     ใจกวา้ง 

นายพินิจพงศ ์    สริชยั 

นางสาวภาริณี     โกสิยาภรณ ์

นายวชัระ     จาตุวฒันา 

นายสิทธิวจัน์     หวงัวงศไ์พบูลย ์

ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Doctor of Medicine (First Class Honors) 

นางสาวกรกนก     ศรีมนัส 

นายกฤษกร     พูลเพียร 

นางสาวกวติา     กิติโชตน์กุล 

นายกิตติชยั     วงคธ์านี 

นายกิตติชยั     วฒันาปัญญาชน 

นางสาวกิตติยา     บุญเสริม 

นางสาวกุลนิษฐ ์    ซ่ือสตัยส์กุล 

นางสาวจิตสุภา     มงคลชยัอรญัญา 

นางสาวจิรนันท ์    สายยดื 

นางสาวจิรานันท ์    ปัญโญใหญ่ 

นายจิรายุ     ปาละ 

นางสาวชญานุช     ประเสริฐธิติพงษ์ 

นางสาวชนาภา     มานะกิจ 

นางสาวชลียา     พรมมา 

นางสาวญาดา     กลัพตัร 

นายฐปนท     กรรณาริก 

นางสาวณัฏฐณิชา     เร่ิมก่อกุล 

นางสาวณิชารีย ์    สาํเนียง 

นางสาวทอฝัน     เกษตรสินสมบติั 

นางสาวทิพานัน     พิสิษฐกุ์ล 

นางสาวธญัสุดา     โอวภากรณ ์

นายธีรวฒัน์     ศรีวะโลสกุล 

นายนพรุจ     กิติเฉลิมเกียรติ 

นางสาวนภสร     นฤมล 

นางสาวปาจรีย ์    เรือนเป็ง 

นางสาวปุญสิตา     ตั้งคาํ 

นายพงศกร     เชเวดิต 

นายพงศธร     เลขวรรณวจิิตร 

นางสาวพิยดา     ชุติพงศส์ถาพร 

นายพีรณัฐ     มานิตยศิ์ริกุล 

นายพีระ     เดชพิทกัษ์ 

นายพีระพชัร ์    สุดดีพงษ์ 

นางสาวแพรวพชัระ   ทองขาว 

นางสาวภณัฑิรา     แสงปัน 

นางสาวภทัรานันท ์   กุศลธรรมรตัน์ 

นางสาวมนัชญา     พงษ์อาํนวยกฤต 



๖๒  
 

นางสาวรติมา     แสงเลิศ 

นายรฐักานต ์    ยุวฒันะ 

นางสาววริศรา     ตนัติพลาผล 

นางสาววศินี     แกว้บุตร 

นายวชิยั     พินิจทะ 

นายศิรวทิย ์    ไชยมหาพฤกษ์ 

นายส่งศกัด์ิ     ริยะป่า 

นายสรวชิญ ์    วชิญาณรตัน์ 

นายสรวศิ    วศิรุตรตัน 

นางสาวสิริกานต ์    กุณหลวง 

นายสุรียยุ์     พรหมเสน 

นางสาวอติรตัน์     จิตตะ 

นางสาวอรพรรณ     เสง่ียมพร 

นางสาวอาทิตยา     อนันต ์

นายอิทธิศกัด์ิ     เมธพรอ้มพงษ์ 

นางสาวอุษมา     ชอ้นนาค 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Science  (First Class Honors) 

นางสาวชนาภา   พนัธุอ์นุกูล 

ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Doctor of Medicine (Second Class Honors) 

นางสาวกนกพร     จารุวรานนท ์

นายกนกพนัธุ ์    นามปรีดา 

นางสาวกฤติยาภรณ์  แกว้ยศ 

นางสาวกานตม์ณี     ทินะ 

นายกิตติคุณ     สกุลแต ้

นายจีรพฒัน์     โตววิฒัน์ 

นางสาวจุฑาทิพย ์    จงกลฐากร 

นางสาวชนาพร     รตันสะอาด 

นางสาวฐิติรตัน์     ศิริรฐักิตติกุล 

นางสาวณัฐกฤตา     ลิขิตรงัสรรค ์

นายณัฐพล     เจริญเลิศ 

นายณัฐภทัร     ศรีวชิยั 

นางสาวณัฐยา     โรจวฒันา 

นายณัฐวฒัน์     คงกรุดี 

นางสาวณิชกุล     คนการณ ์

นางสาวณิชา     โชติปฎิเวชกุล 

นางสาวเณศรา     สินสกุลววิฒัน์ 

นางสาวทตัพิชา     จาํรสั 

นายธนธรณ์     กิจบูรณะ 

นายธนวชิญ ์    สถิตยต์ระกูล 

นายธนัตถ ์    จอมแกว้ 

นายธชัพล     คีลาวฒัน์ 

นางสาวธญัวลัย ์    อุบลเลิศ 

นางสาวธารธรรม     โชคแสน 

นางสาวนัณทิญา     จวง 

นางสาวนุชนาฏ     กองสงัข ์

นางสาวบุญกญัญา    วรสถิตย ์

นายปวริศพงศ ์    เสารส์าร 

นางสาวปัณชนิต     อารยะตระกูลลิขิต 

นายปาณัท     ยนัตพิ์เศษ 



   

 ๖๓ 
 

นางสาวปานปรินทร ์ ศรีบุญเรือง 

นายพชร     สิงหโ์ยธิน 

นางสาวพทัน์นลิน     เพียรการ 

นางสาวพิชชาพร     ไพโรจน์ 

นางสาวพิชญน์รี     อ่อนนุ่ม 

นายพิชญ ์    ตรีวงศน์ฤมาณ 

นางสาวพิมพพ์ลอย   จรดล 

นางสาวพิมพสุ์รางค ์  คาํหลวง 

นางสาวเพ็ญพิชชา     พงศช์ยัเดชา 

นางสาวภทัราพร     ศรีสิทธิพจน์ 

นายภานุพงศ ์    เหลืองแดง 

นางสาวภาสิริ     เกิดสินธช์ยั 

นางสาวรมิดา     สาโหมด 

นางสาวรวปิรียา     เหล่าศิริรตัน์ 

นางสาวรกัษ์สลิล     รกัษ์ตระกูล 

นายรตันพงศ ์    พรมอุทยั 

นายวณัฐ     แมน้ธนาวงศสิ์น 

นางสาววรรษธร     เกตุปัญญา 

นางสาววรญัญา     ท่าวงั 

นายวนัชยั     บุญทา 

นางสาววจิิตรกานตพ์ฒันา  หลวงไทร 

นางสาวศศิภางค ์    แช่มช่ืน 

นางสาวศิรดา     ชยัชนะชูเชิด 

นายศิรวทิย ์    เขียวปัญญา 

นางสาวศิริประภา     สมถา 

นายศุภณัฐ     โสภณอุดมสิน 

นายศุภสิทธ์ิ     ส่ือรุง่เรือง 

นางสาวศุภากร     เมธาวรนันทช์ยั 

นายสหรฐั     บุตรดี 

นายสิรวชัร     ธีระสุขะกุล 

นางสาวสิริกร     ภาวนะกีรติ 

นางสาวสิริภทัร     ปัทมภาสสกุล 

นายสุภคั     โชติชยัพิบูล 

นางสาวอชิรญา     เรืองชยัศิวเวท 

นางสาวอรุโณทยั     ภูสินพิโรดม 

นางสาวอุม้ขวญั     บวัอินทร ์

ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต  Doctor of Medicine       

นายกนตธ์ร     องัศธรรมรตัน์ 

นายกฤตเมธ     ชุ่มคาํ 

นายกฤษณพงศ ์    ทพัซา้ย 

นายกว ี    จิตรกุลเดชา 

นางสาวกญัญว์รา     ตุลาพนัธ ์

นางสาวกญัญาสิริ     เกาะสุวรรณ์ 

นายกิตติคุณ     ศรีอรุโนภาส 

นายกิตติภพ     สิทธิ 

นายกิตติวฒัน์     สิริโรจนพานิชกุล 

นางสาวกุลจิรา     ไลจินดา 

นางสาวกุลนิดา     ไตรตระหง่าน 

นายขจรวฒัน์     วฒันาพร 

นางสาวขวญัมณีพร   ปกรณ์ถ่ินแสนดี 

นายคเณศ     คาํแจ ้

นายจกัรกฤษณ์     ปินตาคาํ 

นางสาวจินตจุ์ฑา     จินดาหลวง 

นายจิรภทัร     บุนนาค 

นายจิรชัวชิญ ์    ธิติสิทธิโชค 

นายฉตัรพล     ผลวชิา 

นายชนกนันท ์    สอนอุ่น 



๖๔  
 

นางสาวชลิตา     สามหว้ย 

นายชชัณัฐ     พรมจกัร ์

นางสาวชชัรีย ์    เต็งเจริญพงศธ์ร 

นางสาวชญัญานุช     เช้ือเมืองพาน 

นางสาวชินตะวนั     ใฝ่จิต 

นายเชฏฐา     ชยัเนตร 

นางสาวโชษิตา     นันต๊ะ 

นางสาวญาสุมินทร ์    แยบคาย 

นายฐิติวสัส ์    ชะนะชมภู 

นายณพศร     แกว้อ่อน 

นางสาวณัชชา     ปัทมาภรณ์พงศ ์

นางสาวณัชชา     ลาวณัยร์ตันากุล 

นางสาวณัฏฐณิชา     ไกรขจรกิตติ 

นายณัฏฐภ์วตั     จิตตป์รีชาญ 

นายณัฐชนน     กุลสมัฤทธ์ิผล 

นางสาวณัฐณิชา     บุญมา 

นายณัฐทร     วจิิตรานนท ์

นายดุลยวทิย ์    บุณยเวทย ์

นางสาวตรีทิพย ์    จนัทพิมพ ์

นางสาวตรีวรตัน์     แดงภูมี 

นายแทน     ป่ินทอง 

นายธนฉตัร     ยศเรืองศรี 

นายธนชยั     วงศป์ระเสริฐ 

นางสาวธนิดา     ป้อมสุวรรณ 

นางสาวธนัยพร     ลีสงวนกุล 

นายธนัว ์    ปวราธิสนัต ์

นายธีรเดช     วชิรรตันวงศ ์

นายธีรภทัร     ศิริเพ็ญพร 

นางสาวธีราพร     เอ้ียงกุญชร 

นางสาวนงนภสั     สมบูรณ์ทรพัย ์

นายนนทกร     ไชยมงคล 

นายนนท ์    วเิศษสิงห ์

นายนพณัฐ     ลือวฑิูรเวชกิจ 

นางสาวนภสั     รุง่เรืองธนะกิจ 

นายนราธิป    ล้ิมปิยะศรีสกุล 

นางสาวนวพรรณ     คนัธวะ 

นางสาวนันทลกัษณ ์ ทองงาม 

นายนิพิฐ     ศกัด์ิชิโนรส 

นายปฏิพล     ไชยมงคล 

นายประกฤษฎิ์     กฤษณาวารุณ 

นางสาวประภากร    ไชยศรี 

นายปริญญ ์    พงษ์สาระนันทกุล 

นางสาวปัณฑช์นิต     ตรีสุวรรณ 

นายปิยชนน์     อรา่มรตัน์ 

นายปิยวชั     วรวทิยร์ตันกุล 

นายปุณยกร     พนัธุแ์กว้ 

นายพชรว ี    ศรีสงัข ์

นางสาวพรชนิตว ์    ใจทา 

นางสาวพรรณพร     พิงคาํขา 

นายพศวจัณ์     ปลาเงิน 

นายพสิษฐ ์    กิจธนทรพัย ์

นายพสิษฐ ์    สิงหสี์ 

นางสาวพชัรี     ดาํรงโภวรรณ 

นางสาวพฒัน์นรี     ใจทา 

นายพนัธกานต ์    กลยนีย ์

นายพิช�ุตม ์    วงศร์จิต 

นางสาวพิมพญ์า     ดาวสดใส 

นายพิสิษฐ ์    ช่ืนสายชล 

นางสาวพีรยา     ขจรพนัธ ์

นายพีรวชิญ ์    ช่ืนวจีธรรม 



   

 ๖๕ 
 

นายเพ่ิมสินทรพัย ์    ปล้ืมจิตร 

นายภทัราวุธ     กอบกาํ 

นายภาณุพงศ ์    กองดวง 

นายภานุพงษ์     ใหม่คาํ 

นายมาวนิ     นามตะ 

นางสาวรววีรรณ     เจียมเกตุ 

นายรชัตธ์ร     ชยัวฒันานนท ์

นายรฐัพงศ ์    พงษ์สุวรรณ 

นายรฐัพล     แยงพงษ์ 

นางสาววนพร     อุตมะ 

นายวรพล     ชยัชมภู 

นางสาววริยดา     เบ้ียวบรรจง 

นายวริศ     ประพุทธพิ์ทยา 

นายศรณัย ์    ธีรอภิศกัด์ิกุล 

นางสาวศลิษา     โลบูลโย ่

นางสาวศศิวมิล     ทองวลิาศ 

นางสาวศิรภสัสร     หม่ืนบาล 

นายศิรวทิย ์    ตนัศิริ 

นางสาวศุทธิศจี     อาํมาตยม์ณี 

นายศุภกร     นันทธ์รภคั 

นายศุภกิจ     แกว้เพ็ง 

นายศุภโชค     หิตตราวฒัน์ 

นายศุภณัฐ     แกว้กาํเนิด 

นายศุภากร     สวา่งวงศ ์

นางสาวสจีพรรณ     อนันตโสภณ 

นายสรลั     กีรติกานนท ์

นายสาละวนิ     สุคาํภิรกัษ์ 

นางสาวสิดาพร     ลุยศิริโรจนกุล 

นายสิรภพ     แสงหลา้ 

นายสิรภาคย ์    พลศกัด์ิ 

นายสุทธิสิทธ์ิ     เตอะอา้ย 

นางสาวสุพิชชา     สิทธิรงัสรรค ์

นายสุรธญั     คาํภิบาล 

นายสุริยะ     กะจนัทร ์

นางสาวสุวพร     เพชรเจริญ 

นางสาวอมลณัฐ     โสภณ 

นางสาวอสมา     ธาํรงลกัษณ ์

นางสาวอญัมณฑ ์    จริงธนสาร 

นางสาวอิสรีย ์    วงคแ์สง 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science 

นางสาวจุฑามาศ     จนัต๊ะโมกข ์

นายณัฐพงศ ์   โตคณิตชาติ 

นายวศัณัฐ     สนัติวงศ ์ 

รวม ๓๐๖ คน 

 

 

 



๖๖  
 

คณะเภสชัศาสตร ์ Faculty of Pharmacy 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy                                                                                   

นางสาวณัชธาริณี     เหล่าศิริเสถียร 

นางสาวณารา     นันต๊ะรตัน์ 

นายนันทวชัร     เขตอุดมคีรี 

นางสาวพูนสุข     อนันตวรสกุล 

นางสาวภณัฑิรา     ปริญญารกัษ์ 

นายวฒันา     เปลยนัทะ 

นางสาววภิาวดี     อยูอิ่นทร ์

ปรญิญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Pharmacy 
นางสาวกฤษฏิยาภรณ์ โตง้ิว 

นางสาวกุลธิดา     ปัญยะ 

นางสาวจนัทนี     ถนอมศกัด์ิเจริญ 

นางสาวชลธิรศน์     รตันะภกัดีพฒัน์ 

นางฐิติมา น้อยวนิิจ  มาแกว้ 

นางสาวนงลกัษณ์     ขนัอ่อน 

นางสาวภาวติา     เพชรประยรู 

นางสาววลัลดา     พุ่มไพศาลชยั 

นางสุทธิกาญจน์     เกียรติยศ 

นางสาวอจัฉรา     ไชยธรรม 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science 

นายกรชนก     ศรีสมบติั 

นางสาวจุติพร     ศิริเขตต ์

นางสาวชรีทิพย ์    รุง่สวา่ง 

นางสาวณัฐนรี     เลา้ทวรุีง่สวสัด์ิ 

นายณัฐพล     บุญเรือง 

นางสาวปชาบดี     มาทรพัย ์

นางสาวปรารถนา     พลหาร 

นางสาวพิมพใ์จ     ดวงสอาด 

นางสาววราภรณ์     บุญทอง 

นางสาวสุปรียา     ตนัติพฒัน์

ปรญิญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Doctor of Pharmacy (First Class Honors) 

นางสาวกมลชนก     ศรีวเิชียร 

นางสาวกฤษฏิยาภรณ ์ รูปสมดี 

นางสาวกณัฐิกา     ทาหวา่งกนั 

นางสาวกลัยารตัน์     แปงเสน 

นางสาวขวญัฐิตา     แจม่กระจา่ง 

นายจกัรกฤษณ์     วงศว์าลย ์

นายจิรายุทธ     รุจิระพงศ ์

นางสาวจุฑามาศ     บุญเรืองทา 

นางสาวจุฑามาศ     เส่ือทอง 

นางสาวณัฐธิดา     บุญรศัมี 

นายณัฐนันท ์    จิรวงศธร 

นายณัฐภทัร ์    เมฆขลา 

นางสาวณัฐริยา     ศุภอมฤต 

นายธนกร     อาษากิจ 



   

 ๖๗ 
 

นางสาวธนภรณ์     ใหม่วนั 

นายธีรพงษ์    ใจคาํ 

นางสาวนริศรา     บุญตนั 

นางสาวนันทินี     สายปัน 

นายพีรล์วสั     วริทธ์ิเดชา 

นางสาวภทัรภร     เตชะผกาพงษ์ 

นางสาวมณสิชา     รกังาม 

นางสาววรรณพทัธ     เตไชยกูล 

นายวุฒิไกร     นันทะวชิยั 

นางสาวศดานันท ์    โนคาํ 

นายศุภกร     กมลกิจวฒันา 

นายศุภกิตต์ิ     ดวงสุริยะ 

นางสาวศุภานัน     เดชะปักษ์ 

นางสาวสุชญัญา     จนัทรศ์รี 

นางสาวองัคว์รา     บุญสุวรรณ์

ปรญิญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Doctor of Pharmacy (Second Class Honors) 

นางสาวกญัญฐ์ญาณ์  สหรชัตะพงศ ์

นางสาวกญัญว์รา     เลิศวณิชยว์ฒันา 

นางสาวกญัญารตัน์    ธิวรรณ ์

นายกนัตพฒัน์     จินดาพรรณ 

นางสาวณัฐมลวรรณ  ทิพยม์งคล 

นางสาวณัฐวรรณ     พิริยสตัยา 

นายณัฐวุฒิ     ปรชัญาภรณ์ 

นางสาวณิชกานต ์    สุวรรณ 

นายตุลยรฐั     รตันะประภา 

นายธนกร     ชยัเวช 

นายธนาพงศ ์    รชัตะฐานุพงศ ์

นางสาวธนิษฐา     ดุสิตากร 

นางสาวธญัชนก    สิริสุขะ 

นางสาวธญัชนิตา     เทอดปัญญากุล 

นางสาวนภสัสร     ทองคาํ 

นางสาวนราธญั     ธรรมจิตรสกุล 

นางสาวนวรรษกมล  สกุลสุทธิวฒัน์ 

นางสาวปรียาภรณ์     ชาํนาญ 

นางสาวปาริฉตัร     พงศพ์ฤกษา 

นางสาวปิยนุช     สิทธิยุโณ 

นางสาวพรพิมล     เดชะบุญ 

นายพสิษฐ ์    ล้ิมทะวงศ ์

นางสาวพชัราพร     โชตินพรตัน์ภทัร 

นางสาวพิมพน์ภา     ปัญญาวุฒิศร 

นางสาวพิมพแ์พร     พรหมเสน 

นางสาวภาวกิา     กิจจาวทิย 

นางสาวโยสิยาห ์    ทศวงศว์รรษ 

นางสาววรนัธร     สนัติมากร 

นางสาววรางคณา   เชิดชน 

นางสาววภิาว ี    ดาํเนินสวสัด์ิ 

นายวุฒิพนัธ ์    วชัรธีรวงศ ์

นายสรชา     เมืองมูล 

นางสาวสินีนาฎ     จิตสวา 

นางสาวสิริอร     ภาคพิชเจริญ 

นางสาวอรกานต ์    อินผูก 

นายอคัรชั     ไชยสลี 

นายอานันท ์    จนัทรเ์รือง 



๖๘  
 

ปรญิญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  Doctor of Pharmacy 

นายก่อพงศ ์    วงคร์ตันธรรม 

นางสาวกาญจนา     ทองเกิด 

นางสาวก่ิงสกุล     หลกัแหลม 

นายคณาธิป     วฒันชยัสิริ 

นายคณิศร     ลภชัวรานนท ์

นายจารุณัฐ     สมร 

นางสาวจิรนันท ์    วรกูล 

นายจิรวฒัน์     วงคใ์จ 

นางสาวจิราภรณ์     เจริญรตัน์ 

นายจุติเลิศ     รตันคนัทรง 

นางสาวฉตัรพร     ศิริเถาว ์

นางสาวฉนัทิกา     ก๋าใจ 

นายชยางกูร     วนัทนียวงค ์

นายชวนิ     ตนัศรีสุข 

นายชาญวทิย ์    กาวโิล 

นายชานนท ์    คูนุกูล 

นางสาวฐิตาภรณ์    ตณัฑุลาวฒัน์ 

นายณัฐกรณ์     กองมณี 

นางสาวณัฐญาดา     คาํมาก 

นางสาวณัฐนรี     สีคุม้ 

นายณัฐพงศ ์    วงศโ์ปธา 

นางสาวณัฐวดี     อินตุ่น 

นางสาวณิชารีย ์    สุวรรณวฒัน์ 

นายตะวนั     คีตานุพงศ ์

นายทศพร     แก่นทรพัย ์

นายธนกร     พิพฒัน์ทั้งสกุล 

นายธนารกัษ์     คลทา 

นายธนิสร     เจนประเสริฐศิลป์ 

นายธรรศ     รตันมาลานุกูล 

นายธฤต     ศรีสุขวฒันานันท ์

นางสาวธญัวรตัน์     เก้ิงบุรี 

นางสาวธญัวรตัม ์    ไชยแกว้ 

นายธานินทร ์    อินทรสงัขนาวนิ 

นางสาวธิติกานต ์    มงคลศิริ 

นายธีรเดช     วชิยั 

นางสาวนรญัญา     เทพพรบญัชากิจ 

นางสาวนวรตัน์     สุจนิล 

นางสาวนันทิชา     ตกัเตือน 

นายบดินทร ์    จาํปาสี 

นายปฐว ี    เดชชิต 

นางสาวปทิตตา     จาํปากุล 

นายปรชัญา     นพวงศ ์

นายปุณณชยั     เช้ือดาํรง 

นายพชร     นวชยั 

นายพชร     ภูมิวฒันะ 

นางสาวพรไพลิน     สนธิรกัษ์ 

นางสาวพิราภรณ์     อุดมเดช 

นางสาวฟารีดา     ปฐบริรกัษ์ 

นางสาวภคมณ     ล้ิมกีรติ 

นางสาวภริดา     ใจดี 

นายภทัรพล     เกตุกรรณ ์

นางสาวภทัราพร     ตั้งศรีวริิยะกุล 

นางสาวรตันาภรณ์     คุณาธิมาพนัธ ์

นางสาวรินรดา     รตันบรรเทิง 

นางสาววรทัยา     ชา้งสี 

นายวรายุทธ     มณีรตัน์ 

นายวริศ     สิงหม์ณีสกุลชยั 

นายวาสุเทพ     พุทธวงศ ์



   

 ๖๙ 
 

นางสาววชุิดา     เตชะธีราวฒัน์ 

นางสาววริชัฎา     วงคค์าํ 

นางสาวศรีวสิา     ชูแช่ม 

นายศุภกร     พานคาํดาว 

นายศุภโชค     เสือน้อย 

นายสิรวชิญ ์    ประจาํเมือง 

นางสาวสิริกานต ์    พีรชยัเดโช 

นางสาวสุรชัตา     กองแกว้ 

นางสาวอชิรญา     สนัทดัวนิช 

นายอลงกรณ์     อนัประนิตย ์

นายอคัรวชิญ ์    ผาคาํสระศรี 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science  

นางสาวชุติมน     ไทรงาม นายภูมิ     พิสิษฐช์ลกาญจน์  

รวม ๑๖๔ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐  
 

คณะมนุษยศาสตร ์ Faculty of Humanities 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy 

นายมนตรา     พงษ์นิล นางสาวสิรีธร     ถาวรวงศา 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science 

นางสาวกชกร     ทรพัยพ์นัแสน 

นายกอปกฤษฏ์ิ     ทรายเขียว 

นางสาวกญัญาภคั   คาํดา 

นายกมัพล     ใหม่จนัทรดี์ 

นายกิตติพงษ์     รกัไทย 

นางสาวกิติมาพร   รตันดวง 

นางสาวจิรภทัร ์    มีโม 

นายธนวฒัน์     มณี 

นางสาวธนัชพร     เพชรคาํ 

นางสาวธญัพิชชา     แสนนรินทร ์

นางสาวนันทน์ภสั     ชมช่ืน 

นางสาวนุวดี     หลกัแหลม 

นางสาวไปรยา     สินธุมงคลชยั 

นางผกาพรรณ     รตันวาวี 

นางสาวผ่องนภา   คิดหา 

นางฝนทิพย ์ มาศพิทกัษ์  วอรด์ 

นายภทัรพงษ์     ธาํมรงคป์รีชาชยั 

นายภูริวรรธน์     สายเพ็ชร ์

นายยิง่ยศ     ปลาทอง 

นางสาววรลกัษณ์    มากศิริ 

นางสาววาสนา     เลิศรมยานันท ์

นายวรีพล     แกว้พนัธอ์ํา่ 

ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Arts   

นางสาวกมลรตัน์     เช้ือเสือน้อย 

นายกมัปนาท     เอกฉาย 

นางสาวจอมชยา     มงัมติ 

นายจารุกิตต์ิ     เชียงจนัทร ์

นางสาวชญาน์พชัร    กนักา 

นายชนาวุธ     บริรกัษ์ 

นางสาวชลิดา     ภูรินินนาท 

พระ ณัฐภณัฑ ์    พรมใจ 

นายณัทกร     ชวกุลกาญจนกิจ 

นางสาวทวลีกัษณ์    วรรณศรีรตัน์ 

นายทศพล     ศรีนุช 

นางทานตะวนั     มหาวรรณ์ 

นางสาวทิพยสุ์ดา     แสนโส 

นายธชัพงศ ์    เต็มป๊ก 

นายธญัญ     ชยัมงคล 

นางสาวธญัสินี     ใยสูนโย 

นางสาวธนัทิวา     ภกัดีภทัรากร 

นายธีรวุฒิ     สุทธิเยน็ 

นางนริศรา     พรมศิริ 

นางสาวนันทวรรณ    ทองเต่ียง 

นายบูรฉตัร     สกัลอ 

นางสาวปรียา     สุขยิง่ 

พระ พงษ์ระว ี    โหลิมชยโชติกุล 

นางสาวพรพิมล     พุทธวงค ์



   

 ๗๑ 
 

นางสาวพชัราภรณ์     อุตตมา 

นางสาวพิมพนิ์ภา     ลพเมือง 

นางสาวพิมพพ์ร     ประจนัตเสน 

นางสาวไพลิน     จินตนาวงศ ์

นายภทัรพล     เป็งวฒัน์ 

นายภาณุเดช     อาภิชยั 

นางสาวภิญญาพชัญ ์ ญานะคาํ 

นางสาวรุง่ทิวา     บุญช่วย 

นายฤกษ์ดี     มโนวชิรสรรค ์

พระมหา วรเชษฐ ์  อุ่นเรือน 

นางสาววรรธนันทพร  วลิยัรกัษ์ 

นายวสิน     อุ่นจะนํา 

นายสมปอง     ดีลี 

นางสาวสุคนธิการ ์    จินะเป็งกาศ 

นายอินทรสุวรรณ     ปัญจนัคคกรณ ์

นายเอกสิทธ์ิ     คธาพนัธ ์               

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Science (First Class Honors) 

นางสาวกชกร     พงศาธีราพงศ ์

นางสาวกมลชนก     อุทารจิตต ์

นางสาวคณิศร     แสนอุทยาน 

นางสาวชนมน     ธรรมวงษ์ 

นางสาวชนิตา     จอมประเสริฐ 

นางสาวญาสิลิน     ศิริขนัแสง 

นางสาวทกัษพร     ประยูร 

นางสาวธญัชนก     ชยัรตัน์ 

นางสาวธญัพร     พรหมบุรมย ์

นางสาวนันทิยา     ศานติบูชา 

นางสาวมิกะ     โตยาม่า 

นางสาวรชัตรียา     จนัทรโชติ 

นางสาวรญัชิดา     ซุน้จา้ย 

นางสาววลัลภา     ทิพยพ์ละ 

นางสาววจิิตรา     ทรพัยสิ์น 

นางสาวศตพร     วราภรณ์พนัธุ ์

นายสิทธิกานต ์    ดวงประภา 

นางสาวสิริพชัร     จาํเริญสตัย ์

นางสาวอนุตตรา     แกว้นาต๊ิบ 

นายอิทธิพทัธ ์    จุน่เจริญ

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Arts (First Class Honors) 

นางสาวกนก     วฒันะกนกเรขา 

นางสาวกรชักาย     ใจวงค ์

นางสาวกฤตพร     สุดสงวน 

นางสาวกานติมา     ตนสิงห ์

นายจกัรพงศ ์    แกว้ดี 

นางสาวจิณหจุ์ฑา     ตระกูลทองสวา่ง 

นายจิรภทัร     หลงสมบุญ 

นางสาวจุฑาลกัษณ์   วงศพ์ฒันันท ์

นางสาวจุติพร     ชีวะโกเศรษฐ 

นางสาวชนกนันท ์    มญัอิสระ 

นายโชติรพี     มณีโชติ 

นางสาวเฌอเอม     จอมดวง 



๗๒  
 

นางสาวฑิตยา   จนัต๊ะโมกข ์

นางสาวณัฎฐา     เบ็นเน็กก้ี 

นายณัฐนนท ์    บุญมา 

นางสาวณัฐพร     ปงแปง 

นางสาวณิชา     แซ่หยา่ว 

นางสาวดวงหทยั     เปล่ียนโพธ์ิ 

นายทีปกร     ชยัธรรม 

นายธงชยั     ธนะขวา้ง 

นางสาวธมนวรรณ     ศรีชะนา 

นางสาวธมนวรรณ   อ่วมวงษ์ 

นางสาวธญัรดา     สอนดิษฐ 

นางสาวธญัวรตัน์    มะลิทอง 

นายธิษณ์     คาํอิสระ 

นางสาวธีรญา     ประสมสวย 

นางสาวนฤภทัร     สารวุฒิพนัธ ์

นางสาวนิศารตัน์   ทาจี 

นางสาวปนัสยา     ชยัชิตาทร 

นางสาวประภสัสร    ซองดี 

นางสาวปริชญาพร    แซ่ยา่ง 

นายปริญญา     คาํสีสงัข ์

นางสาวปรียารฐั     โพธ์ิมูล 

นางสาวปวณี์นุช     เท่ียงสนัเทียะ 

นางสาวพรไพลิน     ไก่งาม 

นายพลวฒัน์     กนัทะสม 

นางสาวพอฤทยั     เมืองมา 

นางสาวพทัธธี์รา     ล้ิมวงศถ์าวร 

นายพสักร     ไตรพิบูลยสุ์ข 

นางสาวพิมพด์ารินทร ์ อินไชย 

นางสาวพิมพว์รีย ์    อาทรวรางกูร 

นายพุทธิชยั     ไตรรตันวนานนท ์

นางสาวแพทรีญา     บวัแยม้ 

นางสาวภคัวลญัช ์    วงศปุ๋์ย 

นายภาณุพนัธ ์    แกว้ภูสี 

นายภาวตั     เป็งวนัผูก 

นางสาวภาวนีิ     นาคทอง 

นางสาวภูษิตา     คงจกัร ์

นางสาวมาริษา     สิงหสิ์ทธ์ิ 

นางสาวมินตรา     แสนโคก 

นายเมธาพงศ ์    หลา้แกว้ 

นางสาวรชา     วชัระเกียรติศกัด์ิ 

นางสาวรมณีย ์    จนัธิยะ 

นายรชัชานนท ์    องัคสิงห ์

นางสาวรุจิยากร     ธรรมปัญญา 

นางสาววรรณพร     งามละม่อม 

นางสาววรญัญา    เตชาวงศ ์

นางสาววนัวสิา     พิมพพ์งษ์ตอ้น 

นางสาววภิาวรรณ    ช่ืนรินทร ์

นางสาววภิาว ี    กาญจนพลเลิศ 

นายวรีชิต     ไชยโชค 

นางสาวศุภลกัษณ์    ทองไสย 

นางสาวสนสบงกช    ปาสาเนาว ์

นางสาวสโรชา     ไชยหงษ์ 

นางสาวสาธิดา     ยอดนิปาน 

นางสาวสิริมา     ยงัวนั 

นางสาวสุกญัญา     ผลชู 

นางสาวสุดารตัน์     สะเริญรมัย ์

นางสาวสุภสัสรี     ธวชัพีระชยั 

นางสาวสุภาวดี     ซาวคาํเขต 

นางสาวอภิญญา     ฉ่ิงเล็ก 

นางสาวอโรชา     โล่หท์อง 



   

 ๗๓ 
 

นางสาวอาภาพร    บวัดี 

Miss HANFANG  YU 

Miss LINHAN  CHENG 

Miss MANQIU  LIU 

Miss SHUANGLU  SHI 

Miss XIANGFEI  YUAN 

Miss YUJUN  CHAI 

Miss YUTING  ZHANG 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Science (Second Class Honors) 

นางสาวจิรชัญา     บุญมาดาํ 

นางสาวชุติกาญจน์   ศรีเถ่ือน 

นางสาวซลัวาย ์    สารอเอง 

นางสาวทรายทอง    พ่อคา้ 

นายธนภทัร     พรหมชาติ 

นางสาวนฤมล     สีหะอาํไพ 

นางสาวนันทกาญจน์  วรรณประพฒัน์ 

นางสาวบุษปรชัต ์   มณีมูล 

นายปภาวนิ     เจนเช่ียวชาญ 

นางสาวพชัรพร     อาํนวนคณะ 

นางสาวพิมพล์ภสั     สีชมภู 

นางสาวสุทธิลกัษณ ์  มณัฑการ 

นายเอกชาติ     รตันประชา 

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Arts (Second Class Honors) 

นางสาวกมลลกัษณ ์   แสนพรม 

นายกฤตพงษ์     สงกาสี 

นางสาวกญัญาณัฐ    ไพศาลบูรพากุล 

นางสาวกญัญาภทัร    กงนารี 

นางสาวกญัญารตัน์   กาแกว้ 

นางสาวกานตสิ์รี     พรหมทศัน์ 

นางสาวเกศรา     คาํกนัธา 

นายเขมรินทร ์    ทิพยก์นก 

นายคามิน     ชยัมงคลชินรฐั 

นางสาวจริยามาศ     เต่าสิงหแ์กว้ 

นางสาวจิตติกร     ปัดสาพนัธุ ์

นางสาวจินดาภา     สาหรา่ย 

นางสาวจุติณัฏฐ ์    เกียรติวรกุร 

นางสาวชญาณิศ     โลกเล่ือง 

นายชยัภทัร     พงศพ์ฤกษทล 

นางสาวชุติณัฐ     ระวสิะญา 

นางสาวณัชชา     ศรีสาํราญ 

นางสาวณัชชารีย ์    คงสินสุขไพศาล 

นายณัฐนนท ์    พรมไฉไล 

นางสาวณัฐปรียา     ศรีมุก 

นายณัฐวฒัน์     หมูคาํ 

นางสาวณิชกานต ์    ฟองต๋า 

นายทรงกลด     สุโพธ์ิ 

นายเทวญั     เนติสิงหะ 

นายเทิดศกัด์ิ     สิงหค์ราม 

นายธรรมรตัน์     อํา่แจง้ 



๗๔  
 

นายธรรศ     ธนาวรสรณ ์

นางสาวธญัชนก     บูลยป์ระมุข 

นางสาวนภสัวรรณ     พิชยั 

นางสาวนฤมล     กอแกว้ 

นางสาวนัฐกานณ์     องคก์าร 

นางสาวน้ําทิพย ์    จนัทรเ์รือน 

นางสาวน้ําทิพย ์    นันทภิรมยโ์ชติ 

นางสาวบุญญาณี     วฒัโนภาส 

นางสาวประภสัสร     ธนโชติ 

นางสาวปานตะวนั     ตะกรุดราช 

นางสาวปานธิดา     ปัดชยัสุ 

นางสาวพนิตพร     สมคิด 

นางสาวพรปวณี์     บรรจงรตัน์ 

นางสาวพชัญาภา   สารกิตินภากุล 

นางสาวพชัรา     เทียนใส 

นางสาวพาโชค    ธนสีลงักูร 

นางสาวพิชญสิ์นี     นันทารตัน์ 

นางสาวพิมพม์าดา     ฮาตาโน 

นางสาวพิมล     พิมพว์นาสกุล 

นางสาวพิลาวรรณ     ศรีชยั 

นายภคัพล     สมบติั 

นายภทัรพล     บุญศกัด์ิ 

นางสาวภทัราพร     คนัธรกัษ์ 

นายภานุวฒัน์     แกว้เอ่ียม 

นางสาวมณีวรรณ     ทววีโิรจน์กุล 

นางสาวมุนินทร ์    ทาแกง 

นางสาวรติมา     สุขชาติ 

นางสาวรุจญาดา     อุ่นตระกูล 

นางสาวลกัษิกา     แซ่เฉิน 

นางสาววลยัพร     สมภกัดี 

นายวชัรพงศ ์    อ่ินคาํ 

นายศราวุฒิ     พ่ึงอํา่ 

นางสาวสิริกมล     ประดิษฐด์ว้ง 

นางสาวสุดารตัน์     บุญกอบ 

นางสาวสุทธิดา     วงศกิ์ติตระกูล 

นางสาวเสาวณีย ์    แซ่ยา่ง 

นายอติชาติ     นิยมเดชา 

นางสาวอนงคณา     นิยมธูร 

นางสาวอภิสรา     บุญเรือง 

นางสาวอรกานต ์    หลิมสิริวงษ์ 

นางสาวอรวรรณ     จา่กุญชร 

นางสาวอนัติมา     อมรพิทกัษ์ 

นางสาวอาภสัรา     บุญคุณ 

Miss ANQI   LI 

Miss YUMIN   HUANG 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science  

นางสาวกนกวรรณ     ตนัจอ้ย 

นายกิตติ     สมมาลยั 

นางสาวกุศลิน     ชยัวฒันกุลวานิช 

นางสาวชนกนันท ์    ประเสริฐสุข 

นายชินภทัร     แกว้ศรี 

นายณฐพล     ใจคาํ 

นางสาวณัชชา     งามเสง่ียม 

นายณัฏฐชยั     สมศกัด์ิบุญ 

นายณัฐพงษ์     พฒัน์ไชยพนู 

นางสาวธิดารตัน์     พรหมเมตจิต 



   

 ๗๕ 
 

นายธีรเมธ     ศรีดี 

นางสาวนภวรรณ     ศิระโรจนกุล 

นางสาวนลทัพร     จินดากาศ 

นางสาวบุณยาพร     สมจิตร 

นางสาวประภารตัน์   สายโกสุม 

นายพงษ์พฒัน์     อภิธนัง 

นางสาวพรรษา     นาใจ 

นายภิญโญ     พงษ์พานิช 

นางสาวยลรดี     ขนัก่ิง 

นางสาวลิตาภทัร     ใจภกัดี 

นางสาววภิาวรรณ     จูงใจ 

นางสาววริีนทร ์    ทองเพ็ชร ์

นางสาวศิรประภา     พรหมนา 

นางสาวศิริสุดา     คงมอญ 

นางสาวสบนังา     วจัฉลพงษ์ 

นางสาวอนันดา     บุญศิริ 

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Arts 

นางสาวกชพร     ประทุมดี 

นางสาวกนกกาญจน์ ไฝเครือ 

นางสาวกนกพร     คนัธะ 

นางสาวกนกพร     จงเด่นกลาง 

นางสาวกนกพร     อยูเ่ยน็ 

นางสาวกนกวรรณ     ใจวงศผ์าบ 

นางสาวกนกวรรณ     ยาทว้ม 

นางสาวกรกนก     นุชเล็ก 

นางสาวกรกนก     สุเมธพนัธุ ์

นางสาวกรกาญจน์    กนัทะวงั 

นางสาวกรรณิการ ์   สอนสง่า 

นางสาวกรรว ี    ไชยวุฒิ 

นายกฤตภาส     ประวติัเมือง 

นางสาวกฤติกานต ์  คาํจนัทรแ์กว้ 

นางสาวก่องกาญจน์  ฉิมพลี 

นายกญัจน์     ประสมทรพัย ์

นายกนัติทตั     พิภพภิญโญ 

นางสาวกลัยกร     โตสุวรรณ 

หม่อมหลวง กาญจนดิศ ดิศกุล 

นางสาวกาญจนา     กาํลงัมาก 

นางสาวกาญจนา     พุกน้อย 

นายกิตติวนิท ์    ล่ิวศรีสกุล 

นางสาวกุลจิรา     ปาลาศ 

นางสาวกุลิสรา     เกษมสุข 

นางสาวเกษกานต ์    เล่ืองลือ 

นางสาวขนิษฐา     ณ อุดม 

นายคงชล     พลจนัทึก 

นายคชาธาร     อุ่นเรือง 

นางสาวครองขวญั     บุณฑี 

นายคุณากร     แวน่วชิยั 

นางสาวจนัทกานต ์    ศิริโก 

นางสาวจนัทรจ์ิรา     พรมสืบ 

นางสาวจนันิภา     แผ่นทอง 

นางสาวจามจุรี     อินต๊ะรตัน์ 

นายจารุวฒัน์     สืบวนัดี 

นางสาวจิราธิป     ชูหอยทอง 

นายจิรายุส     สิกขะเจริญ 

นายจิราวฒัน์     ตาป้อ 

นายจิราวฒัน์     รงคท์อง 

นางสาวจุฑามาศ     ต๊ิบเต็ม 



๗๖  
 

นางสาวเจนจิรา     กุญชร ณ อยุธยา 

นางสาวเจนจิรา     สุรินต๊ะ 

นางสาวฉตัรฐริกา     จนัทน์หอม 

นางสาวชญาฎา     รอดอยูสุ่ข 

นางสาวชญาณี     หาญใจ 

นางสาวชนกนันท ์    หมวกทอง 

นางสาวชนัญชิดา     คาํเหมือง 

นางสาวชนากาญจน์ พชัญอ์ริยชยั 

นางสาวชนากานต ์  ชุ่มเรือน 

นายชนาธิป     กิจสินธพชยั 

นางสาวชนิกานต ์    วงคอ์า้ย 

นางสาวชนินทร     ดาวแสง 

นางสาวชมพูนุท     อินทนนท ์

นางสาวชยุดา     มิตรนอก 

นายชลธาร     อูปอินทร ์

นางสาวชวศิา     หม่ืนจินะ 

นางสาวช่อผกา     กุมกนั 

นางสาวชญัญา     อุประคาํ 

นางสาวชิดชนก     ตียาสุนทรานนท ์

นายชุติเดช     ไชยวงค ์

นางสาวชุติมณฑน์     ทพัวงษ์ 

นางสาวชุติมณฑน์     หมอยาดี 

นางสาวชุติมน     เลาหพชัรินทร ์

นางสาวโชติกา     สงัขะรมย ์

นางสาวญาณิศา     คุณาธรรม 

นางสาวญาโณทยั     เมืองสอง 

นางสาวญานิกา     สีไสย ์

นางสาวญานีทยั     ทองใจ 

นายฐิติพฒัน์     ทิพยรส 

นางสาวฐิติมา     ไชยมงคล 

นางสาวฐิติยา     ถาน้อย 

นางสาวณฉตัร     ปาปะกาย 

นายณภทัร     ปันคาํ 

นางสาวณรารตัน์     ฟูช่ืน 

นางสาวณัชชา     สุวรรณ 

นางสาวณัฏฐณิชา     พกนนท ์

นางสาวณัฏฐณิชา     หทยัพฒัน์โภคิน 

นางสาวณัฐกวนิ     พฒันะโชตไชยวงษา 

นางสาวณัฐชนันท ์    ลอยดี 

นางสาวณัฐณิชา     จนัทรเ์พ็ญ 

นางสาวณัฐนรี     คาเคะงะวา 

นางสาวณัฐนรี     มะนาว 

นางสาวณัฐนันท ์    จนัทรน์วล 

นางสาวณัฐนันท ์    เลาหะกุล 

นางสาวณัฐนีย ์    ทาํธุระ 

นายณัฐพงษ์     กนัทา 

นางสาวณัฐพร     สินนอก 

นางสาวณัฐมน     จงบวรววิฒัน์ 

นางสาวณัฐรตัน์     กนัตา 

นางสาวณัฐรุจา     สุริขนัธ ์

นายณัฐวุฒิ     แผ่นชมภู 

นายณัฐวุฒิ     ภิรมยอ์ยู ่

นายณัฐวุฒิ     สนธิ 

นางสาวณิชกุล     วงศแ์สง 

นางสาวณิชนันท ์    เตชนันท ์

นางสาวดลนภา     ไวยกูล 

นางสาวดวงหทยั     พรนิคม 

นางสาวดาวรีย ์    ทองชีพชา 

นายดิษยชน     ไชยชนะ 

นางสาวดุจกมล     จนัทรเกษม 



   

 ๗๗ 
 

นางสาวดุษฎีวรรณ     เรืองกลดั 

นายตนุภทัร     อรณัยช์นายุธ 

นางสาวทิฆมัพร     ภูมรินทร ์

นางสาวทิพยธ์ารทอง วงศว์วิฒัน์ธนะ 

นายธนกฤต     กองพล 

นางสาวธนภรณ์     แซ่ซี 

นายธนภทัร     แกว้มาเมือง 

นางสาวธนัญชนก     มานารตัน์ 

นางสาวธนัญญา     วโิรจน์ศศิธร 

นายธนินทร ์    ขวญัใจวจิิตร 

นายธวชัชยั     มาดหมาย 

นางสาวธญัจิรา     ลว้นทอง 

นางสาวธญัญลกัษณ์  โสดา 

นางสาวธนัยช์นก     กลัยาณพิสุทธ์ิ 

นางสาวธนัยาภรณ์  รุง่สวา่ง 

นางสาวธิษณิน     ฉายรตัน์ 

นางสาวธีรวรรณ     สุรินทร ์

นายนพดล     ธีรบดี 

นางสาวนพรตัน์     ปล้ืมวงค ์

นางสาวนภสัสร     บุญมาก 

นางสาวนฤมล     บุตรคุณ 

นายนลธวชิ     เขียวพุ่มพวง 

นางสาวนลิน     สุนทโรสถ ์

นางสาวนัชฌา     แสงอินทร ์

นายนัทธพงศ ์    พรมมาพิสิทธ์ิ 

นางสาวนันทนัช     กิติกร 

นางสาวนาตาชา     คลัแบรร์่า 

นางสาวนารีรตัน์     กนัธวฒันะ 

นางสาวนารีรตัน์     พานทอง 

นางสาวนิจลกัษมี     ณ สุนทร 

นายนิธิ     ป่ินตา 

นางสาวนิธิพร     เรืองยศ 

นางสาวนิธิมา     หิมะคุณ 

นางสาวเนตรนภา     รตันพงค ์

นายเนรมิต     ประจนปัจจนึก 

นายบรรณพชัร ์    ตรยัรตันเมธี 

นางสาวบณัฑิตา     พาใจธรรม 

นางสาวบุญทิวา     ใจจนัต๊ิบ 

นางสาวเบญจมาศ     สมทราย 

นางสาวเบญจวรรณ   หอมนวล 

นางสาวเบญญาภา    นาโพนงาม 

นางสาวปนัดดา     ทิศอุ่น 

นางสาวปภาว ี    ยศสุข 

นางสาวปรอยฝน     ตนัตะละ 

นางสาวประภาพรรณ มาลากุนต๊ะ 

นางสาวปวริศา     เนียมเครือ 

นางสาวปัทมพร     คาํนิล 

นางสาวปัทมาภรณ์  บางพรม 

นางสาวปาจรีย ์    เลาหะวสุิทธ์ิ 

นางสาวปิยฉตัร     ชาลีฟอง 

นางสาวปิยฉตัร     อินทรค์ํา่ 

นางสาวปิยนุช     ศรีเทพ 

นางสาวปิยะดา     ฟ้ารว่น 

นายเปรมพงศ ์    สืบบุญ 

นางสาวไปรยา     ใหม่กนัทะ 

นายพงศเ์ทพ     มติศิลป์ 

นายพงษ์วริษฐ ์    ษัษฏหิรญัญ 

นายพงษ์อนันต ์    แซ่จง 

นายพชร     ลอ้มนะลา 

นายพชรพล     ป้อมมะโน 



๗๘  
 

นางสาวพนาพร     โพธ์ิพูลศกัด์ิ 

นางสาวพรทิพย ์   โป๊ะโดย 

นายพรเทพ     ผูพ้ฒัน์ 

นางสาวพรพิมล     วมิลลกัษณ ์

นางสาวพรรณภรณ์    สุนทราภรณ ์

นายพรรษา     ศรีศฤงคาร 

นางสาวพรศิรินทร ์    หนูทิพย ์

นางสาวพชัชนก     พ่ึงบุญ 

นางสาวพชัมณฑ ์    สงัเวยีน 

นางสาวพชัรพรรณวลยั  ปุญญบาล 

นางสาวพชัริดา     วงัปา 

นางสาวพทัธธิ์รา     พนัธน์้อย 

นางสาวพิชชา     ศรีนวล 

นางสาวพิชญา     อะรมัพระ 

นางสาวพิธิราพร     พิเนตสิริ 

นางสาวพิมพกานต ์ วนัสี 

นางสาวพิมพณิ์ภา     ศิริจนัทร ์

นายพีรพล     ธงภกัด์ิ 

นายพีรวชิญ ์    คงคุม้ 

นายพีรวทิย ์    สุทธรงัษี 

นางสาวเพชรรตัน์     พรมแกว้ 

นางสาวเพ็ญนภา     เพชรคีรีรฐั 

นางสาวภคนันท ์    เมืองภกัดี 

นางสาวภนิตา     ตนัตะราวงศา 

นางสาวภรณปภา     ชยนัตว์รภทัร 

นายภทัรกร     ธนประสิทธิกุล 

นายภทัรพล     โชติพงษ์ 

นายภทัรภูมิ     เติงจนัต๊ะ 

นางสาวภทัราภรณ์   ปัญโญใหญ่ 

นางสาวภทัรินทรา     กล่ินหนู 

นายภาณุวชิญ ์    หลวงสอน 

นางสาวภานุชนาฎ   อ่ินคาํเอย้ 

นายภานุวฒัน์     รกัชยัจิรกุล 

นายภาสวุฒิ     โชคมหาพร 

นางสาวภีรนีย ์    กุลธมัมดี์แลว้ 

นายภูผา     ชมภูม่ิง 

นายภูริณัฐ     วรวมิลวนิช 

นางสาวภูษิตรา     วงษ์หงษ์ 

นายมณฑล     จนัทรศ์รี 

นางสาวมนัชยา     ดวงฟู 

นางสาวมยุรี     เซ่งเฮ่อ 

นางสาวมทัทวรรณ     เกรียงไชยกิจกุล 

นายมารีโอ     วดูี 

นางสาวเมธินันท ์    แกว้น่ิม 

นางสาวเมรินทร ์    เลิศแกว้ 

นางสาวเมษินี     สาระฤทธ์ิ 

นายยุทธนา     ศรีกนัทา 

นางสาวยุพิน     แสนไชย 

นางสาวยุวนัดา     อาจหาญ 

นายรณรงค ์    ปัญญาบาล 

นางสาวรชันากร     แสงบุญ 

นางสาวรฐักานต ์    คาํบุญยนื 

นางสาวรตัติญากุล     ม่วงบุญ 

นางสาวรตันาภร     เหล่าล้ิม 

นางสาวเรวดี     คงเท่ียงธรรม 

นางสาวลลิดา     ศรีศฤงคาร 

นางสาวลกัษณารีย ์   ประยูรหาญ 

นางสาวลทัธพรรณ    สมบูรณ์กุล 

นางสาววณิชญา     แสนปัญญา 

นายวรชยั     เมืองลือ 



   

 ๗๙ 
 

นางสาววรวรรณ     สิงหเ์ช้ือ 

นางสาววราลี     วริพงศกร 

นางสาววรินธร     กล่ินบวัแยม้ 

นางสาววริษฐา     จิโน 

นางสาววริษา     ธนโสภณศิริ 

นางสาววนัคาํ     ลุงซุ 

นายวนัฉตัร     อุณหสนธิไพโรจน์ 

นางสาววนัอาสา     ศกัด์ิเสรีพงศ ์

นางสาววภิาพรรณ     องอาจ 

นางสาววริวรรณ     มีสมบูรณ ์

นางสาววสิสุตา     วงคส์ม 

นายวรียุทธ     ท่าชา้ง 

นายวุฒิไกร     จาํหลกั 

นางสาวศรณัณ์พชัย ์ แซ่ล้ี 

นายศรณัย ์    พรกิตติธีรกุล 

นางสาวศศิณา     เทพสง 

นายศกัดินนท ์    โยทองยศ 

นางสาวศินินาฏ     ปวงก๋องตัน๋ 

นายศิโยน     หอบรรลือกิจ 

นางสาวศิริพร     เป็งปานันท ์

นายศิษฏ ์    สุริยวฒัน์ 

นายศุภกฤต     อนันตกุล 

นายศุภกิต     จนัทรย์อด 

นายศุภณัฐ     ธีระเช้ือ 

นายศุภวชิญ ์    ลีนานุวฒัน์ 

นายศุภวชิญ ์    วรรณภพ 

นางสาวศุภสุตา     เริงนิสยั 

นางสาวษรสวรรค ์    สมถวลิ 

นางสาวสคราญทิพย ์ ดงปารี 

นายสมสกุล     ทิพยวงศ ์

นางสาวสโรชา     ก่อเจริญ 

นายสหรฐั     มิตระมา 

นายสนัติพงษ์     สุดใจ 

นายสิรภพ     ซ่อนทรพัยอ์นันต ์

นางสาวสิรินดา     โสมนัส 

นางสาวสิริพร     รุง่ศรีสุขจิต 

นางสาวสุกษมา     วฒันศิริ 

นายสุกลัย ์    จนัทา 

นางสาวสุชาดา     ขนันาแล 

นางสาวสุชิรญา     ผิวผ่อง 

นางสาวสุดธิดา    แซ่เต้ิง 

นางสาวสุธิตา     สุริเย 

นางสาวสุนทรีย ์    พีระพาณิชย ์

นางสาวสุพิชชา     เทพวรรณ ์

นางสาวสุภลกัษณ์     กาํเงิน 

นายสุภาษิต     ศรีบวัอา้ย 

นายสุมงคล     เสนะสุทธิพนัธุ ์

นางสาวสุมิตรา     ฤาชากุล 

นางสาวสุรีพร     สมย ี

นางสาวเสาวลกัษณ์    จนัทรเ์ลิศ 

นางสาวแสงรุง้     สาทประเสริฐ 

นางสาวโสรยา     แกว้เรือน 

นางสาวหทยัทตั     บวักลา้ 

นางสาวหิรญัญิการ ์   หิรญัสุรงค ์

นางสาวเหมือนฝัน     ทาอุปรงค ์

นายอธิวฒัน์     คงสินสุขไพศาล 

นางสาวอนัญญา     ใจมูลวงศ ์

นางสาวอนันดา     แสงอุกรณ์ 

นายอนุชา     กล่ินเกษร 

นายอนุชา     หวลอ่อน 



๘๐  
 

นายอภิชาติ     ใจอ่อน 

นางสาวอภิญญา     น้อยพ่ึง 

นางสาวอภิญาภา     เทพวรรณ 

นายอภิสิทธ์ิ     ทุมเกษร 

นายอภิสิทธ์ิ     สุทธิประภา 

นายอมเรศ     คาํจอง 

นางสาวอรญา     จาธิทอง 

นางสาวอรดา     บุญพงษ์ 

นางสาวอรนุช     โกฏิแกว้ 

นางสาวอรยา     บิดทิพรม 

นางสาวอริศรา     ตั้งประเสริฐ 

นายองัศชวาล     จงสมจิตต ์

นางสาวอจัจิมา     บุญมี 

นางสาวอจัฉรา     กนัทว ี

นางสาวอจัฉราวดี     วงศล์ะคร 

นางสาวอญัตรา     อินทรพฒัน์ 

นางสาวอยัเรศ     จนัทรท์อง 

นางสาวอสัมา     แสงทองอรา่ม 

นางสาวอาทิตยา     ธรรมหม่ืนยอง 

นางสาวอาทิมา     ดีอุโมงค ์

นางสาวอารียา     หมวกเครือ 

นางสาวอารีรตัน์     สืบใจ 

นายโอฬาร     หนักฟุ่น 

นางสาวฮิเดโกะ     มิซูโน 

Mr. CHENGYAO  DUAN 

Mr. DA  YANG 

Mr. DONGHUAN  LI 

Ms. GUOXUE  DUAN 

Mr. HAOXING  LIU 

Miss HARUNA  SUZUKI 

Miss JINGWEN  YANG 

Mr. JIONGDA  LI 

Miss LANYI  CAO 

Mr. LONGYANG  YANG 

Miss MAO  XIA 

Miss QING  FENG 

Mr. RONGQI  DAI 

Mr. SHICHENG  LI 

Miss SHUNI  FENG 

Miss WEIWEN  CHEN 

Miss YANG  LIU 

Mr. YANXIN  SHI 

Miss YUSHAN  SHA 

Mr. ZHUOHANG  LI 

Miss ZONGYAN  SHI 

รวม ๕๙๙ คน 

 
 
 



   

 ๘๑ 
 

คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์ 
Faculty of Political Science and Public Administration 

ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Public Administration 
นางสาวกลัยาณี     ตั้งเพียร 

นางสาวเกษริน     กนัทะอินทร ์

นายคมสนั     สนัส 

นางสาวจิราภรณ์     ชยัก๋า 

นายทศพร     บุตรนิยม 

นายทศวรรษ     วไิลเขา 

นายทศวชัร ์    นิพนธศ์กัด์ิ 

นายธนภทัร     สิริภทัรเวสสุวณั 

นางสาวธญัวรชัญ ์    เช่ียวเจริญโชติ 

นางสาวนภาภรณ์     ปัญญาราษฎร ์

นางสาวนรีกระจา่ง     มูลคาํ 

นายประยงค ์    เขง่คา้ 

นายผดุงเกียรติ     จิ้ วฮวด 

นางสาวพริศรา     สารภี 

นายพีรพฒัน์     ศรีไตรรตัน์ 

นางสาวรวนิีภา     หิรญัญโกมล 

นายรฐัพงษ์     สงัฆบุญ 

นางสาวรุง่ทิวา     ปาลี 

นางสาวลดัดาวลัย ์    สีทอง 

นายวชิรจกัร     นือขุนทด 

นางสาววภิชัชา     ดาราแจง้ 

นางสาวศรณัยภ์ทัร   รงัษี 

นายสมเกียรติ     สรรพบพิตร 

นายสรวชิญ ์    พีรชัชยันนท ์

นางสาวสวรรยา     ลีละผลิน 

นางสิริญา     โพธ์ินาค 

นางสิรินภทัร     สมพงษ์ 

นางสาวสุธินี     นาแกว้ 

นายสุภทัรชยั     จูมทอง 

นายสุรพนัธ ์    กอนแกว้ 

นางสาวอภิรดี     ศุกรภาส 

นายอรรถวทิ     ขุนทอง 

นายอรุช     บุญอยู ่

นางอจัฉรา     เฟ่ืองกาญจน์ 

นางสาวอญัญลี์ญา     บุญมาก 

นายอาสาฬ ์    ศรีเทพ 

ปรญิญารฐัศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Political Science 

นางสาวพิชามญชุ ์    ศรีรกัษาสินธุ ์ พนัตาํรวจเอก สุรพงษ์ บุญยนื 

ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Public Administration (First Class Honors) 

นางสาวเกตุศรินทร ์ ปกแกว้ 

นางสาวฉตัรฐิกานต ์ เบา้ทอง 

นางสาวฐิติวดี     กรุดนาค 

นางสาวธนาภา     เหล่านารายณ์ 

นางสาวนัทธช์นัน     ต่ายธานี 

นายนันทิศ     นันทวงศ ์

นางสาวพทัธมน     ปันจุติ 

นางสาวแพรววนิต     ทิพยป์ลูก 



๘๒  
 

นายยศพรรด์ิ     ศรีรมย ์

นางสาววนาลี     โปธา 

นางสาวศตพร     คาํบุญเกิด 

นายอลงกรณ์     กนัทยะ 

นางสาวอุนาพร     เผือกศรี 

ปรญิญารฐัศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Political Science (First Class Honors) 

นางสาวกมลวรรณ     หวัน่แสง 

นางสาวจิระดา     เหลืองจินดา 

นายชญานนท ์    บุปผาเจริญสุข 

นางสาวชนิดา     ธีรอภิศกัด์ิกุล 

นางสาวณัฎฐพร     ยวงคาํ 

นายณัฐดนัย     เหล่าเขตกิจ 

นางสาวแทนหทยั     พงศว์ริิยะศิริ 

นายธนากร     พรามจร 

นางสาวธญัญาภรณ์ พฤษาโคตร 

นายธีรศานต ์    บุญธรรม 

นายนภสินธ์ิ     สาริการินทร ์

นายนฤเบศ     ทิมเดช 

นางสาวปรชัญาธรณ์ รศัมี 

นางสาวปาลิน     บุญชยัวฒันโชติ 

นางสาวปิยวรรณ     ปัญราชมิตร 

นายปิยะพงศ ์    พรของอินทร ์

นางสาวพนัไมล ์    โรจนวภิาต 

นางสาวภาณี     จนัทร 

นายมทัธิว     เอ่ียมพิกุล 

นางสาวมินทราวรรณ คํ้าจุนวงศส์กุล 

นางสาวลภสัรินทร ์  หล่อไพรตัน์ 

นายวรชยั     ล้ิมจาํรูญรตัน์ 

นายวรวชิ     ศิริจินตนา 

นางสาวเวธกา     เกษมวงศ ์

นางสาวศุภานันท ์    สวนพลู 

นางสาวสมิตานันท ์ สุขโชติ 

นายสุพฒัน์     ตัน๋แจ ้

นางสาวสุรชัยากร  สมบูรณ ์

นางสาวอนัญญา     ทิพยด์วงตา 

ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Public Administration (Second Class Honors) 

นายกฤติกานต ์    จนัดา 

นางสาวกุลณัฐ     บุญแกว้ 

นางสาวฐิติกาญจน์   ก๋าตุย้ 

นางสาวณัฐกานต ์    ปันป่า 

นายธนพล     สืบตระกูล 

นางสาวนรีกานต ์    นุ่มนวล 

นางสาวนิยดา     ศรหลา้ 

นางสาวผกาภรณ์     ดอกพิกุล 

นายพฒันา     ก๋ามะโน 

นางสาวพิชยเกศ     คนชอบ 

นางสาวมาลินี     มูลตามา 

นายรฐัพงษ์     สุมาทย ์

นางสาววรญัญา     คงกิจเจริญ 

นางสาววชิยา     มีอฐัมัน่ 



   

 ๘๓ 
 

นายวษิณุพงษ์     ทารีราช 

นายอภิสุทธ์ิ     พูลสวสัด์ิ 

นางสาวอรยา     เหล่าบุตรสา 

นางสาวอญัมณี     เดชจิระกุล 

นางสาวอาริญา     ออต๊ะ 

ปรญิญารฐัศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Political Science (Second Class Honors) 

นางสาวกรรณิการ ์    เพชรดาํ 

นายกฤติพงษ์     ฉตัรไชยไพบูลย ์

นางสาวกญัญาณัฐ   รุง่เรืองพนัธ ์

นายกิตติพนธ ์    สอนจนัทร ์

นางสาวจิณหณิ์ชา     ไทภูวไพบูลย ์

นางสาวจุฬาลกัษณ์   จกัขุเรือง 

นางสาวชญาคนิ์ษฐ ์  สตัยาชยั 

นายชยางกูร     กิตติวฒันากูล 

นางสาวฐิติชญา     ช่วยอินทร ์

นางสาวณภทัร     จนัหมอ้ 

นางสาวณัฐชา     ชยางคานนท ์

นางสาวธนัชพร     ฟองคาํ 

นายธนัท     เสนาธรรม 

นางสาวธิดารตัน์     มูลป้อม 

นายนพดล     พอใจ 

นายปณิธาน     กิจประเสริฐ 

นางสาวปรียารตัน์     อธิกคีรีพงศ ์

นายพงษ์พฒัน์     วงศบุ์ญมา 

นายพรอินทร ์    ชยับตัร ์

นางสาวพิมพนิ์ภา     จอมดวง 

นางสาวภสัชญา     ดิลกภากรณ ์

นายภาสกร     เกียรติสนัติกุล 

นางสาวเมทินี     วงศช์มภู 

นางสาวเมธาพร     หงสอ์า้ย 

นางสาวเมวดี     พอกทรพัย ์

นางสาวรชัพร     วรรณวจิิตร 

นางสาววไลลกัษณ์     ลาดปะละ 

นายวสุพล     ชุมแสง 

นางสาววารุณี     เฮงทรพัย ์

นางสาววาสนา     จนัทรทิ์พย ์

นางสาววาสินี     บูรณเขตต ์

นายวทิวสั     อาษากิจ 

นางสาวศรีกาญจน์   มณีไมตรีจิต 

นายศุภกรโคตะ     วาดะ 

นางสาวศุภากร     ช่างเหล็ก 

นางสาวสกุณ     กุลชนะรงค ์

นางสาวสุดารตัน์    จนัทรแ์กว้งาม 

นายสุรศกัด์ิ    ศรีพฒันกาํจร 

ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Public Administration 

นายกรวชิญ ์    วรรณมะกอก 

นายกฤตนัย     ขวญัเพ็ง 

นายกฤษฎ ์    ถ่ินธรรม 

นายกลวชัร     วนัสม 

นายกิจชาณัฐ     กล่ินอาํภา 

นางสาวกุลนิษฐ ์    ม่ิงมิตรวบูิลย ์

นายเกียรติศกัด์ิ     จูกนัทา 

นางสาวขวญัชนก     วรีะชาติ 

นางสาวขวญัฤดี     อาดยอ่แฮ 

นางสาวจตุรพร     ศิริวงค ์



๘๔  
 

นายจิรกิตต์ิ     ศุภธนปิยะกุล 

นายจิรายุส     กล่ินประทุม 

นางสาวชนกกาน     คุม้อกัษร 

นางสาวชนมนิ์ภา     ชะมา้ย 

นายชนะศกัด์ิ     หน่อคาํ 

นางสาวชนัฏชิดชนก จนันคร 

นางสาวชลธิชา     ทตัชยั 

นายชีวานนท ์    เกษจรลั 

นางสาวณัฎฐธิดา     นามแกว้ 

นายณัฐดนัย     เมืองมา 

นางสาวณัฐนรี     วบูิลย ์

นายณัฐยศ    บวัศกัด์ิ 

นายดนัยฤทธ์ิ     เคหา 

นางสาวดวงกมล     บวัเผ่ือน 

นายธนบตัร     ศรีไทย 

นางสาวธนพร     แซ่หยาง 

นายธนาดล     บุญพร 

นางสาวธนัยมยั     บุญเกตุ 

นางสาวธาดา    ทองอาษา 

นายธีภพ     โควานันท ์

นางสาวนวยิา     ยาลือ 

นางสาวน้ําเพชร     ชยัเนตร 

นางสาวปฐมกาญจน์  คนดี 

นางสาวปณัตตา     แกว้เกาะ 

นายปิยะพงษ์     สอนใจ 

นายปุริม     รตันเรืองวฒันา 

นางสาวพนิดา     มาลีการุณกิจ 

นางสาวพทัธธี์รา     เทพปินตา 

นางสาวมนัสนันท ์    ตั้งธนพรโภคิน 

นางสาวเมธาว ี    ประมงัคะตา 

นางสาวเมริกา     ผิวทองดี 

นางสาวรุง่ปิยะรตัน์   แพงแสน 

นางสาววจิิตรา     อาจนะรา 

นางสาวศศิประภา     คุม้ชยั 

นางสาวศิริญญา     แจม่เมือง 

นางสาวศุภิสรา     จนัติมา 

นางสาวสินัด     สมภิพงษ์ 

นายสิรภพ     แสงจนัทร ์

นางสาวสิริกานต ์    ศิริจนัทร ์

นางสาวสุนิสา     วชิยั 

นายสุรกานต ์    คาํมงคล 

นายอดิศกัด์ิ     ภกัตรา 

นางสาวอาจารี     แป้นเกิด 

ปรญิญารฐัศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Political Science 

นายกฤติธี     ปัญญา 

นางสาวกสิรตัน์     ทองขาว 

นายกอ้งภพ     สมฤทธ์ิ 

นางสาวกาญจนา     ตียวรุณกรณ์ 

นางสาวขวญัหทัย     ใหม่ผุย 

นายคณิศร     สุวรรณ ์

นางสาวคมนันท ์    เจริญรชัต ์

นายจตุรภุช     รตันะ 

นายจิรายุ     เทพทุ่งหลวง 

นางสาวชนนิกานต ์   ขนัณะษา 

นายชนินทรณ์ัฐ     ปันมูล 

นางสาวชิตปภา     คงดาํ 

นายชิษณุพงศ ์    ศรีวรรณชยั 

นางสาวฐิติภา     วนัทา 

นางสาวฐิติมา     กลัยาณกรสกุล 

นายณ อนัดามนั     อิศโร 



   

 ๘๕ 
 

นายณัฐดนัย     พรมมา 

นางสาวณัฐวรรณ    ขนัคาํ 

นายณัฐสิทธ์ิ     เทพมณี 

นายทดัธนา     นิมาแสง 

นางสาวทิพาภคั     สตัยารกัษ์ 

นางสาวธนภรณ์     อุ่ยตระกูล 

นางสาวธนัชชา     ฟูบินทร ์

นางสาวธญัชนก     สุวรรณรตัน์ 

นายธีรศกัด์ิ     อินทอง 

นางสาวนริศรา     กาโยดม 

นางสาวนริศรา     คงสมโอษฐ 

นายเนติบณัฑิต     เข็มราช 

นางสาวปรรณชนิก   อุมรินทร ์

นางสาวปรชัญามาศ  แกว้เมืองมูล 

นายปิยบุตร     ปิยาภิชาต 

นางสาวปิยะวรรณ     ใจขตัติ 

นางสาวเปรมฤทยั     ยาเดาะ 

นายพชร     นิตยธ์นสาร 

นางสาวพรรณปพร   วงศแ์กน่จนัทร ์

นางสาวพทัธนันท ์  จนัทรศิ์ริสิร 

นายพีระ     ชุ่มอินทรจกัร ์

นางสาวเพชรตา     เพชรคง 

นางสาวเพ็ญพร     ศรทัธาพนัธ ์

นางสาวภทัรสุดา     พรวญเจริญ 

นายภาณุพงศ ์    ณ พทัลุง 

นายภูดิศ     สงัขสุ์วรรณ 

นายมนัสพล     เสถียรดี 

นายรชัชานนท ์    พิทาคาํ 

นายรชัชานนท ์    เพ่ียงพิศ 

นางสาวลภสัรดา     วลิมัพล 

นางสาวลินดา     ครูน 

นายวจนะ     บุญดีกุล 

นางสาววทนัยา     ชยัชนะ 

นายวรเชษฐ ์    อนุ 

นางสาวศรุตา    ภวตัธนาดุล 

นางสาวศลิษา     ราญจิตต ์

นางสาวศศิธร     สืบวงศดี์ 

นายศุภกิตต์ิ     แกว้เกตุกวรีตัน์ 

นายศุภาณัฐ     รตันวรพนัธุ ์

นายสมคิด     จิตดาํริห ์

นายสหสัชยั     แกว้ชมภู 

นางสาวสาวติรี     ศกัด์ิเกิด 

นางสาวสิตรานีรชั     นุสุริยาสนัต ์

นางสาวสิริกีรติ     ชาญสูงเนิน 

นางสาวสุทธิฌา     วนัที 

นางสาวสุทธิดา     นุ่นแพง 

นางสาวสุภทัรา     เช้ือเจ็ดตน 

นายอนิรุต     วนัเพ็ญลอยพินิจ 

นายอภินันท ์    จนัทร 

นางสาวอภิสรา     นอศรี 

นางสาวอจัฉราพร     บุญเมือง 

นางสาวอุไรรตัน์     บาํรุงไทย 

รวม ๒๕๘ คน 

 
 



๘๖  
 

คณะวิจติรศิลป์  Faculty of Fine Arts 

ปรญิญาศิลปดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Fine Arts  

นางสาวปิยฉตัร     อุดมศรี 

นายพศุตม ์    กรรณรตันสูตร 

นายสุเมธ     ยอดแกว้ 

ปรญิญาศิลปมหาบณัฑิต  Master of Fine Arts 

นายฉตัต ์    สุกรินทร ์

นายชชัชยัวชัร     ชงัชู 

นายชยัสิทธ์ิ     วริิยะชาญไพร 

นางสาวฐิตาพร     คลอ้ยตามวงศ ์

นายพรหมพฒัน์     โชติสิรดานันท ์

นางสาวมะลิวลัย ์    ทรายหงษ์ 

นางสาวศศนันท ์    รตันาภรณ์พิศิษฐ ์

นางสาวสมฤทยั     ศรีใจป้อ 

นางสาวสุภคั     รตันเจษฎานนท ์

นางสาวสุวรรณลกัษณ์ โหล่แกว้ 

นายอิศรา     อุ่นเจริญ 

ปรญิญาศิลปบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Fine Arts (First Class Honors) 

นางสาวกาญจนา     จีโน 

นางสาวชิตาภา     จนัทรส์มบติั 

นางสาวฌานิตา     กมลหรรษา 

นางสาวนฤภร     ชวาลทตั 

นางสาวปรตา     จรบุรี 

นายปัญญพฒั     ชาญชิต 

นางสาวปิยนาถ     จนัทะแจง้ 

นางสาวพชัราภา     วริิยะตานนท ์

นางสาวมลัลิกา     อยูส่กลภกัด์ิ 

นายยุทธนา     จนัทรเ์ครือ 

นางสาวรดา     ยนิดี 

นางสาวรววีรรณ     จนัทรแ์กว้ 

นางสาวรตันภรณ์     ใจอุตม ์

นายวรปรชัญ ์    ระบอบ 

นายวรปราชญ ์    ระบอบ 

นางสาววรญัญา     แป้นรกัษา 

นายวฒันธรรม     อติมานะ 

นางสาวสลิลดา     ศรีถาการ 

นางสาวเสาวลกัษณ์   แสนดี 

นางสาวอรณิช     ดุษฎีพรรณ ์

นางสาวอญัชริกา     อินแนม 

นายโอบนิธิ     รม่เยน็ 

 
 



   

 ๘๗ 
 

ปรญิญาศิลปบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Fine Arts (Second Class Honors) 

นางสาวกนธิชา     เตชะพกาพงษ์ 

นายกิตติกานต ์    ทองสิงห ์

นางสาวชุติกาญจน์   ดีมาก 

นายณัฐวุฒิ     เตจา 

นางสาวธณิวณัย ์    คาํเป็ง 

นางสาวนภสั     นกน่วม 

นางสาวนภิสา     รอดนิล 

นางสาวนันทิชา     สินธุชยั 

นางสาวบุปผชาติ     ใจสตัย ์

นางสาวพิณพิศุทธ ์    ถาจอหอ 

นางสาวภพธีรา     มูลสวสัด์ิ 

นางสาวภทัรศยา     ทองธานีสกุล 

นายภูมินทร ์    ทาํนา 

นางสาวรุง่ฤดี     เช่ียวชาญ 

นางสาวเลศยา     แซ่เบ๊ 

นางสาววศินี     คีรีกอ้งสกล 

นางสาวศศิอาภา     หวงัสุขไพศาล 

นายศกัด์ิดา     ศรีศิริทรพัย ์

นางสาวศิริกญัญา     อุปนันท ์

นางสาวสายทอง     ยอดมณีสกุล 

นายสิรวชิญ ์    ขนัวชิยั 

นางสาวโสรยา     ระดาฤทธ์ิ 

นายอนุภทัร     พรหมทอง 

นายอศัมเ์ดช     สุคาํวงั 

ปรญิญาศิลปบณัฑิต  Bachelor of Fine Arts 

นางสาวกชกร     โกบุตร 

นางสาวกนกลกัษณ์   ราหุรกัษ์ 

นางสาวกรกนก     แซ่ฉัว่ 

นายกฤตภาส     เต็งรงั 

นายกฤษฎา     ประธาน 

นายกษิดิศ     คาํปินไชย 

นางสาวกญักนิษฐ ์    เช้ืออินต๊ะ 

นางสาวกนัติยา     ล้ีตระกูล 

นางสาวกลัยกร     ศิริพรรค 

นางสาวกุลปริยา     พฒันพงษ์ 

นางสาวเกวลิน     วงคสุ์วรรณ์ 

นางสาวเกศวรางค ์    กาสูงเนิน 

นางสาวเกียรติรตัน์    ปัญญาวรกาญจน์ 

นายเก้ือ     ลาวณัยกุล 

นายไกร     ศรีดี 

นายไกรวชิญ ์    ตั้งสมบูรณ ์

นายคณาธิป     สรอ้ยเพชร 

นายคุณากร     โคตรประทุม 

นางสาวคุลิลกา     จนัทรเ์พ็ง 

นายโฆษิต     วศิวรุ์ง่โรจน์ 

นางสาวจงจิตต ์    วงศว์ฒันะ 

นางสาวจรญัญา     ปรากฏหาญ 

นางสาวจิดาภา     คงเพชรศกัด์ิ 

นางสาวจิตรสุ์ภา     ชูจิตต ์

นางสาวจินตจุ์ฑา     หงสนันทน์ 

นางสาวจินหว์รา     แกว้แกมเกษ 

นางสาวจิรวดี     นามสอน 

นางสาวจิรญัญา     มณีรตันโชติ 



๘๘  
 

นางสาวจิราภรณ์     บุญลอย 

นางสาวจีราพา     มโนเจริญ 

นางสาวจุฑาทิพ     โตสงวนสิน 

นางสาวจุติพร     สนิท 

นางสาวจูลเนตร     เลาหว์า้ง 

นางสาวเจนจีรา     แสนแกว้ 

นายเจษฎากร     คาํป่ินคาํ 

นายฉตัรพิศุทธ์ิ     ฉตัรนันทเวช 

นางสาวชญานุช     แทบศรี 

นางสาวชนกสุดา     กาวติา 

นายชนาธิป     เจียมเงิน 

นายชยณัฐ     นามบุปผา 

นางสาวชโลทร     พรมมา 

นางสาวชชัชญา     ยะน่าน 

นางสาวชญัญานุช     พูลสวสัด์ิ 

นางสาวชญัสุธดา     เทพวรรณ์ 

นายชาคริต     อินทรจ์กัร ์

นางสาวชุติฑามาศ     พงษ์อารี 

นางสาวชุตินันท ์    สุวรรณผ้ึง 

นายญาณะวรุตม ์    ศิริโชติภูวดล 

นางสาวญาณิศา     มาอ่อน 

นางสาวญาสุมินทร ์  มุระดา 

นางสาวฐิตารีย ์    อินทรโยธิน 

นายฐิติวสัส ์    คลงัเพชร 

นางสาวฐิรชญา     แสนจิตต ์

นายณัช     ประจิมทิศ 

นางสาวณัฏฐก์ลัยา     ยุตบุตร 

นายณัฐกมล     คาํปัน 

นางสาวณัฐกรานต ์  สอนเอ่ียม 

นายณัฐกิตต์ิ     แซ่ตั้น 

นางสาวณัฐกุล     คาํพินิจ 

นางสาวณัฐชญา     จูเจริญ 

นายณัฐชนน     จุลมนต ์

นางสาวณัฐชยา     จกัรเขตร 

นางสาวณัฐชยา     สุตีคา 

นางสาวณัฐชา     ฉตัรมงคลวฒัน์ 

นางสาวณัฐติญา     โพธะยะ 

นางสาวณัฐทิชา     ดอนเมือง 

นางสาวณัฐธิดา     เกิดสมนึก 

นายณัฐนนท ์    ชุ่มเช้ือ 

นายณัฐนนท ์    หลวงตุย้ 

นายณัฐนันท ์    เข่ือนคาํ 

นายณัฐพล     ปินะกาพงั 

นายณัฐพชัร ์    พวงสุกระ 

นายณัฐภทัร     แผ่ทอง 

นางสาวณัฐมน     ใจมูลธิ 

นางสาวณัฐสินี     ป้อมประสิทธ์ิ 

นางสาวณิรชา     มอญแสง 

นายดนุสรณ์     นุชนิยม 

นายทวโีชค     ฌานชีวนิ 

นายทตัพล     กาวลิ 

นางสาวทิพยสุ์ดา     วงคไ์ชยธง 

นางสาวทิพานัน     งาขาว 

นางสาวแทนรกั     กล่ินสุวรรณ 

นางสาวธนธรณ์     กนัคาํ 

นางสาวธนพร     ปรีชา 

นายธนพล     บุญสุภา 

นางสาวธนัชพร     ปานจนัทร ์

นางสาวธนัญญา     ศรีประเสริฐ 

นายธนาคาร     พฤกษ์เสถียร 



   

 ๘๙ 
 

นางสาวธนัยกานต ์    รตันปาล 

นางสาวธนัยาภรณ์     ศิริรตัน์ 

นายธิสิทธ์ิ     หาญฤทธ์ิ 

นายธีรภทัร     ยาวชิยั 

นายนนทวฒัน์     ไหแกว้ 

นางสาวนภาภรณ์     ทานะมยั 

นายนัฐวฒัน์     ใจแสน 

นางสาวนันทชัพร     ดอนลาว 

นางสาวนารา     ธมบุญจนัทร ์

นายนาวนิ     รกัในศิล 

นางสาวนิชา     สนชยั 

นางสาวนิชานันท ์    คุณารูป 

นายนุติกานต ์    ไชยสุวรรณ 

นายบวรชยั     ปุ๊ดธรรม 

นางสาวเบญญาภา     พรหมศิริเจริญ 

นางสาวปทิตตา     ปันฟู 

นางสาวปนัตตพร     คาษดาคาํ 

นางสาวปพิชญา     อมรรตันโรจน์ 

นายปรเชษฐ ์    เปล่ียนศรี 

นางสาวประวณี์นุช     อุทธะคาํ 

นางสาวปรียาพร     วรรณมณี 

นายปวารณา     จนัทรคุ์ม้ 

นางสาวปานตะวนั     แบนถี 

นางสาวปาลิตา     เอมเปีย 

นางสาวปาลินี     เอ่งฉว้น 

นางสาวปุณณมา     ทรงประดิษฐ 

นางสาวปุณยรตัน์     รินแยง 

นางสาวพนิดา     เข่ือนจินดา 

นางสาวพรทิพย ์    แนบเนียร 

นายพรพระพาย     แกว้หน่อ 

นางสาวพรพิมล     สุบดี 

นางสาวพรสวรรค ์    บุญเลิศ 

นายพลรตัน์     ศิริรตัน์ 

นางสาวพลอยกะรตั   มหยัศิริโยดม 

นางสาวพชัรจ์ิรา     ตุลาพนัธุ ์

นางสาวพชัรธ์มล     สง่าพนัธถ์าวร 

นายพทัธนนท ์    เทียนกระจา่ง 

นางสาวพิชชาพร     อรินทร ์

นางสาวพิชญภ์ณิตา   พรมวงัขวา 

นางสาวพิชญาภคั     กลยาณี 

นางสาวพิณ     ประวติัสมบูรณ์ 

นางสาวพิมพล์ภสั     โพธ์ิงาม 

นางสาวพิรุฬพร     นามมูลน้อย 

นายพีรพนัธ ์    รอ้ยแกว้ 

นางสาวแพรวกมล     ประยูรโภคี 

นางสาวแพรวพรรณ   โชคอาํนวยสิทธ์ิ 

นางสาวภนัทิลา     อิกาํเหนิด 

นางสาวภาวดิา     นัยธนิต 

นายภูมิ     ส่ือมโนธรรม 

นายภูวมินทร ์    อินดี 

นางสาวมลัลิกา     ขุนแกว้ 

นายเมธี     สุวรรณดารกัษ์ 

นางสาวรมิดา     ขาวสกั 

นางสาวระลินธร     ไขลายหงษ์ 

นายรชัชานนท ์    พงษ์ทิพยถ์า 

นางสาวรตัติยา     เอมวฒันา 

นางสาวรตัน์รว ี    วภิากร 

นางสาวลลิต     บานนิกูล 

นางสาวลกัษณารีย ์    ดวงตาดาํ 

นายวงศธร     จิตราภิรมย ์



๙๐  
 

นายวรนนต ์    ภกัมี 

นายวรภทัร     สาริการินทร ์

นางสาววรรณพร     สิงหส์งค ์

นางสาววรรณวลยั     โรจนสุวรรณ 

นางสาววรรณวลี     วงษ์ทองดี 

นางสาววราภรณ์     กนัทาวงั 

นายวรินทร ์    เมืองมูล 

นายวชัระ     กนัทวงั 

นางสาววสัภรตัน์     ชไนศวรรย ์

นางสาววารุณี     สายพฤกษ์ 

นายวนิ     มงคลเพ็ชร 

นางสาววภิาดา     ขติัยะ 

นางสาววมิลศิลป์     แยม้โกเมน 

นางสาววริาภา     ใจศิลป์ 

นายวศิรุต     เถ่ือนคาํ 

นายวศิรุต     สิทธิสนัติกุล 

นายวรีภทัร     จินกระว ี

นางสาวศรณัยญ์า     วนัเท่ียง 

นางสาวศรทัธาทิพย ์  ลือเมือง 

นางสาวศรินทรญ์า     ตามควร 

นางสาวศวติา     จอมเกาะ 

นางสาวศศิวมิล     ปันทะสืบ 

นางสาวศิรยาพรรณ   เลิศโสภณภกัดี 

นายศิวฒั     แกว้หลวง 

นายศุภกร     ล้ีกระจา่ง 

นายศุภกิจ     คีรีแกว้ 

นายสตภสั     สกุลดี 

นางสาวสุกญัญา     เมืองมูล 

นางสาวสุทธิดา     แสงชวลิต 

นางสาวสุทธิรกัษ์     ณะธรรม 

นายสุพจน์     พูลทาจกัร ์

นางสาวสุภวติา     วนสุวานิช 

นางสาวสุมลรตัน์     แสงสวา่ง 

นางสาวหทยัทิพย ์    เนียมสนัเทียะ 

นายหิรญั     ซาวศกัด์ิ 

นายอณุพงศ ์    สูนยพ์รหม 

นางสาวอทิตยา     โมกขะสมิต 

นายอธิบดี     โพธ์ิพนัธ ์

นายอนณ     พงษ์เรืองเกียรติ 

นายอนวชั     สุภาพพรชยั 

นางสาวอนันตญา     ชาญเลิศไพศาล 

นางสาวอรญา     อินตานวล 

นายอรรถพล     ไชยสมปาน 

นายอคัรพล     พิริยะพงษ์ 

นางสาวอารดา     คุม้วงษา 

นางสาวอารีญา     พนัธุแพทย ์

นางสาวโอภาสิริ     จนัทรสุ์ข  

รวม ๒๕๕ คน 

 

 



   

 ๙๑ 
 

คณะวิทยาศาสตร ์ Faculty of Science 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต Doctor of Philosophy  

นางสาวกนกวรรณ     คิวฝอ 

นางสาวกนกวรรณ     อุตรสกั 

นายกฤษณะ     ลาสุดี 

นางสาวกลัยาวสัถ ์    วงัคะวงษ์ 

นายจกัรพงศ ์    ข้ึนแสน 

นายจกัรพงษ์     ทองพิทกัษ์ 

นางสาวจนัทรธิ์มา    อุปัญญ ์

นางสาวจุฑามาศ     ดวงกมล 

นายฉตัรชยั     ศรีทองกูร 

นายเฉลิมพนัธุ ์    นารตัฐา 

นางสาวชณัฐกานต ์  พรมมินทร ์

นางสาวชิดกมล     ทูลคาํรกัษ์ 

นางสาวชิตศุภางค ์    เขียวสลบั 

นางสาวโชติกา     สุทธิชาติ 

นายณฐนันท ์    กาญจนคูหา 

นายณฤทธ์ิ     ฝ้ันสืบ 

นางสาวณัชชา     สุจริตใจ 

นายณัฐวุฒิ     บุญลือ 

นางสาวณัตติพร     ยะบึง 

นางสาวดาวลัย ์    ชุมภูงาม 

นางสาวตซันีม     เจะ๊มามะ 

นางสาวเต็มศิริ     สุวรรณ 

นายทวศีกัด์ิ     แกว้มณี 

นายธนพงษ์     พรมใหม่ 

นายธรณิช     เมืองมูล 

นางสาวธิดา     แกว้คต 

นางสาวธิดารตัน์     เครือเทียน 

นางสาวนพวรรณ     เดชบุญ 

นางสาวนุชรี     นิยโมสถ 

นายปณิธาน     สานเมทา 

นางสาวปนัดดา     ปฏิพทัธปั์ญญา 

นางสาวพวงผกา     ดาราม 

นางสาวพิณัฎฐิณีย ์    จิตคาํ 

นายพิพูน     บุญเป็ง 

นางสาวภทัรกมล     ไชยวรรณ 

นายรวโีรจน์     ศุภรตุลธร 

นางสาววชิราภรณ ์    ไมส้งัข ์

นางสาววรางรตัน์     ง่วนชู 

นายวเรศ     ตราช่ืนตอ้ง 

นายวชัรพงษ์     ผดัโกน 

นายวทิยา     ทาลา 

นายวนัิย     ทองปาน 

นางสาววริิญญ ์    สิงหโ์ทราช 

นางสาวสวรส     เพชรสุข 

นายสุรพฒันพงษ์     กุลธรรม 

นายแสวง     กาวชิยั 

นายอนิรุทธ์ิ     พริกสี 

นางสาวอภิชญา     กาปัญญา 

นางสาวอจัฉรา     เผือกผล 

 



๙๒  
 

ปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy  

นายกิตติ     โพธ์ิจวง 

นางสาวดลฤดี     จิรชยัศกัด์ิเดชา 

นางสาวทิวาสวสัด์ิ     ศิริโสม 

นางสาวธาริณี     วงศอ์นันต ์

นายธีระ     ธุระกิจ 

นางสาวยิง่ลกัษณ์     รตันผ่องใส 

นางสาวรชัดาภรณ์     จนัทรถ์า 

นางสาววรรณภา     มุขพลอย 

นางสาวศิรินรตัน์     ฉลอม 

นางสาวศุภิสรา     สุวรรณประเสริฐ 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science 

นางสาวกรรณิการ ์    แกว้อาภยั 

นายกอบกูล     จนัทรง์าม 

นางสาวกญัชุมา     งามอาการ 

นางสาวกณัฐญ์ารตัธ ์ ฐิติวฒันาการ 

นายกิตติคุณ     กิตติเดชะนันทน์ 

นายกิตติพงศ ์    ปันธินวน 

นางสาวเกล็ดทราย   ภูผาคุณ 

นางสาวเขตสิริ     คาํขอด 

นายจตุรนต ์    วฒันาพนัธ ์

นางสาวจารุพร     วางมือ 

นายจิระพงษ์     ชมกล่ิน 

นางสาวจุฑารตัน์     สวาทนุช 

นายเจษฎา     ปัญญาฟู 

นางสาวชญานิศวร ์    กลางประพนัธ ์

นางสาวชฎาพร     อินสุข 

นายชนธีร ์   ตินะลา 

นางสาวชนิดา     ราชลาํ 

นางสาวชนิตา     เพชรดี 

นายชนินทร ์    แสงทิพย ์

นายชวนากร     คงศกัด์ิ 

นายชวพฒัน์     ปฐมพรรษ 

นางสาวชฎัอนงค ์    ไชยวุฒิ 

นายณฐพร     ชีชะนะ 

นายณัฐพงษ์     พงษ์พิชญกุล 

นายณัฐวุฒิ     ทามงั 

นางสาวดาริณี     แกว้ศิริ 

นางสาวตุลธิดา     แกว้ประดิษฐ ์

นายถิคพงษ์     ต๊ะตา 

นางสาวทรรทราภรณ ์ เจริญพร 

นางสาวทศันีย ์    คงแรงดี 

นายธนพตัร     ชลารกัษ์ 

นางสาวธมลวรรณ     สุวรรณทศ 

นางสาวธญัญาลกัษณ ์ เทพสุวรรณ ์

นายธีรพชัร     อาภรณ์รตัน์ 

นายธีรภทัร ์    มีบุญ 

นายนเรนทรฤ์ทธ์ิ     ธนานุศกัด์ิ 

นางสาวนวพร     ต๊ิบพรม 

นายนัทธพงศ ์    จนัทรห์อม 

นางสาวนิตติญา     ลอดทองสี 

นางสาวบุศรากร     สุพิชยา 

นางสาวปนัดดา     ทองแผ่น 

นางสาวประภาพรรณ ขนัคาํ 

นางสาวปราณปรียา  วงัจินา 

นายปริญญา     จินาอิ 

นางสาวปรียาภทัร ์    ใจกลาง 

นายปาณิฆ     เช่ียวชาญ 



   

 ๙๓ 
 

นายปิติ     ทองศรี 

นายปิยะบุตร     ปัญญาดี 

นายพงศธร     ยอดสุวรรณ์ 

นายพนาสณัฑ ์    มโนรส 

นางสาวพรวดี     ใจเท่ียงธรรม 

นายพรวษิณุ     อคัรธรรม 

นางสาวพชัริดา     เพ็ญภาคกุล 

นางสาวพชัรี     แซ่จิ้ ว 

นางสาวพิชญา     พงศม์านะวุฒิ 

นางสาวพิชญานิน     คาํลือ 

นางสาวพิมพช์นก     ต๊ะแปงปัน 

นายพุทธนัดร     วงศส์มบูรณ์ 

นายไพฑูรย ์    โถยะโล 

นางสาวภทัราวดี     วชราภรณ์พินทุ 

นายภาคิณ     ชมเยน็ 

นายภาดา     วุฒิการณ ์

นายภิญโญ     พวงมะลิ 

นางสาวมณีรตัน์     ทะละ 

นายมนตรี     เภตรา 

นายมนัส     บุญมาลยั 

วา่ท่ีรอ้ยตรี รกัษ์ปรตัถ ์ศิริอริยะชยั 

นางสาวรชันีกร     กนัคาํ 

นายรตันชยั     ตญัญะ 

นายรุจิภาส     ยงสวาสด์ิ 

นางสาวลดา    ใจช่วง 

นายวชร     เบ็ญจพนัธุท์ว ี

นางสาววรนุช     รอ่งออ้ 

นางสาววรทัยา     เอนันรตัน์ 

นายวศิลป์     สิทธิปัญญา 

นายวสนัต ์    ยารงัษี 

นางสาววาสนา     ผิวขม 

นางสาววชิญว์รา     นาวาระ 

นายวนัิย     แขวนโพธ์ิ 

นางสาววภิาณี   ชุมสาย ณ อยุธยา 

นายวรีพงศ ์    ฟูตุย้ 

นางสาวศรสวรรค ์    เล่ียมทอง 

นายศุภเกียรติ     จนัทรอ์าสา 

นางสาวศุภลกัษณ์     สุทธิกุล 

นายเศรษฐ ์    สนัติธรางกูร 

นายสรวชิญ ์    สารอินทร ์

นายสนัดุสิต     แซ่โคว้ 

นางสาวสิริวรรณ     ปาเคลือ 

นายสุทิน     ทองรกัษ์ 

นางสาวสุภคัพร     อดเก่ง 

นางสาวสุภาพร     ธรรมขนั 

นางสาวเสาวลกัษณ์  หอมนาน 

นางสาวหทยัชนก     จงสุข 

นายอติวชิญ ์    เด่นประวติั 

นายอติวุฒิ     บุญหลาํ 

นายอธิศ     วดัเวยีงคาํ 

นายอโนชา     วงษ์มณี 

นางสาวอภสัรา     สารีโท 

นายอภิวฒัน์     มหาวนั 

นางสาวอมรรตัน์     คาํปวนบุตร 

นางสาวอรอนงค ์    ยามเลย 

นางสาวอรชัพร     ศรีจนัทร ์

นางสาวองัคณา     วงชาลี 

นายอษัฎางค ์    หิมะกลสั 

นายเอกวทิย ์    กิตติยะ 

Mr. GODFREY  MANGHENY 

Miss NGUYEN  KIM ANH 



๙๔  
 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Science (First Class Honors) 

นางสาวกชกร     บุญรอด 

นางสาวกชมน     ชาํหา 

นางสาวกนกกาญจน์ ฟองสมุทร ์

นายกวนิ     ตระกูลสุนทร 

นางสาวกนัตยา     บุญชยั 

นายจกัรพทัร     ศรีสนัติธรรม 

นางสาวชนินทร     รตันเวชสิทธิ 

นายชยุตม ์    พลสยม 

นางสาวชลดา     ดวงแกว้ 

นางสาวญาณภทัร    ชุมภู 

นางสาวฐิติรตัน์     มณีรตัน์ 

นายณัฐกมล     ศรีปณิธาน 

นายณัฐนันท ์    วชิาคาํ 

นายณัฐพล     รินแตว้ 

นายทิวทศัน์     โหม่งพุฒ 

นายธนกร     อุดมวรรตัน์ 

นายธนัท     เป่ียมสุวรรณ ์

นางสาวธญัชนก     อธิจิต 

นายนนทป์วธิ     ยศวงศร์ศัมี 

นายนนทพทัธ ์    สินสนัธิเทศ 

นางสาวนาทนภา  ใจตัน๋ 

นายนิติพล     มูลวจิิตร 

นางสาวนิธิกานต ์ ทรพัยจ์ีน 

นายปภาวนิ     หนูดุก 

นายประหยดั     ปวงจกัรท์า 

นายปุณณัตถ ์    ช่างสลกั 

นายพชร     จนัทรโ์อสถ 

นางสาวพรอิสรา     นุชวณิชกุล 

นายพลอยเพชร    วรีะศกัด์ิ 

นายพชัรพล     สุขมี 

นายพิศลย ์    เรือนอินทร ์

นางสาวเพ็ญพิช     ผลากอง 

นางสาวภณัฑิรา     ติฐานะ 

นายภาษุ     อินทรภ์กัด์ิ 

นายภีรม์     อุบลศรี 

นายมนตรี     สิริมงคลพนัธุ ์

นางสาวรติมา     กุมารบุตร 

นายราชนัย ์    แปงนุจา 

นางสาววรชัยา    คีรีวรรณ ์

นายวชัรพงษ์     โปธาดี 

นางสาวแวววาว     ยอดยิง่ 

นางสาวศลิษา     วงศเ์ทพบุตร 

นางสาวศิริลดัดา     พรมปิงกา 

นางสาวศุภิสรา     บุญเกิด 

นางสาวสิรภทัร     วรรธกจตุรพร 

นางสาวสุชาดา    ธีรานันท ์

นางสาวสุภนิดา     ชุ่มใจ 

นางสาวอภิชญา     ภูพนัใบ 

นางสาวอิฏฐณี     ศรีคาํ

 
 



   

 ๙๕ 
 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Science (Second Class Honors) 

นางสาวกนกวรรณ     ดาราสูรย ์

นางสาวกมลฉตัร     ยารงัษี 

นายกรวชิญ ์    พิมพต์า 

นางสาวกญัญาพชัร   โรงคาํ 

นายกนัตธี     ไชยเมือง 

นางสาวเกศรินทร ์    คาํกนัธา 

นางสาวจาฏุพจัน์     ปราบปรี 

นางสาวจุฬาณี     ลีนะนิธิกุล 

นายฐิติโชติ     ดวงธิมา 

นายณฐกร     ภกัดียนตเ์จริญ 

นายณัฐกฤต     ทรพัยทิ์ม 

นางสาวณัฐกฤตา     อนุกูลกิจ 

นางสาวณัฐนรี     นาระกนัทา 

นายณัฐพงศ ์    ปะกิระถา 

นายณัฐพฒัน์     ประสมเพชร 

นางสาวณัฐริกา     วฒันยนืยง 

นายณัฐวุฒิ     สุแกว้ 

นางสาวณิชา     เตชะโสด 

นายธนกร     จูม่ดี 

นายธนดล     ศรีธิชยั 

นายธนรตัน์     สละหงษ์ 

นายธนวฒัน์     กลัยาปัทมพงศ ์

นางสาวธญัวรตัม ์    พรหมจารีต 

นางสาวธีราภรณ์     มะลิกองสิงห ์

นางสาวนลินี     อภยัวงค ์

นายนวพล     สุดใจ 

นางสาวน้ําฝน     ศิริกุล 

นางสาวนิรชา     ตนัม่ิง 

นางสาวบงกช     อินต๊ะริน 

นายบริรฐั     คาํปิงยศ 

นางสาวเบญจพร     ศิริ 

นางสาวปภสัรา     อินทรค์รอง 

นางสาวประดิภา     วงศป์ระจวบลาภ 

นางสาวปัทมาภรณ์   ฉิมนาม 

นายปิติ     ตนัติศกัด์ิ 

นางสาวปิยะมาศ     พุทธา 

นายพงษ์สิทธ์ิ     ยะยา่เป้า 

นางสาวพลบัพลึง     ฮาดวเิศษ 

นางสาวไพลิน     ทิพยก์องลาศ 

นางสาวภทัราภรณ ์  ดาํมินเศษ 

นางสาวรตัวรรณ     หงษ์ทอง 

นางสาวลกัษณา     หนูนันท ์

นางสาววรญัญา     ตนานุภาคย ์

นางสาววภิวานี     คาวาอิ 

นายวรีชน     จะ๊วนัตนั 

นายวรีภทัร     ถํ้าทอง 

นายศรายุธ     เตชะแกว้ 

นายศิรสั     วรรณศิริ 

นายศุภวชิญ ์    วฒันไพโรจน์รตัน์ 

นางสาวศุภาวรรณ     ถมทอง 

นายเศรษฐพิชย ์    โพธาสินธุ ์

นายสิริชยั     สุขโกษา 

นางสาวสิรินยา     สานใจวงค ์

นายสุทธวทิย ์   สินธีรโรจน์ 

นางสาวสุภามาศ     เครือวรรณ 

นางสาวอมินตรา     งามไตรไร 

นางสาวอริสา     ดอกไมง้าม 

นางสาวอชัฌา     ทองศรี 

นางสาวเอ้ือการย ์    ชูวงศว์ทิยา 



๙๖  
 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต Bachelor of Science 

นางสาวกตญั�ุตา     สิงหา 

นางสาวกนกวรรณ     จนัทพุฒ 

นางสาวกนกวรรณ     พรมไชย 

นางสาวกมลชนก     ศรีวชิยั 

นางสาวกฤตยาณี     เข่ือนแกว้ 

นางสาวกฤติกา     พวงมาลยั 

นายกฤติน    เดือนแจง้ 

นางสาวกฤษติญา     แกว้จีน 

นางสาวกวสิรา     ทองดีเลิศ 

นายกษิดิศ     ปิยฉตัรโรจน์ 

นางสาวกญัญว์รา     สุทธิ 

นางสาวกญัญาภคั     โมต้า 

นายกนัตวฒัน์     พรหมเศรณี 

นางสาวกาญจนา     สรอ้ยแกว้ 

นางสาวกิตติมา     อินต๊ะวงศ ์

นายกีรติ     คงรอด 

นายกีรวชิช ์    เจริญศรีสนัต ์

นางสาวกุลนาถ     เรือนปัญญา 

นางสาวเกศินี     หรรษาวณิชกุล 

นายขจรยศ     ศรีธญัรตัน์ 

นายคเชนทรพ์ล     กาบจนัทร ์

นายคมสรณ์    ไพฑูรย ์

นางสาวแคทลิยา     ไชยพิแสน 

นางสาวจงรกั     จอมแปง 

นายจกัรพงษ์     หลวงพงษ์ 

นางสาวจนัทกานต ์    ธนทรพัยก์นก 

นางสาวจนัทรจ์ิรา     อินต๊ะวงค ์

นางสาวจนัทรสุ์ดา     นวนคาํ 

นางสาวจนัทรแ์สง     นามคาํ 

นายจาฏุพจัน์     ใจจิตร 

นางสาวจิตรีรตัน์     ถวายนิล 

นางสาวจินตปาตี     รูจีจินดา 

นายจินนพฒัน์     เข็มทอง 

นายจิรกิตต์ิ     อุปเวยีง 

นางสาวจิรวรรณ     เภาวเิศษ 

นายจิระภฏัษ์     อคัรบวรวงศ ์

นายจิรฏัฐ ์    สุมิตนันท ์

นางสาวจิราพร     จองโป่ 

นางสาวจิราพร     สุดสวา่ง 

นางสาวจิราภา     ปัญญาฟู 

นายจิรายุ     สนิทธา 

นางสาวจิรารุตินันท ์  ทาธิมงคล 

นางสาวจิราวรรณ     หม่ืนอาภยั 

นางสาวจุฑามาศ     แสนวงคว์นั 

นางสาวจุฑารตัน์     พุ่มพวง 

นางสาวจุฑารตัน์     สวา่งแสง 

นางสาวเจนจิรา     จนัทรค์าํ 

นายเจษฎาวุฒิ     ราชกระโทก 

นางสาวฉตัรวมิล    ณ เชียงใหม ่

นางสาวฉตัรสุดา    เวฬุวนารกัษ์ 

นายเฉลิมชยั     ศรีวงค ์

นางสาวชญา     โกมารกุล ณ นคร 

นางสาวชญาณ์นินท ์ จนัทรห์อกลอง 

นายชนะศกัด์ิ     สุนทร 

นายชยธร     อินเรือน 

นางสาวชโลทร     พ่ึงสวสัด์ิ 

นายชวนิ     บุนกาลกุล 

นายชวศิ     วงคว์ชิยั 

นางสาวชญัญานุช     สุสมวงค ์

นายชาญวทิย ์   คาํมา 

นายชาํนาญชยั     ทรงกฐิน 

นางสาวชุติกาญจน์     รตันวไิลย 



   

 ๙๗ 
 

นางสาวชุติษมณ     บุญเพ็ง 

นางสาวโชติกา     เปรมปรีวรรณ 

นางสาวโชษิตา     อินเหยีย่ว 

นายไชยนันท ์    พิกุลผล 

นางสาวซุมม่ี     ซิก 

นางสาวญาณีนันท ์  ชูถ่ิน 

นางสาวฐิตินันท ์    สุริยะ 

นายณัฐกฤต     อ่อนอุทยั 

นางสาวณัฐกฤตา     สุทธิ 

นางสาวณัฐณิชา     จินาวงค ์

นางสาวณัฐณิชา     รกัษ์คุณ 

นางสาวณัฐธิดา     ศรีโชค 

นางสาวณัฐนรี     สุรินตา 

นางสาวณัฐนันท ์    นันชยัอุด 

นางสาวณัฐนันท ์    สมนัตรฐั 

นางสาวณัฐนิช     เพาะไธสง 

นางสาวณัฐนีย ์    ใหลหลัง่ 

นายณัฐพงศ ์    รกัษ์โสภา 

นางสาวณัฐพร     มาลยัวรรณ 

นายณัฐพล     ตาเจริญเมือง 

นายณัฐพล     พรมสีลา 

นางสาวณัฐภรณ์     เปอะปันสุข 

นางสาวณัฐริกา     เขียวสลบั 

นางสาวณัฐริกา     คา้งกอ 

นางสาวณัฐริญาพร  วศิร 

นางสาวณัฐวรา     อินแนน 

นายณัฐวุฒิ     คาํใจ 

นางสาวณัฐิกา     มหาไม ้

นางสาวณิศมน     มหายศ 

นางสาวดนิตา     พรหมมา 

นางสาวดลยา    ชาญประเสริฐกุล 

นางสาวดวงรดา     ยุทธกาํธร 

นายตะวนั     น่วมอ่อน 

นายตุลธร     มูสิกวงศ ์

นายทรงพล     สายชุมภู 

นางสาวทรรศน์มน   ลาํวุฒิ 

นายทศพล     กา้งออนตา 

นายธนกฤต     สินธุเ์ทียม 

นายธนโชติ     อิงควระ 

นายธนภูมิ     กีฬาแปง 

นายธนวฒัน์     เบก่ากู ่

นายธนัท     แสงปี 

นายธนากร     บุญชยั 

นายธนานันต ์    เผ่าสุวรรณ 

นางสาวธราวมิล    ลีโสม 

นางสาวธญัชนก     ทา้วสาร 

นางสาวธญัญลกัษณ์ รตันโสภา 

นางสาวธญัญารตัน์    บุญอภิบาล 

นายธญัธิษณ์     ศิริพนัธ ์

นางสาวธนัยพร     ป้อมแกว้ 

นางสาวธนัยสิ์ตา     โพธ์ิอริยกุล 

นายธานินทร ์    เลิศสิริลดากุล 

นางสาวธิดารตัน์     พงษ์สานตคี์รี 

นายธีรพฒัน์     จัน่พลอย 

นายธีรศกัด์ิ     อศัวธีรานนท ์

นายธีระวฒัน์     โปธิคาํ 

นางสาวธีราวรรณ     ขนัทะ 

นายนนทวฒัน์     ทาจินะ 

นางสาวนภสร     ทะภูมินทร ์

นายนภสั     กลํา่เถ่ือน 

นางสาวนภสักร     เกาะกลาง 

นางสาวนภาศรี     สิทธิชยั 

นางสาวนฤมล    อ่ิมอุระ 

นางสาวนลพรรณ     อุนะวงศ ์



๙๘  
 

นางสาวนลินทิพย ์    พรมซาว 

นายนวธร     แสนคาํวงั 

นางสาวนัฏชนก     คาํสตัย ์

นายนันทวฒัน์     ฤชุศาศวตั 

นางสาวนิศานาถ     วงษ์นุช 

นางสาวนุสบา     แสงงามเมือง 

นางสาวเนตรนภา     เครือคาํ 

นายบรรพพรต     วรีศัวนิ 

นางสาวบณัฑิตา     แดงหลา้ 

นางสาวบุญนาง   บุญเทพ 

นางสาวบุณฑริกา     ม่วงทิม 

นางสาวเบญจพร     ดาวสนัน่ 

นางสาวเบญจรตัน์     ชมภูกาศ 

นางสาวเบญจวรรณ  จายโจง 

นายปกรณ์ศิลป์    ดีแกว้ 

นายปฐว ี    สุริยกานต ์

นางสาวปณิธิ     ศรีสุวรรณนพกุล 

นางสาวปนัดดา     แนมมณี 

นางสาวปพิชญา     ศิริสิทธ์ิ 

นายปภินวชิ     เป่ียมแสง 

นางสาวประภาสิริ     พิมสาร 

นายปรชัญนนท ์    สุดแดน 

นายปรชัญา     ทีทศัน์ 

นายปรากฏการณ์     จิตติพิบูลวฒัน์ 

นางสาวปรารถนา     ธงศรี 

นางสาวปรียานันท ์    ศิริปัญญา 

นางสาวปวริศา     คนัธรส 

นางสาวปวนัรตัน์     เปรมศรี 

นางสาวปานปรียา     อ่องคาํ 

นางสาวปานรดา     เลิศคาลี 

นางสาวป่ินแกว้     วงษ์เกลียวเรียน 

นางสาวปิยดา     เช้ือตา 

นางสาวปุณญว ี    ประดบัสุข 

นายพงศกร     กุลณา 

นายพงษ์ประวติร     จินากุลมนัส 

นางสาวพนิดา     ทรายคาํ 

นางสาวพรพิมล     วงคว์าน 

นางสาวพรรณี     ศรีรตันพนัธ ์

นางสาวพรรวนิท ์    สมณีวรรณ 

นายพลวรรธน์     โปทาหนัก 

นายพสกร     ลกัษมีไพรวลัย ์

นางสาวพชัรพร     กอ้นแกว้ 

นางสาวพชัรา     คาํตา 

นางสาวพชัริดา     มาลีรตัน์ 

นางสาวพชัริยา     จิรชีววีงศ ์

นายพสักร     วงคใ์จ 

นางสาวพิชชากร     สาครเขต 

นางสาวพิชชานันท ์    เขมน้ดี 

นางสาวพิชชาพร     ลือชา 

นางสาวพิชญา     ทวอีภิรดีเจริญ 

นายพิทกัษ์ภูมิ     กุมภา 

นายพิทกัษ์     ชยัศรี 

นางสาวพิมลพชัร     ยะหม่ืน 

นางสาวพิรญาณ์     บุตรครุฑ 

นางสาวพิสมยั     สุพฒันา 

นายพีรณัฐ     มณฑาทิพย ์

นางสาวเพชรรตัน์     อินนันใจ 

นางสาวเพชราภรณ์  เข่ือนพนัธ ์

นางสาวเพียงใจ     พรหมเสน 

นางสาวแพรวา     พินประเสริฐ 

นายภาณุวฒัน์     โยริยะ 

นายภานุเกียรติ     จารสิงห ์

นางสาวภานุชนาถ  แสงบุญ 

นายภานุพงศ ์    จุมพลศรี 



   

 ๙๙ 
 

นายภานุพงษ์     สินธุปัน 

นางสาวภาพิมล     อุโมงค ์

นางสาวภาวณีิ     นะทาํ 

นางสาวภาวติา     ตุย้เต็มวงค ์

นางสาวภาวนีิ     ทองเงา 

นายภีรพงษ์     จีโน 

นายภูวนาจ     เกษทรพัย ์

นายภู่     ศิริโรจน์ 

นางสาวมาริษา     ดวงแกว้กูล 

นางสาวเมธารินทร ์  สงทาน 

นางสาวเมธิณี     เครือวรรณากุล 

นายยศไชย     ไชยยศ 

นางสาวยศยา     สุทธภกัติ 

นางสาวยุวดี     ศรีจนัทร ์

นางสาวรจนา     แกว้อินตา 

นางสาวรติมา     นาคป่ิน 

นางสาวรชัฎา     มงัษา 

นางสาวรชันี     ทาลมดี 

นางสาวรชันีกร     มหาวนั 

นายรฐัพล     นันตาใหม ่

นายรฐัพล     นันทวงศ ์

นายรฐัพล     เพียรวชิา 

นางสาวรตัติกาล     บงัคมเนตร 

นางสาวริญญารศัม์ิ    สุดาจนัทร ์

นางสาวรุง่ทิพย ์    กาบบวั 

นางสาวโรสวาณี     สาและ 

นางสาวละอองดาว     พุธซ่ือ 

นางสาวลกัษมณ์ชนก จนัทราช 

นางสาววชิรญาณ์     โกษะโยธิน 

นายวชิรนนท ์    จินาราช 

นางสาววธูสิริ     กิตติพงศส์ถาพร 

นางสาววนิดา     กนัทา 

นางสาววรดา    อุสาใจ 

นางสาววรรณวลี     พรมสุวรรณ 

นางสาววรรณวภิาณ์  นาคบุรี 

นายวราเทพ     วฒันศิริ 

นางสาววรินยุพา     ฝ้ันสญัจร 

นางสาววริษฐา     สวยงาม 

นายวชัรเกียรติ     อินศรี 

นายวชัรพงษ์     ต๊ิบเตปิน 

นายวชัระกรณ์     แกว้สุใจ 

นายวชัรากรณ ์    ยิง่เจริญ 

นายวจิยั     ไชยมูล 

นายวชิชาธร     โภคาธรบริบูรณ์ 

นางสาววชิญาพร     มาสกลาง 

นายวชิญ ์    อนัประเสริฐ 

นายวฒิิพงศ ์    สุทธิพฒันางกูร 

นางสาววภิาวดี     ยวนตา 

นางสาววภิาวรรณ     โพธ์ิทอง 

นางสาววภิาว ี    ศรีวลิยั 

นางสาววมิลนัทธ ์    วงัสุวรรณรกัษ์ 

นางสาววลิาวลัย ์    ราชกิจ 

นายวรีภทัร     ศิริไกรวฒันาวงศ ์

นายวรีะ     เรือนสุข 

นายวุฒินันท ์    หอมจนัทร ์

นางสาวศมน     อินชุม 

นายศรุต     อินตาชุมภู 

นางสาวศศิพรรณ     หลวงไผ่ 

นายศกัด์ินรินทร ์    อินทจกัร ์

นายศกัด์ิสิทธ์ิ     กองจนัทร ์

นางสาวศิริกาญจนา   ศิรินนทร ์

นางสาวศิริภสัสร     ธนะศานวรคุณ 

นางสาวศิวนันท ์    โชติช่วง 

นายศุภณัฐ     ตนัฑวณิชย ์



๑๐๐  
 

นางสาวศุภนิดา     พนัธบุ์ปผา 

นางสาวศุภาพิชญ ์    อภยัจิตต ์

นายสยมภู    จีรตัน์ 

นางสาวสรลัชนา     ทวลีาภ 

นางสาวสวรินทร ์    ทิพยเ์วยีง 

นายสิทธิชยั     หลวงแสง 

นายสิทธิศกัด์ิ     ดวงใจ 

นายสินมหตั     วฒันศพัท ์

นายสิปปกร     มาปินตา 

นายสิรกรณ์     วริตัน์จนัทร ์

นางสาวสิริโฉม     ช่างทองเก่ง 

นางสาวสิรินดา     อินทนนท ์

นางสาวสิริรตัน์     กลํา่แยม้ 

นายสุกฤษณ์     เล็กศิริวไิล 

นางสาวสุชาพิชญ ์    จีนโก ้

นายสุทิวสั     บุญมานันท ์

นางสาวสุธิตา     จอมภานันท ์

นางสาวสุนทรีลกัษณ์  ตุ่นทอง 

นางสาวสุพรรณี     สารพนัธ ์

นางสาวสุภสัสรา     คทวณิช 

นางสาวสุภาวดี     พยคัฆน์้อย 

นางสาวสุวนันท ์    ตุย้แกว้ 

นายเสกสรรค ์    สายศรี 

นางสาวโสรยา     จาํเนียรผล 

นางสาวอธิตยา     วายุพฒัน์ 

นางสาวอภิชญา     เข็มขาํ 

นางสาวอภิชญา     อรทยั 

นายอภิวฒัน์     องักาบ 

นางสาวอมลวรรณ     พงศป์ระภาอาํไพ 

นางสาวอรชุดา     อุ่นตา้ว 

นายอรรถพล     บือทอง 

นางสาวอรวรรณ    นามวงศ ์

นางสาวอรอมล     จนัทรสี์สม 

นางสาวอรุชา     อาญารกัษ์นุกูล 

นายอลงกรณ์     ผ่านสุวรรณ 

นางสาวองัคนา     นฤมล 

นางสาวอจัฉรา     อุดแบน 

นายอฐัยา     งามขาํ 

นายอฑัฒ ์    ศรีวสิาร 

นางสาวอาทิตยา     วยิาภรณ์ 

นายอาทิตย ์    ทิพยม์าลา 

นางสาวอารารตัน์     ใจอารีย ์

นางสาวอารีรตัน์     ยนืยงคีรีมาศ 

นางสาวอิชยา     ทินกร 

นายอิทธิพล     ศรทรง 

นายเอกภาพ     อาชาสุขสนัต ์

นางสาวไอรดา     กนัติยะ  

รวม ๕๗๕ คน 

 

 

 



   

 ๑๐๑ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ Faculty of Engineering 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy   

นางสาวกาญจนา     ดาวเด่น 

นายกิตติกร     สาสุจิตต ์

นายขญัฐมาจณ์     ชูดวงเกียรติกุล 

นางสาวชาลิณี     พิพฒันพิภพ 

นางสาวฐิฏาพร     สุภาษี 

นายทศพร     อ่อนศรี 

นางสาวปณิดา     ธารารกัษ์ 

นายประดิษฐพงษ์     สุขสิริถาวรกุล 

นางสาวประภาพร     ประเสริฐพงค ์

นางสาววรญัญา     มหานันท ์

นายศิวศิษฏ ์    ปิจมิตร 

นายศุภชยั     มุกดาสนิท 

นายสมศกัด์ิ     ล่ิมวงศกร 

นายอดิเรก     ใบสุขนัธ ์

Mr. ZIV   BRAND 

ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Engineering 

นายเจษฎา     โพธ์ิจนัทร ์

นายชวลิต     คณากรสุขสนัต ์

นายชวศิ     ศรีมณี 

นายฐิติพงศ ์   จิระเจริญวงศ์ 

นายโดม     อดุลยสุ์ข 

นางสาวเบญญา     สุนทรานนท ์

นางสาวพราวพรรณ   อาสาสรรพกิจ 

นางสาวพชัรพรรณ   นันทวสิิทธ์ิ 

นายพิสุต     รอดวนิิจ

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science   

นายกฤษฎา     แสนสุวรรณ 

นางสาวกุลธิดา     บวัคาํปัน 

นางสาวชนกเนตร     ปัญญา 

นายณัชพล     อะกะเรือน 

นางสาวณัฐรดา     บุญเพียร 

นางสาวเต็มตรอง     อินยาศรี 

นางสาวธนภรณ์     ชุณหะนันทน์ 

นางสาวธญัมน     ชยัสิทธ์ิ 

นายนฤเบศร ์    ฟูคาํ 

นางสาวนันทน์ภสัร   วรรณมหินทร ์

นางสาวปริษา     จินดาหลวง 

นางสาวพิชญา     แกว้ทิพย ์

นางสาวมาลินี     อินต๊ะพิงค ์

นางสาวศรสวรรค ์    จนัทะเศษ 

นายศิวานัท     บุญมา 

นางสาวสุพรรณี     วงคปั์ญญาดี 

นางสาวอญัมณี     เกิดเพชร 

นางสาวอิสรีย ์    หอ้งสาํเริง 

 
 



๑๐๒  
 

ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Engineering 

นางสาวกรกฎ     แกว้เรือน 

นายกรณ์     ยะมงั 

นายกฤติน     ตนัเรืองชาติ 

นายกีรฉตัร     ตนัตราพล 

นางสาวกุศลิน     สงัขน์วล 

นายเก็บตะวนั     จนัทรสาขา 

นางสาวเกษศิรินทร ์ บุญตนั 

นายขจรศกัด์ิ     อ่อนลาํเนาว ์

นายขนัติ     โพธินวล 

นายคณิศร     สารเช้ือ 

นายจิรทศัน์     ประกรณ์ 

นางสาวจิรนันท ์    จนัทรห์อม 

นายจิระศกัด์ิ     น้อยสะปุ๋ง 

นายเจนคณิต     ขดัทองคาํ 

นายเจนวทิย ์    ศรีจนัทร ์

นางสาวฉตัรสุดา     สิทธิภา 

นายชญานิน     เสือทพั 

นางสาวชนัษฎา     ชยัธนะกุลมงคล 

นางสาวชนิกานต ์    ชูวงศ ์

นางสาวชลลดา     อุตสาคต 

นางสาวชวนชม     นิทะโน 

นายชชัชน     กรรณสูต 

นายชญักฤช     จนัทพิมพะ 

นายชยัยา     สุวรรณไตร 

นายชยัวฒัน์     กระแสรสิ์นธุ ์

นายชาติจวนิชย ์    จนัทรเ์ป็ง 

นายณรงคศ์กัด์ิ     เทียนสวา่ง 

นางสาวณศิภสัร ์    จิรวชัรีเวทย ์

นายณัฏฐพล     อิทธิประทีป 

นายณัฐชล     โนโชติ 

นางสาวณัฐธิดา     ยารงัศรี 

นายณัฐพล     จุย้ฉุน 

นายณัฐพล     ไชยแกว้ 

นางสาวณัฐวดี     กาเปา 

นายณัฐวุฒิ     บวัรตัน์ 

นางสาวณิชาภทัร     มูลรตัน์ 

นายตะวนั     นามอินทร ์

นายทรงศกัด์ิ     ขลงัวชิา 

นายธนพล     วงศใ์หญ่ 

นายธนัช     จิราตระกาล 

นายธเนศพล     บุญประกอบ 

นางสาวธญัญลกัษณ์  อินตา 

นายนนทว์ริศ     บวรเสรีภิรมย ์

นายนราธร     เทพเกาะ 

นางสาวนันทน์ภสั     ยอดแบน 

นางสาวนิธินันท ์    รตัน์ชเลศ 

นางสาวเนรญัชรา    ด่านอินถา 

นางสาวบณัฑิตา     เมธาวติากุล 

นางสาวเบญจวรรณ   พกัดี 

นายเบญจเสฐษ     หวงสุวรรณากร 

นายปฐมพล     แตสุ้จิ 

นายประพนัธ ์    ถาไชย 

นายปริชญ ์    พงษ์สาระนันทกุล 

นางสาวปวณีา     กล่อมมิตร 

นายปัญญากร     ดีเรือน 

นางสาวปัณฑช์นิต     ป่าแดง 

นายพงศเ์ทพ     พิเศษสิทธ์ิ 

นายพงศธร     เกิดอ่วม 

นายพงศพี์ระ     สายดี 

นางสาวพรไพลิน     วชัรประภาพงศ ์



   

 ๑๐๓ 
 

นายพศวรี ์    พรมมหาราช 

นายพอพงษ์     วงศม์ณี 

นางสาวพิชญา     สกะมณี 

นายพิชาญ ์    พนัธว์ร 

นางสาวพิชามญชุ ์    อินทิยศ 

นายพิทกัษ์     มูลวไิชย 

นางสาวพิมพาภรณ์   ไชยชมภู 

นายพุฒิสรรค ์    ทบัเปล่ียน 

นายไพศาล     ภูมมะภูติ 

นายภทัรชนนท ์    บรรดิษฐ 

นายภทัรชยั    ใหม่จีน 

นายภทัรพงศ ์    สุวที 

นางสาวภทัราภรณ ์   ชวนชยั 

นายภาณุพล     เล็กประเสริฐ 

นายภาณุวทิย ์    ผลเกิด 

นายมนสิช     สินสนัธิเทศ 

นางสาวมาลีทิพย ์    ปลดัคุณ 

นายเมธินทร ์    สินธุบุญ 

นายเมษา     ดวงอุประ 

นางสาวลลิตา     ชุมสวสัด์ิ 

นางสาวลดัดาวลัย ์ ดุลย ์

นายลิขสิทธ์ิ     อินต๊ะเข่ือน 

นางสาววรรณรตัน์  ฉัว่ตระกูล 

นายวรเศรษฐ ์    ตนัสุรตัน์ 

นางสาววรินทร     ธนะกูลวฒันา 

นายวทิยา     มูลดี 

นายวนัิย     อินทนนท ์

นายวศิรุต     กุสสลานุภาพ 

นายวรีพงศ ์    ช่วยปลอด 

นายวรีภทัร     มุ่งธญัญา 

นายวรียุทธ     มูลรงัษี 

นายวุฒิกร     ประมล 

นายวุฒิชยั     มัน่อ่ิม 

นายศตวรรษ     มุกดาหาร 

นางสาวศศิชา     ทองอาํไพ 

นายศกัดินนท ์    นันทนา 

นายศกัยศ์รณ์     สดุดีธนกุล 

นางสาวศิรดา     เกิดศิริ 

นายศิรวชิญ ์    ชยัชนะ 

นางสาวศิริวรรณ     พวงมาลา 

นายศุภกฤต     นานาศิลป์ 

นางสาวสกาวเดือน     ก่ิงแกว้ 

นายสถาปัตย ์    อาจสาลี 

นายสมิธ     เพ็งประทุม 

นายสรนันท ์    หาญแกว้ 

นายสรรพวตั     พรหมพิทกัษ์ 

นายสรวง     สุวรรณ 

นางสาวสรารตัน์     ขวญัใจ 

นายสวรุจ     ขาวอ่ิน 

นายสตัยา     ไชยวถีิ 

นายสายธาร     ศรีมูล 

นายสิทธิพงษ์     ใจปัญญา 

นายสุทธวรี ์    พ่วงศรี 

นางสาวสุภชาญา     ประธาน 

นางสาวสุภคัศิริ     สุววิฒันา 

นางสาวสุภาวดี     จกัรคาํ 

นางสาวสุวชิา     ใจทา 

นางสาวเหมวดี     ทองเช้ือ 

นายอดิลกัษณ์    ชูประทีป 

นายอดิศกัด์ิ     จนัโททยั 

นางสาวอนามิกา     พิมพา 

นายอนุชิต     สอนไวย ์



๑๐๔  
 

นางสาวอภิญญา     ฟู่เจริญ 

นางสาวอภิษฎา     อยา่งอ่ิน 

วา่ท่ีรอ้ยตรี อฐัพนัธุ ์  จนัทรอิ์นทร ์

นางสาวอารยา     คาํบุญศรี 

นายอิศร     บวัผนั 

นายเอกฐากร     ถาวร 

นายเอกลกัษณ์     จิตรวจิารณ ์

Mr. AMONE  PHANGPHYLAVONG 

Mr. KIMSAN  SORN 

Mr. LEECHUEFUE  SAYAXANG 

Mr. PHOUTTHAVANH  SORACHAMPA 

ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Engineering (First Class Honors) 

นายกิตติคุณ     ปันทะชา้ง 

นายชญานนท ์    อะทุน 

นายชญัชกร     พฒันา 

นางสาวเฌอสินี     หลา้เตจา 

นายณัฐชนน     วชิาคาํ 

นายณัฐพล     อินต๊ะยศ 

นายณัฐภทัร     สูงติวงค ์

นายติณณ์     อินปัน๋แกว้ 

นายทวชิากร     ทองหนูเอียด 

นายธนธรณ์     หลกัดี 

นายธนวฒัน์     ชะเอม 

นายธีระวชิญ ์    แกว้สุข 

นายนรวชิญ ์    เรือนมูล 

นางสาวป่ินมณี     อินเสือ 

นายปิยะโสภณ     บุญมาโตน 

นายปีย ์    ภกัดีสงคราม 

นายพสักร     โตวตระกูล 

นายพิชเญศ     วานิชสมบติั 

นางสาวพิภูษณะ     อจัฉริยาภรณ ์

นายวรรณรตัน์     บุญยงั 

นายวนัฉตัร     หงษ์สามสิบเจ็ด 

นายวธิวนิท ์    อจัฉริยวริิยะ 

นายศิรวตั     วงษ์มณฑา 

นายศุภเชษฐ ์    แกว้โก 

นายสธน     แซ่เต๋ียว 

นายเสรฐภพ     สุทธมงคล 

นางสาวอญัญาภรณ์   สุคาํหลา้ 

นายอาทิตย ์    ไหวศรี 

ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Engineering (Second Class Honors) 

นายกฤติธี     ธีรอาํพน 

นายกฤษดา     เสมอ 

นางสาวกญัญารตัน์   นิพิฐวธันะผล 

นายกานต ์    ทิพยมนตรี 

นายกิตติพงศ ์    ชายกลัน่ 

นางสาวกุลณัฐ     บวัส่อง 

นายเกียรติศกัด์ิ     มหายศ 

นางสาวชลธิชา     กาญจนมุกดา 

นางสาวโชติรส     เดชคาํฟู 

นายญาณกร     ธวติองักูร 



   

 ๑๐๕ 
 

นางสาวฐิติกาญจน์     เติมสมบติับวร 

นายฐิตินราวชิญ ์    เต็มศกัด์ิ 

นายณัฐชนน     บวัประเสริฐ 

นายเทวษิฎ ์    ขนัติอยู ่

นายธนดล    ตุ่นแกว้ 

นายธนดล     ศิริตุย้ 

นายธนภณ     ไพศาล 

นางสาวธนภรณ์     วุฒิการณ ์

นายธนวฒัน์     ปวงหลา้ 

นายธนาคม     หสัแดง 

นางสาวธารา     วรีพนัธุ ์

นายธีรภทัร     อํา่เทศ 

นายธีรยุทธ     ปัญโญเหียง 

นายนครินทร ์    นาคอา้ย 

นายประกาศิต     ฉตัรหิรญัพงศ ์

นางสาวปิยภรณ์     กนัทาวงั 

นายปุริม     ศรศกัดา 

นายผณินทร ์    ทองพนัชัง่ 

นายพงศพ์ล     ใจศรี 

นายพชัรวฒัน์     สุขรกัษ์ 

นางสาวพิชชาพร     พรหมภทัรา 

นายภทัรสนัต ์    พ่ึงเกตุ 

นายภูฤทธ์ิ     เรือนศิริ 

นายเมธี     พิพฒัน์จริยา 

นางสาววรวลญัช ์    หมัน่เพียร 

นายวศักร     ชูฤทธ์ิ 

นายวชิานนท ์    ทองสวา่ง 

นายวทิวสั     กีรติชุตินันท ์

นายศิวกร     จิรพงศไ์ผท 

นายศุภกร     มีลาภ 

นายศุภชยั     ภู่เขียว 

นายศุภวชิญ ์    อนุรกัษ์ธงไชย 

นายสตัยา     มะโนแกว้ 

นายสิรภพ     สมฤทธ์ิ 

นางสาวสิริญา     ศรีบุญมา 

นางสาวสิริภทัร     พรมมี 

นางสาวสุพิชฌาย ์    เนตรรตันา 

นางสาวสุภาพร     พูนพิน 

นายอติวชิญ ์    โตสุทธิศกัด์ิ 

นายอนุวฒัน์     ซาวน้อย 

นางสาวอรปรียา     ปวงแกว้ 

นางสาวองัคณา     คาํดวงดาว 

นางสาวอาทิตยา     มะโนแสน 

นายอารีฟีน     เจะ๊แว 

นายอิทธิพทัธ ์    สิทธิวงศ ์

นายอิศรพงศ ์    อินมา 

ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Engineering      

นางสาวกชกร     เร็วการ 

นางสาวกนกวรรณ     เคร่ืองคาํ 

นางสาวกนิษฐา     คาํแก่น 

นายกมนทตั     วงคใ์หญ่ 

นายกมลเกียรติ     แสงปัญญา 

นายกมลนัทธ ์    ขนัธบุ์ญ 

นางสาวกมลวรรณ     ซาซง 

นางสาวกรธิดา     สาใจ 

นายกฤชภณ     วภิาดาไพศาล 

นายกฤตนนท ์    อยูว่งัแกว้ 

นางสาวกฤตยาภรณ ์ เพ็งภู ่

นายกฤตชัญ ์    ปัญญารตันคุณ 



๑๐๖  
 

นายกฤษญา     เงาแกว้ 

นายกฤษฎา     คณารกัษ์ 

นายกฤษฎา     จินาแกว้ 

นายกฤษฎา     มีชยัชนะ 

นายกฤษฏ ์    พงษ์พฒันกิตติ 

นายกฤษณพงศ ์    นันสกั 

นายกฤษณะ     ใจวรรณ 

นายกวรีตัน์     ลิมป์พิศุทธ ์

นายกสิณะ     อุบลเจริญ 

นายกอ้งเกียรติ     วริิยะบาํรุงกิจ 

นายกอปรศกัด์ิ     ศรีสวการย ์

นางสาวกญัจนพร     บุญมาก 

นายกญัจน์สิทธ์ิ     โกศยั 

นางสาวกญัญารตัน์   ตั้งก่อเกียรติกุล 

นางสาวกนัตก์นิษฐ ์   อิทธิปุรศรี 

นางสาวกนัตก์มล     ขงขนัมณีเวช 

นายกนัตน์ภสั     ทิพยผลาผลกุล 

นางสาวกนัตปุ์ณญานันก ์ เปรมจิตต ์

นายกาญจน์     กาญจนการุณ 

นางสาวกานตธิ์ดา     จนัทรแ์กว้ 

นายกานต ์    พินิจการ 

นายกาํพล    รุง่เรือง 

นายกิตติกนั     ศรีวทิยา 

นายกิตติพงศ ์    สุกิจปาณีนิจ 

นายกิตติพนัธ ์    คงความเพียร 

นายกิตติภพ     พรหมเผ่า 

นายกิตติฬฒัน์     เจนวรพจน์ 

นางสาวกิติยา     วสิิฐพงศพ์นัธ ์

นางสาวกุลจิรา     พิเชษฐบุญเกียรติ 

นายเกริกเกียรติ     รกัผกาวงศ ์

นายเกริกชยั     มาศมาลา 

นายเกา้ณรงค ์    ยกโต 

นายเกียรติวุฒิ     ทองหวาน 

นายเกียรติศกัด์ิ     สายปัญญาใย 

นางสาวโกมลชนก     กนัตา 

นายโกเมน     วณิชวรกุล 

นายไกรสร     ก๋าใจ 

นายเขมินทร ์    ประเสริฐศกัด์ิ 

นางสาวคณิตา     สุภา 

นายคมกริช     นันทะ 

นางสาวแคทรียา     แวนเดอรเ์ซน 

นายจตุพร     สุขอ่วม 

นายจรสัพงศ ์    พางเพาะ 

นายจกัรกฤษณ์     พยบั 

นายจกัรกฤษณ์     ศรีบุศย ์

นายจกัรพฒัน์     มีสมศพัย ์

นายจกัรพนัธ ์   ตรีจรูญ 

นายจกัราวุธ     ใจกลา้ 

นายจกัรินทร ์    วรนารถ 

นายจามิกร     แช่มจุย้ 

นางสาวจาริกการ ์    ชีวชาตรีเกษม 

นายจารุกิตต์ิ     สมสมาน 

นายจารุกิตต์ิ     เหล่ากาว ี

นางสาวจารุภา     พนัธุเ์ทศ 

นางสาวจิดาภา     ชาญเจริญ 

นายจิตรภณ     พนัธศ์รี 

นางสาวจิตรลดา     ขจรเดชากุล 

นางสาวจิตราภรณ์     ศรียา 

นายจิทศั     เยีย่มวฒันาพร 

นายจิรกร     ศรีโปธา 

นายจิรกิตต ์    สายวงัจิตต ์

นายจิรกิตต์ิ     ปิติปุญญพฒัน์ 



   

 ๑๐๗ 
 

นายจิรกิตต์ิ     พรหมจรรย ์

นายจิรศกัด์ิ     ตุ่นแกว้ 

นายจิรสิน     อรุณวงศส์านุกูล 

นายจิระวตัร     มาละดา 

นายจิรายุ     ประสมทรพัย ์

นายจิรายุทธ     วรภูมิ 

นางสาวจีรนันท ์    เทพศร 

นายจีรยุทธ ์    พิมพแ์กว้ 

นายจีรวฒัน์     ทาเอ้ือ 

นางสาวจุฑามาศ     จอมราชคม 

นายเจตนิพิฐ     ดวงฤทธ์ิ 

นายเจษฎาวุฒิ     พุทธิ 

นายฉตัรพฒัน์     พูนสิน 

นางสาวชญาณ์นันท ์ เชาวนพูนผล 

นายชนพงศ ์    ทองประไพ 

นายชนะชล     ภูพนันา 

นางสาวชนากานต ์ บุญมาก 

นายชนุตร ์    เรืองปิยะ 

นายชยกร     เด่นนินนาท 

นายชยณัฐ     พนัชน 

นายชยพล     ทพัภวมิล 

นายชรินทร ์    สรรศรี 

นายชลธาร     สายปัญญา 

นางสาวชลธิชา     ชนยุทธ 

นายชวณัฐ     สมชาติ 

นายชวลิต     ปัญญาเจริญ 

นางสาวชวลี     ไชยชนะ 

นายชวนิ     ปรํา่เป็ง 

นายชชันันท ์    จนัทรไ์ชย 

นายชาคริต     ชมภูศรี 

นายชาคริต    ถานา 

นายชาคริษ     แกว้บุญเรือง 

นายชาญ     สิทธิคุณ 

นายชาญชยั     เตชนันท ์

นายชาตรี     หอ้งพ่วง 

นายชารินทร ์    วงศโ์ท๊ะ 

นายชิงเยีย่ม     พฒันศิษฏางกูร 

นายชินภทัร     สมเพราะ 

นายชูพงษ์     ลาดปาละ 

นางสาวโชติกา     ตนับูรณา 

นางสาวโชติรส     บุญเป็ง 

นายฐปนภทัร     เปรมใจสุข 

นายฐาปกรณ์     ชมภูศรี 

นายฐาปกรณ์     เผยพร 

นายฐาปกรณ์     มีระคุณ 

นางสาวฐิตาพร     ปานพลอย 

นางสาวณฐมน     ทศันพยคัฆ ์

นายณฐวรรธ     สงนวล 

นายณพล     สุพฒัน์ 

นายณภทัร     เกิดกลา้ 

นายณัฏฐฉตัร     สถิตเมธากุล 

นายณัฏฐณัฏฐ ์    วณิิชยกุล 

นายณัฐกิตต์ิ     นิมิตรดี 

นายณัฐกิตต์ิ     เอ่ียมเรียง 

นายณัฐคม     สหเมธาพฒัน์ 

นายณัฐชนน     เวยีงหา้ 

นายณัฐชนนท ์    กอ้นจนัทร ์

นางสาวณัฐณิชา     ปันเงิน 

นายณัฐดนัย     ละคร 

นายณัฐดนัย     สมิทธิกุล 

นางสาวณัฐธิดา     สุกกํา่ 

นายณัฐธีร ์    วฒันะจิรวฒัน์ 



๑๐๘  
 

นางสาวณัฐนรี     ขจดัภยั 

นายณัฐนันท ์    ธรรมริยา 

นางสาวณัฐนารี     โนจากูล 

นางสาวณัฐปภสัร ์    บุญพรอ้ม 

นายณัฐพงค ์    ผูกจิต 

นายณัฐพงศ ์    สุธรรมแจม่ 

นายณัฐพงษ์     พงษ์คาํ 

นางสาวณัฐพร     สินทรธง 

นายณัฐพล     คาํฟอง 

นายณัฐพล     บุตรต๊ะ 

นายณัฐพล     รุมารถ 

นายณัฐพฒัน์     กนัทะเขียว 

นายณัฐภทัร     วฒันานุสิทธ์ิ 

นายณัฐภาส     รม่โพธ์ิ 

นายณัฐเมศร ์    พนัธจารุพงศ ์

นางสาวณัฐยากร     การะภกัดี 

นางสาวณัฐรดา     สิทธิกรณ ์

นางสาวณัฐริญา     จนัทาพูน 

นายณัฐวร     ชยัศิลปิน 

นางสาวณัฐวรรณ     เอ่ียมสงคราม 

นางสาวณัฐวรา     ขนัธิกุล 

นายณัฐวตัร     ทะแยแกว้ 

นายณัฐวุฒิ     เขียวอ่อน 

นายณัฐวุฒิ     สิทธิสาร 

นายณัฐสรณ์     ศกัด์ิสิทธ์ิ 

นายณัฐสณัห ์    บุญเจริญ 

นายณัติรุจน์     สุรวชิยัวฒัน์ 

นางสาวณิชากร     แกว้เอียด 

นางสาวณิชารีย ์    อยูย่งค ์

นายดนพล     ศรีศกัดา 

นางสาวดลพร     เผ่าธีระยุทธ 

นายดลวฒัน์     ยาสาร 

นายเดชดาํรงค ์   สุปินะ 

นายเดชวชิญ ์    สนัตะมะโน 

นายตรีทเศศ     เอ่ียมสอาด 

นายตอ้งตระการ    สรอ้ยสุวรรณ 

นายต่อลาภ     ทองลํ้าเลิศ 

นายติณวตัต์ิ     ตุย้แมน้ 

นายเตชินท ์    คชรกัษา 

นายทศพล     กาทองทุ่ง 

นายทศพล     สารภู 

นายทตัธน     คาํสินศกัด์ิ 

นายทินภทัร     บรรจงกาลกุล 

นายทิวตัถ ์    ด่านตระกูล 

นายธน     ธนันตเศรษฐ 

นายธนกฤต    คิดมาช่วย 

นายธนกฤต     ใจสบาย 

นายธนกฤต     ไชยวุฒิ 

นายธนกฤต     ตั้งสมบูรณ์กิตติ 

นายธนชิต     โสพิณ 

นายธนโชติ     จีนานุพนัธ ์

นายธนโชติ    อิทธิฤทธ์ิเดช 

นายธนดล     นรถี 

นายธนทตั     วรวรีะวงศ ์

นายธนทตั     อาทิตยท์อง 

นายธนบดี     บาํรุงราชหิรณัย ์

นายธนพล     เจียมศรีชยั 

นายธนพล     วงคก์าํไร 

นายธนภูมิ     ใจอินสม 

นายธนภูมิ     อาโน 

นายธนรตัน์     สุเทพ 

นายธนรตัน์     สุรเสรีวงษ์ 



   

 ๑๐๙ 
 

นางสาวธนวรรณ     ตนัตยานุสรณ ์

นางสาวธนวรรณ     มุสิกะวนั 

นายธนวรรธน์     ทฬัหทวพีรรธน์ 

นายธนวฒัน์     ศรีบุญเป็ง 

นายธนวชิญ ์    ทาจวง 

นายธนวชิญ ์    ประเสริฐศกัด์ิ 

นายธนสาร     บุญเชิด 

นายธนัชดิษย ์    แสนสิงหช์ยั 

นางสาวธนัญญา     ธนะสมบติั 

นางสาวธนัฎคชพทัธ ์ จิรพรเลิศ 

นายธนัท  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

นายธนา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

นายธนากร     ธาํรงธนเกียรต์ิ 

นายธนากร     ปัญญาคง 

นายธนากร     สะอาดเอ่ียม 

นายธนาธรรม ์    บาํรุง 

นางสาวธนาภทัร ์    อินทรก์ํา่ 

นายธนายุ     ศรีเพ็ง 

นายธนินวชิญ ์    บุญสารวงั 

นายธเนศพล     เปียงตั้ง 

นายธรรมรตัน์     แมดเมือง 

นายธราวชิญ ์    ศรีบุรี 

นางสาวธวลัอฑัฒ ์    ศิริชนณกานต ์

นายธญัชนิต     ป่ินเกตุ 

นางสาวธญัญาเรศ     บางสินธุ 

นางสาวธามธารณ์    ทวบุีญ 

นางสาวธารวมิล     เมืองมูล 

นางสาวธาริตา     ถึงคุณ 

นางสาวธิดาเพ็ญ  พุทธวงค ์

นายธีรทศัน์     สมประเสริฐ 

นายธีรเมธ    เอกวลิยั 

นายธีรวุฒิ     นอศรี 

นายธีระ     ทองสนิทกาญจน์ 

นายธีรตัม ์    วริิยา 

นายนครินทร ์    ทองประไพพกัตร ์

นายนครินทร ์    พรมสุรินทร ์

นายนนทกร     ไชยมงคล 

นางสาวนนทิยา     เทพพรมมา 

นายนนท ์    พิเชฐกุลบดี 

นายนพนนท ์    ภาคยท์องสุข 

นางสาวนพวรรณ     อคัรสิริธีรกุล 

นายนพวชิญ ์    ธิมา 

นางสาวนภพกัตร ์    พงคเ์จริญ 

นางสาวนภศจี     ยงัแหยม 

นางสาวนภสัวรรณ     จนัทรตุ์ย้ 

นางสาวนภสัวรรณ     อินอ่ิม 

นางสาวนภสัสร     สมศกัด์ิ 

นางสาวนภาวลัย ์    ลีประเสริฐสุนทร 

นายนรนิติ     โยธา 

นายนรภทัร     วงัแจม่ 

นายนรวร     โหราวรรณ์ 

นางสาวนราวลัย ์    ยุธรธรรม 

นายนราวชิญ ์    อยูธ่นวฒัน์ 

นายนรินทรเ์ทพ     แกว้ถึง 

นางสาวนฤสรณ์     มูลเมือง 

นายนลธวชั     อภิวงค ์

นางสาวนวพรรณ     ดว้งรกัษ์ 

นายนวพล     ขาปาง 

นายนวพนัธ ์    พิมพศ์รี 

นายนันทนัช     เช้ียวบางยาง 

นายนันทวฒัน์     วเิศษทรพัย ์

นายนันทวฒัน์     โสภากุล 



๑๑๐  
 

นายนันทวฒัน์     อคัรปุญญานนท ์

นางสาวนาตาชา     วชัลากูล 

นายนาอิฟ     นาคเสว ี

นายนิติพงษ์     เกตุแกว้ 

นายนิรวทิย ์    เรือนสิทธ์ิ 

นายเนติพงษ์     ปวงรงัษี 

นายบญัญติั     ฝักฝ่ายธรรม 

นางสาวบุณยานุช     บุญยนื 

นางสาวบุณยาพร     บุญสืบ 

นางสาวบุณษ์ยานุช  เสารส์าร 

นายบุรินทวสั     สิทธินันท ์

นางสาวบุศรินทร ์    ดอกสนัเทียะ 

นางสาวเบญจวรรณ   กลัยา 

นายปกรณ์     พงศสุรทร 

นายปฏิพล     ไชยวงศ ์

นายปฏิภาณ     เตียวศิริ 

นายปฏิภาณ     มาทา 

นายปฐกร     รกัเช้ือ 

นายปฐมภพ     สุนันตา 

นายปฐวรี ์    บุญช่วย 

นายปณิธาน     วใิจคาํ 

นางสาวปพิชญา     อินทรป์ระเสริฐ 

นายปรมินทร ์    น้ําฉํา่ 

นายปรเมษฐ ์    พรหมกร 

นางสาวประภสัสร     ตนักาศ 

นางสาวประภากร     นันทะสุธา 

นายประสิทธ์ิ     อุทยาวลี 

นายปรชัญ ์    จอมอินตา 

นายปริญญา     วงคง์าม 

นายปวริศร     ลพมรกต 

นางสาวปวณี์นุช     อคัรพฒันเมธี 

นางสาวปาณิศา     พ่ึงพา 

นางสาวปานศิริ     จนัทรส์าม 

นายปารณัท    กรุณา 

นางสาวปาริชาติ     พงษ์ไพบูลย ์

นางสาวปาลิตา     สุขใหญ่ 

นายปิตกานต ์    สายสุวรรณ 

นางสาวปิยฉตัร     คงสุวรรณ ์

นายปิยะชยั     คาํปวน 

นายปิยะณัฐ     บุหรนั 

นายปิยะพงษ์     ผูกจิตร 

นายปิยะราช     กา้นก่ิง 

นายปุณณวชิ     สุภาพ 

นายปุริมปรชัญ ์    ปวรวงศว์ฒัน์ 

นางสาวเปรมฤทยั     กายะ 

นางสาวเป่ียมบารมี   สุวรรณบุตร 

นางสาวผลิตา     ไขประภาย 

นายพงศกร     คิวสุวรรณ 

นายพงศกร     ถานาเรือ 

นายพงศกร     ยศอิ 

นายพงศธร     ภาสวตั 

นางสาวพรณิษา     ยอดแกว้ 

นางสาวพรธิตา     หมอกมืด 

นางสาวพรปวณี์     โคตรชมภู 

นายพรพินิต     คนงาน 

นายพรหมวเิมศ     อินโองการ 

นายพรหมอินทร ์    อินทรอ์ยู ่

นางสาวพราว     เก้ิงบุรี 

นายพลกฤต     อุปละ 

นายพลวฒัน์     ตุมะแกว้ 

นายพสธร     สมจิต 

นายพสิษฐ ์    สวนคาํกอง 



   

 ๑๑๑ 
 

นางสาวพชัรนันท ์    เพชรรุง่ 

นายพชัรพล     กาศลงักา 

นางสาวพชัราพร     อุ่นใจ 

นางสาวพชัริฎา     นาน่วม 

นางสาวพฒัน์ธีรา     โพธ์ิประสิทธ์ิ 

นางสาวพณัณ์นิภา     ตั้งเลิศศรีสกุล 

นายพทัธนันท ์    อยา่งเจริญ 

นายพนัธกานต ์    รอดจนัทร ์

นายพลัลภ     ตรีระแสง 

นายพสักร     คงวฒันเศรษฐ 

นายพสักร     สิริพลงัคานนท ์

นายพิชญพงศ ์    ใจแกว้แดง 

นายพิตรพิบูลย ์    ทองสุข 

นายพิทกัษ์ชน     ตนหมั้น 

นางสาวพิธุกานต ์    ดิลกวฒัน์เจริญ 

นางสาวพิม    ศิลามณีรตัน์ 

นางสาวพิมณัฐฌา     โรจน์บุญยนนท ์

นางสาวพิมภาพร     ยอดคาํแปง 

นายพิรณัฐ     ต่อพนัธ ์

นายพิรุฬหว์ฒัน์     คนัธวธูิร 

นายพิศเนตร     อาํไพริน 

นายพิสิฐ     พิภพทรรศนีย ์

นายพิสิษฐ ์    บุญคลอด 

นายพีธกานต ์    กาศอุดม 

นายพีร     บุรุษพฒัน์ 

นายพีรดนย ์    ตนัติยวรงค ์

นายพีรพฒัน์     ไชยมณี 

นายพีรพฒัน์     เหล่าอินทร ์

นายพีรวชิญ ์    สามารถ 

นายพุฒิพงศ ์    ประสาน 

นายเพ่ิมพูน     กสิณฤกษ์ 

นางสาวฟ้าใส     สนัตินรนนท ์

นายภควฒัน์     อินตายวง 

นายภราดร     สิริพฤกษา 

นายภวตั     ติยะพฒันกุล 

นายภกัดีภูมิ     พิบูลยส์มบติั 

นางสาวภคัจิรา     โล่หต์ระกูล 

นายภคัพงษ์     นาปรงั 

นายภทัรเชษฐ ์    สุจิรานนท ์

นางสาวภทัรธนกร     ม่วงบา้นยาง 

นายภทัรภณ     กองทอง 

นายภาคภูมิ     โยธิน 

นายภาคภูมิ     แสงตนั 

นายภาณุ     สง่าจิตร 

นายภาณุพงศ ์    วงคปั์นสี 

นายภาณุวฒัน์     เครือคาํ 

นายภาณุวฒัน์     สุวงค ์

นายภานุพงศ ์    ก๋องโน 

นายภานุวฒัน์     แสงนาค 

นายภิญญา     เอ้ือจิรกาล 

นายภูชนะ     นําปุ๊ด 

นายภูชิสส ์    รกัสตัย ์

นายภูธเนศ     สอนตนั 

นายภูเบศ     เทพวารินทร ์

นายภูพาน     เพ่ิมสุข 

นายภูมิ    ไพยารมณ์ 

นายภูมิธนิศวร ์    สุรินทรภ์ทัร ์

นายภูมิภทัร     สุปัญญา 

นายภูริฉตัร ์    เลิศถิรานนท ์

นางสาวภูริชญา     พนาสนัติภาพ 

นางสาวภูริชญา     อศัวโกวทิพงศ ์

นายภูวเนศวร ์    สายมณี 



๑๑๒  
 

นายมณฑล     ธรรมพิทกัษ์ 

นางสาวมณฑินี     ศรีวรรณบุตร 

นางสาวมณีกาญจน์   พรมคาํ 

นางสาวมธุรดา     กนัทาหลี 

นางสาวมธุรดา     จินะชิต 

นางสาวมธุรส     รกัชาติ 

นายมนุษินทร ์    จกัรเงิน 

นางสาวมญัชุพร     จนัทพรรณ 

นางสาวมานิสา     เรือนเงิน 

นางสาวมาลินี     ไชยเขียว 

นายเมธาพฒัน์     อรรถพีรสิทธ์ิ 

นายเมธาสิทธ์ิ     เช้ือเจ็ดตน 

นายยศพล     ครุธเวโช 

นางสาวเยาวลกัษณ์  บุญศรี 

นายรกัษ์ศิลป์     คาํเงิน 

นายรชัชานนท ์    สมทา 

นางสาวรชัฎาพร     ยาวลิะ 

นายรชัพงศ ์    ม่วงตั้น 

นายรชัพล     นครไกรลาศ 

นายรชัพล     วงัโน 

นายรชัวชิ     อินต๊ะสืบ 

นายรฐัพงศ ์    สุขุมพานิช 

นายรฐัพงษ์     สนองบุญ 

นายฤทธิชยั     พิมพา 

นางสาวลกัษิกา     รตันวงศ ์

นางสาวลลัน์ลลิต     อาชีวะนันท ์

นายวงศธร     ศรีบวัจบั 

นางสาววชิรญาณ์     ธรรมณี 

นายวชิรพงศ ์    ประยงคท์รพัย ์

นายวชิรพนัธุ ์    วงศาระ 

นายวชิรวทิย ์    ก๋าตุย้ 

นายวชิรวทิย ์    พรอาํนวยทรพัย ์

นายวทญั�ู     ปานทอง 

นายวรชยั     ใจแกว้ 

นายวรท     มงคลปัญญา 

นายวรปรชัญ ์    แบบวา 

นายวรเมธ     ไชยแกว้เมย ์

นายวรรณชาติ     ศรีสวสัด์ิ 

นางสาววรรณสิริ     กล่ินตปนียกุล 

นางสาววรรษชล     สงัขทรพัย ์

นายวรวฒัน์     แกว้แสนเมือง 

นายวรศร     ศิริพานกุล 

นางสาววรญัญา     อุฤทธ์ิ 

นายวรากร     ถาปินตา 

นางสาววราภรณ์     กุนแสง 

นายวริทธ์ิ     วงัสิงห ์

นายวรินทร     ธรรมชยั 

นางสาววริษา     ไชยสิทธ์ิ 

นายวรุตม ์    ทิมแพร 

นายวจัน์กร     อ่ินเมืองแกว้ 

นายวชัร     ใจกลา้ 

นายวชัริศ    เร่ิมกุล 

นายวฒันพงษ์     ธารเหลืองทอง 

นายวฒันา     จนัทรห์ีบ 

นายวฒันา     วรรณขาว 

นายวทัธิกร     วงศว์าน 

นางสาววนัทนีย ์    ดวงสรอ้ย 

นางสาววนัริสา     มีปัญญา 

นางสาววสันนันท ์    วทิยวชิาอนันต ์

นายวชิญพ์ล     มงคลเกียรติชยั 

นายวชิยุตม ์    อินแกว้ 

นายวชิาฤทธ์ิ     กรรขาํ 



   

 ๑๑๓ 
 

นายวริะชยั     ปอเหรียญ 

นายวริิยะ    อินทรสุข 

นายววิตัพงษ์     คลา้ยเพ็ชร 

นายวศิรุต     รวมสุข 

นายวศิรุต     ศิริมาตย ์

นายวศิเวศ     เชียงแสน 

นายวรีภทัร     วงษ์สงวนสอดศรี 

นายวรีภทัร     วริิยาจาร 

นายวรีภทัร     ไวโอเล็ต 

นายวรีะ     ปัตเตสงั 

นายวรีะศกัด์ิ     เชียงสรอ้ย 

นายวุฒิไกร     รตันโชติกาญจน์ 

นายวุฒินันท ์    จนัทะวงษ์ 

นายวุฒิพงษ์     มาปินตา 

นายวุฒิภทัร     เทียนศรี 

นายศตธญัญ ์    ฉํา่บุญชู 

นายศตวรรษ     ป้ันแตง 

นายศมาวนิ     อินชยัวงค ์

นายศรณั     จิตรแ์กว้ 

นางสาวศรณัยพ์ร     ขนัคาํ 

นางสาวศรณัยา     ชินสรนันท ์

นายศรายุธ    มโนจิระพิพฒัน์ 

นายศราวุฒิ     สมเวยีง 

นางสาวศวติา     ศรียอง 

นางสาวศษิวมิล     ศรีอุดมสุวรรณ 

นายศกัดินนท ์    อินตุม 

นายศกัยภาพ     จนัทะวงษ์ 

นายศาสตรา     ปุระเสาร ์

นายศาสตราวุธ     อคัรสิรภทัร 

นายศิรวชิญ ์    พุทธิมา 

นางสาวศิริกร     เสนะวตั 

นางสาวศิริพร     ศรีรตันาวรกุล 

นางสาวศิริภรณ์     บุญเสมา 

นายศิริศกัด์ิ     ไชยวงค ์

นางสาวศิลาวลัย ์    อุ่นอาวรณ ์

นายศิวกร     จิตพฒันชยั 

นายศิวกรณ์     พรมสุวรรณ์ 

นางสาวศิวกานต ์    เดชาธนไพบูลย ์

นายศิวฉตัร     เมนัช 

นายศิวนาถ     ปวรรณา 

นายศิวะเทพ     ถึงฝั่ง 

นายศิวชั     แจม่จรรยา 

นายศิวชั     ทองม่วง 

นายศิวชั     แสงจนัทร ์

นายศุภกร     คงอ้ือตระกูล 

นายศุภกร     ประภาเลิศ 

นายศุภกร     พอใจ 

นายศุภกร     เลิศวนวฒันา 

นายศุภกร     วุฒินันทสุ์ระสิทธ์ิ 

นายศุภกฤต     วงศตุ์ย้ 

นายศุภกฤต     สุภาษี 

นายศุภกฤต     เสรีสุชาติ 

นายศุภกิจ     เตชะวงศส์กุลชยั 

นายศุภกิจ     เหล่าสามารถ 

นายศุภเกียรต์ิ     ไทยกรณ ์

นายศุภชยั     ยะเปียงปลูก 

นายศุภชาติ     ผนัปินตา 

นายศุภณัฐ     สอนดี 

นายศุภณัฐ     เสนชุ่ม 

นางสาวศุภธิดา     นิยมรตัน์ 

นายศุภฤกษ์     วริตัน์เกษม 

นายศุภวชิญ ์    ละม่อม 



๑๑๔  
 

นายศุภวชิญ ์    สถิตวาณิช 

นางสาวศุภาพิชญ ์    กรณีย ์

นางสาวศุภาพิชญ ์    ปรากฎมาก 

นายสกลกร     ศรีวพิฒัน์ 

นางสาวสนิทพิมพ ์   ทองมา 

นายสมรกัษ์     อาจอ 

นายสรณรชัต ์    กองแกว้ 

นายสรวชิญ ์    แสนศรี 

นายสรวศิ     นามวงค ์

นางสาวสโรชา     นิรญัศิลป์ 

นายสหภูมิ     ฟองเมฆ 

นายสหรฐั     บวัระวงศ์ 

นายสหศิลป์     บุญเลา 

นายสหสรรค ์   บุญเลา 

นายสณัหณัฐ     ธรรมทอง 

นายสนัติภาพ     หอมนวล 

นายสาธิต    มะโนคาํ 

นายสิทธิชาติ     โปธิสิงห ์

นายสิทธิพล     วงคห์าร 

นายสิทธิศกัด์ิ     ใจปัญญา 

นายสิทธิศกัด์ิ     วชิราธนกิจ 

นายสิรภพ    เนตรวชิยั 

นายสิรภพ     ภูริวฒันกุล 

นายสิรวชิญ ์    ดีหรอ่ง 

นายสิรวชิญ ์    วุฒิ 

นายสิรวชิญ ์    สาํเภาลอย 

นายสิรวุฒิ     กล่าวกิติกุล 

นางสาวสิรินันทร ์    รุง่แจง้ 

นางสาวสิรินันท ์    เอียการนา 

นางสาวสิริพกัตร ์    จาํเริญสตัย ์

นางสาวสิริยากร     สุริยะวงค ์

นายสุชล     สุริยะวงศ ์

นางสาวสุชญัญา     เกตุเสาะ 

นายสุทธินันท ์    คาํมา 

นางสาวสุธาสินี     ชยัมงคล 

นางสาวสุพิชฌาย ์    กนัธาทรพัย ์

นางสาวสุพิชญา     กล่อมยิ้ ม 

นายสุพิชย ์    องัจนัทรเ์พ็ญ 

นายสุพิพฒัน์     หมอกมาเมิน 

นางสาวสุมิตรา     คาํลือ 

นางสาวสุมินตรา     ศรีคาํ 

นายสุรวชิ    ไชยโชติ 

นายสุรศกัด์ิ     แกว้แวว 

นายสุรศกัด์ิ     สมบูรณ์มา 

นายสุริยา     เข่ือนขนั 

นายเสกสรร    อินทรเ์ยน็ 

นายเสริมสุข     ทองสุข 

นางสาวโสธิดา     คูประเสริฐ 

นางสาวหฤทยั     นักไร ่

นายหิรญักฤษฎิ์     อินทรประเสริฐ 

นางสาวอจลญา     สุขเพ็ง 

นายอชิรวทิย ์    รุณบุตรา 

นายอดิศร     ดวงคาํสวสัด์ิ 

นางสาวอทิตยา     สินภกัดี 

นายอนุพงษ์     หลวงอุโมงค ์

นายอนุรกัษ์     ตาคาํ 

นายอนุสรณ์    อินทรส์าน 

นายอภิชาติ     ขดัสีทะลี 

นายอภิชาติ     แซ่ถงั 

นายอภิชาติ     ทรายแกว้ 

นายอภิเดช     สมเดช 

นายอภินัทธ ์    นันทิยา 



   

 ๑๑๕ 
 

นายอภิวชัร ์    อฐัวงศ ์

นายอภิวฒัน์     ทนัใจ 

นายอภิวฒัน์     วุฒิชมภู 

นางสาวอภิสรา     ตรีวทิยา 

นายอมรเทพ     จินาเกตุ 

นางสาวอมลวรรณ     ศรีชนะ 

นางสาวอรภา     ทะลายา 

นายอรรฆพร     เถ่ือนรอด 

นายอรรถโกวทิ     สอนทิพย ์

นางสาวอรญัญา     แกว้คต 

นางสาวอโรชา     ชยัชนะ 

นายอลงกรณ์     ถ่ินสุข 

นายอลงกรณ์     ปากอุตสาห ์

นายอคัรชยั     พรหมเผ่า 

นายอคัรพร     เลิศพิพฒัน์สกุล 

นายอคัรวนิ     กองสอน 

นายอคัรา     น้ําจนัทร ์

นายอฑัฒริญชยั     รุง่มณี 

นายอดัศิราวุธ     ปานคาํ 

นายอษัฎางค ์    ช่างพระ 

นายอษัฎายุธ     ชุมภูสืบ 

นายอาณกร     ไทยแท ้

นายอาณกร     อ่ิมอยู ่

นายอาทิตย ์    อินทะคาํ 

นายอานนท ์    ธีรประพฤทธ์ิ 

นางสาวอารีรตัน์     ฐานเหล็ก 

นายอิทธิพร     แกว้อาํไพ 

นายอิศระ     โคจรสวา่งกุล 

นายอุตมพงศ ์    วงศพ์รหมทา้ว 

นางสาวอุมาวสุ     แสนมงคล 

นายเอกภพ     วงคส์อน 

นายเอกรตัน์     กอ้มทว้ม 

นายแอกเซล     ยงัดี 

นางสาวไอรดา     แตงเล็ก 

รวม ๘๖๓ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖  
 

คณะศึกษาศาสตร ์Faculty of Education 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy 

นางกมลาศ  สาลี  สุกณัศีล 

นายกิตติวนิท ์    เดชชวนากร 

นางสาวจุฑามาศ     หนุนชาติ 

นางสาวฉตัรธิดา     หยคูง 

นางสาวชญานิตย ์    ยิ้ มสวสัด์ิ 

นายณกานต ์    อนุกูลวรรธกะ 

นางทองเหรียญ     วงคจ์นัตา 

นางนันทวรรณ     วฒันวราห ์

นางสาวน้ําผ้ึง     ท่าคล่อง 

นายภูเบศ     พวงแกว้ 

นายมณินทร     รกัษ์บาํรุง 

นางสาววริสรา     ไกรจิตเมตต ์

นายวสนัต ์    สรรพสุข 

นางสาววรีะนุช     แยม้ยิ้ ม 

นางสาวศรีสกุล     ชยัเวยีง 

นายสมศกัด์ิ     ก๋าทอง 

นางสาวสวา่งจิตร ์    ตรีพร 

นายสะอาด     คาํตนั 

นางสาวสุพตัรา     มาลยั 

นางสาวเสาวลกัษณ์   เรืองศรี 

นางสาวหฤทยั     บวัเขียว 

นายอนุวฒัน์     วภิาคธาํรงคุณ 

นายอภิชาติ     สุขอรา่ม 

ปรญิญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy 

นางสาวกรกนก     สกุลกนกวฒันา 

นางดวงคิด     จรเอก้า 

นางรววีรรณ     ไชยเมือง 

ปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Education   

นางสาวกชพรรณ     ต.เจริญ 

นางกรกนก     กรฐิติปัญญา 

นายกนัตเมศฐ ์    สุทธิธารีพงศ ์

นางสาวกิตติภรณ์     วงักะ 

นายกิติศกัด์ิ     ภูมิภกัดี 

นางสาวเกศิณี     ศรีบุญเรือง 

นางสาวเกษมณี     เจริญวรรณ์ 

นางสาวจอมขวญั     กระภูฤทธ์ิ 

นางสาวจิรชัยา     มูลสวสัด์ิ 

นางจีระพรรณ     สุศิริภทัรพงศ ์

นางสาวจุฑาทิพย ์    อินจนัทร ์

นางจุฑามาศ     จนัทรศ์ร 

นางสาวจุฑามาศ     ปุกคาํนวล 

นางจุฑามาศ     อนุกูลวรรธกะ 

นางสาวจุฬารตัน์     รวมสุข 

นางสาวเจียรนัย     เลิศบุญกุศล 

นางสาวชนกนันต ์    อยูเ่ป็ง 

นางชนิกานต ์    หลา้บุตร 

นางสาวชลดา     สุมา 

นางสาวชลธิชา     บุรีรตัน์ศรีสกุล 



   

 ๑๑๗ 
 

นายชั้น     อินต๊ะสาร 

นางสาวชิดกมล     ตองอ่อน 

นางสาวฐิติมา     นันตีสู ้

นางสาวณัฐพร     คาํภิโล 

นายณัฐวุฒิ     กนัต๊ิบ 

นางสาวตรีนุช     เพชรแสนงาม 

นายธีรน์วชั     นันตา 

นางสาวธีรนุช     ผุดสวสัด์ิ 

นายธีรวุฒิ     เช้ือพระชอง 

นางสาวนภาไลย ์    ต๊ะเสาร ์

นางสาวนริศรา     ธรรมนันตา 

นางสาวนิตยา     วงคใ์น 

นางสาวนิศาชล     แสนสุรินทร ์

นางบณัฑิตา     ป่ินชารี 

นางสาวบุษรินทร ์    กุณามา 

นางปทิตตา     สมบุญโสด 

นายปิยพทัธ ์    แหกาวี 

นายพงศพ์นัธ ์    นันชยั 

นางสาวพรรณทิวา    อินทญาติ 

นางสาวพรรณิภา     ยงธนสารกุล 

นางสาวพรสวรรค ์    กิตต์ิธนโฆสิต 

นางสาวพรหมภสัสร  อะสะนิธิกูร 

นางสาวพชัราพร     จามรี 

นางสาวพิชญน์ารา     รกัหฤทยั 

นายพิทกัษ์     ปินใจ 

นายพินิจนันท ์    ทานา 

นางสาวพิมผกา     ออ้มอารี 

นางสาวพิมพธิ์วา     วงคช์มภู 

นางสาวพีรฉตัร     อินทชยัศรี 

นางสาวเพ็ญจนัทร ์    สุขทา 

นางแพรวนภา     ไชยวงค ์

นางภคมน     วรกิตติมงคล 

นางภณิณอาภา     ยามี 

นางสาวภทรา     นาพนัง 

นางสาวภานัดดา     ญาศรี 

นายภูดิท     อกัษรดิษฐ ์

นางมนทิรา     นันกาวงศ ์

นางสาวมนัสนันท ์    บุญยงั 

นางสาวมนิดา     กาวชิยัคาํ 

นางรติกร     เตชะสุวรรณ 

นางสาวรุง่นภา     ตาดเงิน 

นายรุง่สุริญณัห ์    สุนันต๊ะ 

นางลดัดา     ลอยดี 

นายวรากร     ศิริสิทธ์ิ 

นายวราวุฒิ     อมัพุธ 

นางสาววารี     สาริกา 

นางสาววารุณี     ประณตพงศ ์

นางสาววจิิตรา     กาวชิยั 

นางสาววภิารศัม์ิ     สกุลยุทธเสนี 

นางสาววริงรอง     ชา้งเนียม 

นางสาวศศิมน     ศรีกุลวงค ์

นางสาวศิริปราณ     จรรยสื์บศรี 

นายสกุล     ไชยวงค ์

นางสาวสมาพร     สุยะ 

นางสาวสิริเรศ     จกัรแ์กว้ 

นางสาวสุดารตัน์     ดอนลาดลี 

นางสาวสุติมากุล     อุ่นใจ 

นางสาวสุธาวนีิ     วงคเ์ครา 

นางสาวโสภิตา     วงศว์ชิิต 

นางสาวอติพร     การะกนั 



๑๑๘  
 

นางสาวอรุณี     มาศกัด์ิ 

นางสาวอจัฉราภรณ์   ถาปินตา 

นางอาํภา     บุญคาํมา 

นางสาวอุทุมพร     เมืองใจ 

นางสาวอุบลวรรณ     วรพนัธุ ์

นายอุรุพงษ์     วทิยาพูน 

Miss SONGLEI  YUAN 

ปรญิญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Education (First Class Honors) 

นางสาวกชพร     ชุมภกัดี 

นางสาวกฤตพร     กองบุญ 

นางสาวกฤติยา     เล่ือนชิด 

นายกิตติธชั     แดงแกว้ 

นางสาวกิตติยา     ปงรงัษี 

นางสาวกีรติญา     ไชยลงักา 

นายเกริกพล     พงษ์จนัทร ์

นางสาวเกวลิน     สายน้ําเยน็ 

นายไกรวชิญ ์    พูลกิจ 

นางสาวขนิษฐา     แสนหลวง 

นางสาวขวญัวรานิษฐ กล่ินหอม 

นายเขมวฒัน์     ภิรมยร์กัษ์ 

นางสาวจาริกา     หม่ืนทิ 

นางสาวจารินี     รตันโชติ 

นางสาวจิตสุภา     แซมภูเขียว 

นางสาวจิรภา     ประทุมทอง 

นางสาวจิรชัญา     บุญปก 

นางสาวจิราภรณ์     หลา้เงิน 

นางสาวจีระภา     ดีรกัษา 

นางสาวเจนจิรา     น่วมเจริญ 

นางสาวชณัฐฎา     คาํพีระ 

นางสาวชนากานต ์    เจตสิริโรจน์ 

นายชยุตม ์    ป้ันม่วง 

นางสาวชรินรตัน์     คนัทะสินธ ์

นางสาวชลิดา     ทิฐธรรมงามดี 

นายชินภทัธ ์    เดชผล 

นางสาวชุลีกร     งามสนอง 

นางสาวญาณภรณ์     บวัสม้ 

นางสาวญาณิศา     ภิระบรรณ ์

นางสาวฐานิตา     อดทน 

นางสาวฐิติพร     เสรีอรุโณ 

นางสาวฐิติรตัน์     ขดัผาบ 

นายณัชพล     แสนยะเสนีย ์

นางสาวณัฏฐธิดา     อะกะเรือน 

นายณัฐกร     ปลวชัร 

นางสาวณัฐพร     เหมือนชู 

นายณัฐวฒัน์     ยิ้ มสวสัด์ิ 

นางสาวณัฐวภิา     พรมคลา้ย 

นางสาวณิชา     ชยัศิลปิน 

นางสาวดวงสุรีย ์    ธรรมชยักุล 

นางสาวทกัษ์นปพร    เผ่าปินตา 

นายแทนตรา     อินต๊ะวงศ ์

นายธณวฒัน์     สนรมัย ์

นายธนกร     ยมิิสุโท 

นายธนพงศ ์    พรหมเรืองฤทธ์ิ 

นายธนวตัร     กาวลิ 

นายธนาธิป     แสงเงิน 

นางสาวธนิดา     คาํวนิิตย ์

นายธเนศพล     ชาญรมัย ์

นางสาวธญัวรตัน์     ปิงแกว้ 



   

 ๑๑๙ 
 

นางสาวธิดารตัน์     ทองอยู ่

นางสาวธิดารตัน์     ม่วงยิ้ ม 

นางสาวธิติยา     สีนวลเขียว 

นายธีรพล     อาจปาสา 

นายธีรวฒัน์     ศรีบุรมย ์

นางสาวนราภรณ์     คาํเทพ 

นางสาวนันทิยา     มะหิงษา 

นางสาวน้ําฝน     มรุพงศ ์

นางสาวนิชนันท ์    ยศชยั 

นายนิติกร     แกว้ปัญญา 

นายนิพทัธ ์    ศิริรตันเมธี 

นางสาวนุจริน     แกว้สวา่ง 

นางสาวนุชนภา     สตัยธ์รรม 

นางสาวบณัฑิตา     วงคบุ์ตร 

นางสาวเบญจรตัน์     อยูจ่งดี 

นางสาวปฏิมากร     ใจแล 

นางสาวปภสัสร     ป้องคาํ 

นางสาวประภาพร     โพธ์ิพรม 

นางสาวปรียานุพรรธ์ กาต๊ิบ 

นางสาวปารียา     อภิวงศง์าม 

นางสาวปิยะสตรี     ปุกคาํ 

นายปุญญพฒัน์     มหาแกว้ 

นายปุณนภ     ฉวศีกัด์ิ 

นางสาวฝนนภา     ขุนทิพยท์อง 

นายพชร     ซาวคาํ 

นางสาวพณัชยา     อาจศรี 

นางสาวพรชิตา     อินถา 

นางสาวพรนัชชา     ไชยมูล 

นายพฤทธ์ิ     นิมคาํ 

นายพลากร     พวงสุวรรณ 

นางสาวพชัรีภรณ์     ต๊ะอุ่น 

นางสาวพิจิตรา     คงแกว้ 

นางสาวพิชญาดา     ดว้งพรม 

นางสาวพิชามญชุ ์    ไชยเมือง 

นายพิษณุ     ใจดี 

นางสาวเพ็ญศิริ     วงคเ์ทพ 

นางสาวภทัรวดี     สามคัคี 

นางสาวภานุชนารถ   ชยัวงค ์

นางสาวมณธิชา     วงษ์น้อย 

นางสาวมิณณัฐชา     จนัทรผ์ง 

นายรณกฤต     ขวญัมัน่ 

นายรติ     คาํจนัทร ์

นางสาวรงัสิยา     ฑีฆาวงค ์

นายรตันตรยั     ศรีมี 

นายวชิรพล     ยีต่ระกูล 

นายวรชยั     กนัอรุณ 

นางสาววรรณิกา     ดอกจนัทร ์

นายวรานนท ์    เหล็กแปง 

นางสาววริศรา     ใจแกว้ 

นางสาววริศรา     แซ่ล่อ 

นางสาววลัลภา     เมืองฤทธ์ิ 

นายวทิยา     จงรกัษ์ 

นายวรีเดช     เตจะ๊ 

นายวุฒิไกร     จิตอารี 

นางสาวศศินภา     ตุงคะศิริ 

นางสาวศุภลกัษณ์     มูลอุด 

นายสรวชิญ ์    สาททอง 

นายสหรฐั     ไชยฮอ้ย 

นายสิทธิชยั     กูนาธรรม 

นายสิรภพ     คูณเจริญสุข 

นางสาวสุธาทิพย ์    เชยช่ืนจิตร 

นางสาวสุปรียา     สายถ่ิน 

นางสาวสุพตัรา     พรมแกว้งาม 

นางสาวสุภาวนีิ     อมัวาทย ์



๑๒๐  
 

นายสุรเชษฐ ์    สุวรรณศิลป์ 

นางสาวสุวสิรินทร ์    สุวรรณจกัร ์

นางสาวอภิญญา     อ่ินต๊ิบ 

นายอมัรินทร ์    มีแสงนิล 

นางสาวอาทิตยาพร   แสนพรม 

นางสาวอิงผอรณ์     แกว้วเิศษ 

นางสาวอิรยา     ผายาว 

ปรญิญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Education (Second Class Honors) 

นางสาวกนกนิภา     กรุณา 

นางสาวกมลวรรณ     คนสุข 

นายกฤตนัย     หลวงฟู 

นางสาวกญัญาภคั    แกว้นุ้ย 

นางสาวกุลจิรา     ลงักาพินธุ ์

นายจกัรภพ     สายสุยะ 

นางสาวจนัทิมา     อินจนัทร ์

นางสาวจุฑามาศ     แสงสาย 

นางสาวชญานุช     สุจินพรหัม 

นายชยพล     วงัสุนทร 

นายชยัรตัน์     คุม้คาํ 

นางสาวชุติมา     แสงอรุณ 

นางสาวฐิติยา     สุรินธรรม 

นางสาวณ พิชา     พุทธา 

นางสาวณรินทรทิ์พย ์ ชยัชนะ 

นางสาวณัฐฐินันท ์    หงสอ์ศัวนิ 

นางสาวณัฐธดา     พรหมรกัษ์ 

นางสาวดนยา     โนนติวาลย ์

นางสาวทานตะวนั     อ่อนศรี 

นายธนกฤต     เมืองจนัทร ์

นายธนกฤต     สมศรี 

นายธนกาญจน์     อรุณศกัด์ิ 

นางสาวธนัชพร     ยาวชิยั 

นายธรรมธร     สมหวงัสกุลเลิศ 

นางสาวธญัญา     ศรีอาวชันาการ 

นางสาวธญัญาภรณ์   เครือสาร 

นางสาวธญัญารตัน์  ถือแกว้ 

นายธิติสรรค ์    สงพราหมณ ์

นายธีรภทัร     ศิริวงศท์อง 

นายนพพร     เขียวมงั 

นายนพรตัน์     อ่อนแพง 

นายนฤชิต     มะลิจนัทร ์

นางสาวนฤมล     หสัแดง 

นางสาวนุศรา     แสนคาํ 

นางสาวเบญจมาศ     จงวฒันา 

นางสาวเบญจวรรณ   สุวรรณพุฒ 

นางสาวปพิชญาภรณ์  เสนาะ 

นายปิยวฒัน์     จินาเฟย 

นางสาวพรทิพย ์    เลาวา้ง 

นางสาวพรรษกาญจน์ จาํรสั 

นางสาวพลอยชมพู   สอยเหลือง 

นางสาวพชัราภรณ ์    คาํโพธ์ิ 

นายพิทกัษ์     ลาํพูน 

นางสาวพิมพพ์กัตร ์ แกว้บงัเกิด 

นางสาวเพชริตา     เพชรคง 

นางสาวภาวณีิ     ศิริสิทธ์ิสวสัด์ิ 

นายภูมินทร ์    สนัวงค ์

นายมนัสชยั     ปามะ 

นางสาวมทันียา     เทพอาจ 

นางสาวรชัฎาภรณ ์ ซ่ามยอง 



   

 ๑๒๑ 
 

นางสาวรญัชิดา     พรมมินทร ์

นางสาวฤดีชนก     สิงหแ์สง 

นางสาวลดัดาวลัย ์    เรือนอินทร ์

นางสาววงศิยา    แกว้มุกดา 

นายวรกานต ์    สุวรรณนิมิตร 

นายวรรณเศรษฐ     ศรีสวสัด์ิ 

นายวรากร     อุดธรรมใจ 

นางสาววราพร     หงสุวรรณ ์

นางสาววณัณิตา     มหาวรรณ์ 

นางสาววชุิดา     เปาป่า 

นายวทิธวฒัน์     ศรีจนัทรต์า 

นางสาวเวธกา     ขนัติพงษ์ 

นายศิริวฒัน์     มูลวงศ ์

นางสาวสมิตา     แกว้คาํแสน 

นางสาวสุภาวดี     จกัรมานนท ์

นางสาวสุมิตรา     สิทธิ 

นางสาวสุวชิญา     วนัเพ็ญ 

นายอติกานต ์    แสงวลิยั 

นายอนุรกัษ์     สารขาว 

นายอภิวฒัน์     ใบบวั 

นายอภิสิทธ์ิ     บุตรวงษ์ 

นางสาวอรดี     สีลากุล 

นายอรรถศาสตร ์    วรชินา 

นางสาวอินทิรา     ปินตา 

ปรญิญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Education 

นางสาวกนกวรรณ     ทองสุข 

นายกฤษกร     เข่ือนแกว้ 

นายกฤษณะ     วงัคาํ 

นางสาวกญัญาณัฐ    อินต๊ะสาร 

นางสาวกญัญาลกัษณ ์ เรืองฤทธ์ิ 

นางสาวกลัยรตัน์     ดอนประดิษฐกุล 

นางสาวกาญจนาพร   นิธิกรโกศล 

นางสาวกานตช์นิต   จิตตใ์จ 

นายกิตติพศ     กิตติธราภพ 

นายจตุรภทัร     ปาโกวงศ ์

นายจกัรพนัธ ์    ซง้ศิริ 

นางสาวจารุวรรณ     วรประเสริฐ 

นายจิระเอนก     ปินอินต๊ะ 

นางสาวจิรชัญา     วงคแ์สนคาํ 

นางสาวจุทามาศ     ยะกาศ 

นายเจษฎา     อาวุธ 

นายเฉลิมราชย ์    เตชนันท ์

นางสาวชนิกานต ์    คงรอด 

นางสาวณัฎฐา     สุขเอม 

นายณัฏฐพ์ล     ภูติศานติสกุล 

นางสาวณัฐกฤตา     จิรภาสเมธาพรกุล 

นางสาวณัฐชา     พรมเสพสกั 

นายณัฐวตัร     แกว้โชน 

นางสาวณิชดาภา     แกว้รว่มวงค ์

นายตุลธร     วงคใ์จ 

นายธนกร     อินต๊ะเข่ือน 

นายธนดล     อินต๊ะจนัทร ์

นายธนวฒัน์     อกัษรศรี 

นายธนาตย ์    สาํนักพงศ ์

นางสาวธมนวรรณ   สูตรเลข 

นายธรรมวุธ     ไชยศรี 

นางสาวธญัจิรา     ฟูเต็มวงศ ์

นางสาวธญัชนก     ยอดน้อย 

นายนพกร     โนจา 

นางสาวนมิตรา     จี้ อินทร ์

นายนฤปนาถ     อุบลพิทกัษ์ 



๑๒๒  
 

นางสาวนลินี     จนัทรแ์สงขจร 

นางสาวนัทธมน     ถุงเงิน 

นายนันทวฒัน์     ธิชาญ 

นางสาวน้ําทิพย ์    รตันปัญญาธร 

นางสาวประภสัสร     ปงผาบ 

นางสาวปรียาภรณ ์    ปินตาปิน 

นางสาวปวริศา     กงัสุกุล 

นางสาวปิยธิดา     นวลตา 

นางสาวปิยะเนตร     จาํปาแท ้

นายพงศธร     จนัทรกุล 

นางสาวพชรกมลวรรณ์ ล้ิมธนภรณ ์

นางสาวพรชนิตว ์    นะพิชยั 

นางสาวพุธิตา     สุภาอินทร ์

นางสาวเพ็ญพรรณา   พรหมมินทร ์

นางสาวภณิตา     ทาจิตราวชัร 

นางสาวภทัรช์มน     จนัตะมะ 

นางสาวภทัรวดี     ปรารมภ ์

นางสาวภทัราภรณ ์    คาํสวสัด์ิ 

นายภาสกร     ปัญญากาศ 

นางสาวรรินรดา     เดชคุณมาก 

นางสาวรศิชาวรี ์    ปู่ซ้ึง 

นายระพีรพ์ชัญ ์    ปันสุพฤกษ์ 

นางสาวรกัษ์สุดา     แกว้คุณา 

นางสาวรุง่อรุณ     เตชะวนั 

นางสาวรุจาภา     จนัทรก์ล่ิน 

นางสาวลกัษมี     แกว้กาํเนิด 

นางสาววรินทนันท ์  วนัชูพร้ิง 

นางสาววริศรา     ยะเรือน 

นางสาววนิิทรา     สุตวงค ์

นายวลิาศ     พน้เวร 

นายวุฒินันท ์    หลวงภา 

นางสาวศศิธร     ศรีสมพงษ์ 

นางสาวศิริขวญั     โปธิเปา 

นางสาวศิรินทรทิ์พย ์ มารวชิยั 

นายศุภวชิญ ์    โชติธนโยธิน 

นายสิทธิกร     นรินทร ์

นายสิทธิพล     นุภาเลา 

นางสาวสินิทธา     แหวนเงิน 

นางสาวสุชาวดี     ทุ่งลอ้ม 

นายสุทธิพงษ์     คาํสุวรรณ์ 

นางสาวสุนิษา     เน้ืออุ่น 

นางสาวสุภสัสรา     ใจดี 

นางสาวสุภาพร     สงัขชุ์ม 

นายหิรณัย ์    บุญปัน๋ 

นางสาวองัคณิต     จนัทรทิ์พย ์

นางสาวอาทิตยา     อาทิตยวฒัน์ 

นายอาทิตย ์    คาํหล่ิง  

รวม ๓๙๑ คน 

 

 

 



   

 ๑๒๓ 
 

คณะเศรษฐศาสตร ์ Faculty of Economics 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต Doctor of Philosophy  

นางสาวเกวลิน     สมบูรณ์ 

นางสาวจิตติมา     สิงหเ์วชสกุล 

นางสาวชนามาศ     อินต๊ะปัน 

นางสาวชลระดา     หนันต๊ิ 

นายศตวรรษ     วรรณพนัธ ์

นางอริศรา  รม่เยน็  เณรานนท ์

Miss MENGJIAO  WANG 

Mr. QUANRUI  SONG 

Miss RUOFAN  LIAO 

ปรญิญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Economics  

นางสาวกมลทิพย ์    ยาชะรดั 

นางสาวกมลวรรณ     กาละปัน 

นางสาวกรกนก     จาบรมัย ์

นางสาวกฤตกนก     เรืองพนิช 

นางสาวกญัญว์รา     พลแหลม 

นางสาวกญัญารตัน์   ทศัเกตุ 

นางสาวกณัฐิกา     คนัธวธูิร 

นางสาวกณัฐิกา     ปัญญาละ 

นางสาวกณัฐิกา     สิทธิไทย 

นายเกริกพล     แสงสวา่ง 

นางสาวเกศราภรณ์  ใจขอ้ 

นางสาวจิระประภา   ปัญญาแดง 

นางสาวจิลมิกา     อยูพ่งษ์พิทกัษ์ 

นางสาวจุฑาพร     ศรีวงค ์

นางสาวเจนจิรา     อุปคุตฆ ์

นางสาวเจนจีราภรณ ์ อินชยั 

นางสาวเจิดนภางค ์    ลุนาวนั 

นางสาวชนมนิ์ภา     จนัทรเ์อ่ียม 

นางสาวชยาภรณ์     ชยันาจิตร 

นางสาวชวาลา     นามวจิิตร 

นางสาวฐาปนี     จนัทรเ์พชร 

นางสาวณัฐกานต ์    พรมอนันต ์

นางสาวณัฐณิชา     แท่นทอง 

นายณัฐนนท ์    ปัญญาไวย 

นางสาวทิพาภรณ์     แสนปัญญา 

นายไทยรฐั     บุญราศรี 

นายธนวรรดิ     สุวรรณวงศ ์

นางสาวธาดารตัน์     พรมเทศ 

นายธีรภทัร     จนัต๊ะคาด 

นางสาวนันทชัพร     นันทะเสน 

นางสาวนิรมล     ประเสริฐพงศกุ์ล 

นางสาวนุจรินทร ์    ศรีคุณเมือง 

นายเบญจพนธ ์    คลา้ยมณี 

นางเบญจมาศ     วงคม์หาวนั 

นางสาวปัญญปัทม ์    นุ่มนวล 

นางสาวปิณฑิรา     วลีธนาพนัธ ์

นางสาวพณิดา     เด่นดาวเรือง 

นางสาวพรรณวดี     พนัธศ์รี 

นางสาวพรรธชาดา   โพธ์ิเชิด 

นางสาวพชัรีภรณ์     พุทธิมา 

นางสาวภณัฑนันท ์  จนัธิมา 

นายภาณุ     พรหมมิรตัน์ 



๑๒๔  
 

นางสาวภาวติา    บาํรุงศรี 

นางสาวภาวนัินท ์    กิตติกรวรเดช 

นายภีมพล     คณาโจทย ์

นางสาวมทัวนั     ศรีแกว้ 

นางสาวรตันนันท ์    คุณนิธิกร 

นางสาวรตันวรรณ     ราชภณัฑ ์

นายวรกรณ์     ก่ิงมัน่ 

นางสาววรญัญา     ชาํนาญ 

นางสาววลิาสินี     บุญแปลง 

นายศีลวตัร     อาศยั 

นางสาวศุภางค ์    จนัทรแ์ปลง 

นางสาวสิริมา     นาคสาย 

นางสาวสิริลกัษณ์     พนัธว์งค ์

นางสาวสุพตัรา     ร่ืนใจชน 

นางสาวสุภารตัน์     โปธาตุ 

นางสาวสุรีพร     สีตาบุตร 

นางสาวสุวรรณา     ขุนป่ิน 

นางสาวสุวารี     ใจดว้ง 

นางสาวอริสา     ศิริวฒันศร 

Miss CHANMARY  YIM 

Miss FEIHONG  WANG 

Mr. GUOWEI  TIAN 

Miss HENG  LI 

Miss HONG  LI 

Miss HONGYAN  DUAN 

Miss LING  LI 

Mrs. PHOO PWINT MYINT OO     

Miss PU  HUANG 

Miss QIAN  WANG 

Miss RUICAI  LI 

Miss RUIWEN  YANG 

Miss SHIQI  ZHOU 

Miss SHIXIN  LIU 

Mr. SHUANG  LIU 

Mr. TIANHAO  XU 

Miss XIANING  ZHANG 

Miss XIAO  LI 

Miss XIN  LIU 

Miss YIXI  LI 

Miss YUE  ZHAO 

Miss YUJUE   WANG 

ปรญิญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Economics (First Class Honors) 

นายกณัฑเ์อนก     ชอบเพ่ือน 

นางสาวกาญจนา     หว่งศิริสกุล 

นายกานตพ์งศ ์    ธีรตัน์ชยงักูร 

นายจตุพร     จิตรจาํนอง 

นางสาวชนากานต ์    คาํลือสาย 

นายชลสิทธ์ิ     พุทธานนท ์

นายชาญวทิย ์    จนัทน์ตน้ 

นางสาวชิษณุชา     ชุ่มสวสัด์ิ 

นางสาวฐิติพร     พิทูรทศัน์ 

นางสาวณัฐฑิตรา     เงินรอด 

นายณัฐดนัย     ทองอนันต ์

นางสาวณัฐนรี    มณีจกัร 

นายณัฐพงศ ์    ศิริชยัเจริญ 

นายธนา     วงศด์าํรงเดช 



   

 ๑๒๕ 
 

นางสาวนภสัสร     แสงสวา่งวฒันะ 

นางสาวนลินี     อุทยั 

นายบณัฑิตย ์    พิณอุดม 

นางสาวปรางคทิ์พย ์ ครุฑสงัวาลย ์

นายพงษ์อาภา     ตั้งศรานิเชฐ 

นายภาณุพงศ ์    คาํลน้ 

นายภานุวฒัน์     เป้ียปลูก 

นางสาวภาสินี     ดาํรงค ์

นางสาววณิชยา     ยวนยี 

นางสาววรชัยา     แซ่โงว้ 

นางสาววราพร     โตวริตัน์กิจ 

นางสาววารินทร ์    กนัสุข 

นายวรีะชาติ     ชินวตัร 

นายศิวนาถ     อน้เพ็ง 

นางสาวสาธิกา     เสริมสุขต่อ 

นายสุทธิภทัร     ราชคม 

นายสุริโยภาส     ปริญญา 

นางสาวอตินุช     ราชกิจ 

นางสาวอคัรณี     เตชานุรกัษ์ 

นางสาวอสัราวดี     อภิวนัทสิ์ริวฒัน์ 

นางสาวอารียา     อรา่มแสงเทียน 

นายเอเชีย     เสวกุีล 

Miss LULU  JIANG 

Miss SHENGNAN  YANG 

Miss TING  ZUO 

Miss ZHIHUI  ZHAO 

ปรญิญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Economics (Second Class Honors) 

นางสาวกญัญาณัฐ ์    เตโชติอศันีย ์

นางสาวกนัยาลกัษณ์  ปาละอาจ 

นางสาวขตัติยา     นิลวฒันา 

นายชนาธิป     จนัทรบ์าง 

นางสาวชุติกาญจน์   สุปินะ 

นายไชยภพ     ณ นคร 

นายณฐพงศ ์    ตนัติจิรานนท ์

นายณัฐดนัย     ไชยมงคล 

นายณัฐพงศ ์    สทัธรรมนุวงศ ์

นางสาวณัฐรินีย ์    ตุย้หลา้ 

นางสาวทกัษพร     ธรรมสิทธ์ิ 

นางสาวทศันวรรณ   ทัง่ศิริ 

นายธนภทัร     เข่ือนเพชร 

นายธนาธิป     ไพรอด 

นางสาวธญัชนก     เตชุกร 

นางสาวธาริณี     เฝ้าหนองคู่ 

นายนิธิศพงศ ์    บุญเมือง 

นางสาวบุญชนิต     บุญธิมา 

นายปฏิภาณ     บุญตนั 

นางสาวปณิธิ     แสนสมบติั 

นายปวณีวชั     พลนิกร 

นายพชัรพล     บรรลือศกัดิกุล 

นางสาวพิชชาภา     เขียวสวสัด์ิ 

นางสาวพิชญาภา     สุยะใจ 

นางสาวมนัสนันท ์    เตจะ๊วนัดี 

นางสาวเมทิกา     ภทัรธนารตัน์ 

นายศรณัย ์    จงกา้วหน้า 

นางสาวศสินี     สิงหอุ์ไร 

นายศุภวชิญ ์    สิงหใ์จ 

นางสาวโศภนิช     ตีระไชย 



๑๒๖  
 

นางสาวสุขิตา     ประทุมโทน 

นายสุขุมพนัธ ์    ทองเถ่ือน 

นางสาวสุชานันท ์    สตันาโค 

นายสุทธิพงษ์     เกง้สุข 

นางสาวอรยา     ครุฑแสง 

นางสาวอมัพิรา     ผดัโน 

Miss  HAILIN  SONG 

Miss JUNQING  HE 

Miss MEIGUI  HONG 

Miss PEIYAO  WU 

Miss TIANYU  WU 

Miss WENQING  CAO 

Miss XIANRU  ZHONG 

Miss YANQING  SHEN 

Miss YIFEI  CHEN 

Miss YING  ZHANG 

ปรญิญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Economics 

นางสาวกชกร     ทรพัยส์มบูรณ์ 

นางสาวกชกร     โรจนศิริพงษ์ 

นางสาวกนกลกัษณ์   เวชกรณ์ 

นางสาวกนกวรรณ     ใจแกว้ 

นางสาวกนกวรรณ     น่ิมอนุสสรณกุ์ล 

นางสาวกนกวรรณ     ผมงาม 

นางสาวกรจิรา     ศรีโสภาพิมาน 

นางสาวกรวภิา     เอ้ือจริง 

นายกฤตพงศ ์    หงษ์ขจร 

นายกฤตภพ     กนัทา 

นายกษิด์ิเดช     มณีรตัน์ 

นางสาวกญัญาณัฐ     น้อยดว้ง 

นางสาวกญัญารตัน์  ตอ้งไม ้

นางสาวกนัยาวรี ์    วรีะกุล 

นายการณัยภาส     คาํบุรี 

นางสาวกิติวรรณ     นอบน้อม 

นางสาวกุลรตัน์     ปูยอดเครือ 

นางสาวเกศสิริ     ต๊ะตอ้งใจ 

นายเกิดพล     ปอแซะ 

นายคุณัชญ ์    เหมือนทิพย ์

นายจกัรกฤษณ์     สงัขเ์ดช 

นางสาวจนัทิมา     สุขเกษม 

นายจารุกิตต์ิ     ราชศิลา 

นายจิตริน     จิตรประเสริฐศรี 

นางสาวจิราพรรณ    ใจคาํ 

นายจิรายุทธ     เลิศเกียรติบณัฑิต 

นางสาวจุฬาลกัษณ์    ปลดัขวา 

นายฉตัรณรงค ์    กิตติพฒันากร 

นางสาวชญานิน     แสงสุนทร 

นางสาวชญานิศ    คงกระพนัธ ์

นางสาวชนากานต ์    ไครศ้รี 

นางสาวชนิกานต ์    คาํไทย 

นางสาวชนิกานต ์    มงคลจาตุรงค ์

นายชยพล     ศกับุตร 

นางสาวชลณัฎ     สุวรรณ ์

นางสาวชลนัดา     ยะผูก 

นางสาวชลิดา     กนัธามณี 

นางสาวชวศิา     เชียงน้อย 

นางสาวชญัญา     จงวริิยานุรกัษ์ 

นางสาวชญัญาพชัร ์  ประวาสุข 

นายชุติวุฒิ     มูลเพ็ชร 

นางสาวญาณิศา     เรืองจนัทร ์



   

 ๑๒๗ 
 

นายฐปณัฏฐ ์    เปรมจิตต ์

นางสาวฐิตาภรณ์     ชุมภูศรี 

นายฐิติกร     ศิริชยั 

นายฐิติคุณ     กาพแกว้ 

นางสาวฐิติมา     ยะใจ 

นายณรงคท์รรศน์     สิงหตุ์ย้ 

นางสาวณหทยั     คุณประดิษฐ ์

นางสาวณัชชา     ไชยพล 

นางสาวณัชชา     เปาริก 

นางสาวณัฏฐน์รี     ทาํสวย 

นางสาวณัฐชยา     ใจดี 

นายณัฐชาติ     แสงคาํ 

นางสาวณัฐฐานันด ์  ตาทิพย ์

นางสาวณัฐณิชา     วงัษา 

นายณัฐนันท ์    อินถา 

นางสาวณัฐนิช     คาํถาวร 

นายณัฐพงษ์     ผลิวรรณ 

นายณัฐพล     ศรีสมบติั 

นางสาวณัฐวติรา     โชคอนันตนิ์ธิ 

นางสาวณัฐวภิา     ศิริวฒัน์ 

นางสาวณิชกานต ์    ต๊ิบพรม 

นางสาวดาซึล    ลี 

นางสาวดารากร     โพธ์ินิล 

นางสาวดาริน     พรมเทศ 

นางสาวตริตาภรณ ์  ธรรมชยั 

นายทวทีรพัย ์    แสนแกว้ 

นายทศพล     ดาวดายรมัย ์

นายทินภทัร     ใจมัน่ 

นางสาวทินัดดา     กาวลิะ 

นายธนกร     สิทธิสนัติกุล 

นายธนกฤต     วงศช์ยัประเสริฐ 

นายธนดล     เอกสมัพนัธทิ์พย ์

นางสาวธนพร     วสิภกัด์ิ 

นางสาวธนภรณ์     ลือขุนทด 

นายธนยศ     กุลธาํรงค ์

นางสาวธนวนัต ์    ศิริเจริญสมบติั 

นางสาวธนัญญา     แสงแกว้ 

นายธนาชิต     วงษ์เคลือบ 

นายธนิสร     เทียนดี 

นางสาวธญัชนก     จนัทวรรณ 

นางสาวธญัญภสัร ์    ทวศีกัด์ิทินโชติ 

นางสาวธญัลกัษณ์     เนตยากร 

นางสาวธารารตัน์     เสนคปะนันท ์

นางสาวธิติยา     นาหวันิล 

นายธิติวุฒิ     จนัธิมา 

นายธีธชั     รตันะ 

นายธีริทธ์ิ     พรภทัรนันท ์

นายนครินทร ์    อินทรม์ัน่ 

นางสาวนฏกร     คาํธิตา 

นางสาวนภสัภรณ์     เลิศเจริญตระกูล 

นายนรเศรษฐ ์    ยนพนัธ ์

นางสาวนริศรา     สุใจ 

นางสาวนลินทิพย ์    บรรจงธุรกิจ 

นางสาวนัทธมน     กาทองทุ่ง 

นางสาวนันทน์ภสั     ญาวรรณศรี 

นางสาวนันทชัพร     สรอ้ยศกัด์ิ 

นายนันทิพทัธ ์    โพธ์ิสมบติั 

นางสาวนารีรตัน์     สงัขศ์รี 

นายนิธิพล     เมฆขาํ 

นางสาวบุษยมาศ     จาเพียราช 

นายปฏิภาร     ใจจิตแจม่ 

นายปณิชา     ทองสุข 



๑๒๘  
 

นางสาวปภสัสร     ตนัสกุล 

นายปราชญา     เช้ือเจ็ดตน 

นางสาวปราณปรียา  โงว้ธนารมย ์

นางสาวปริญญาภรณ์ มูลธิดา 

นางสาวปสุตา     เส็งพานิช 

นางสาวปัณฑารีย ์    ปิติวรนันท ์

นางสาวปาณัสมา     ศรีสวสัด์ิ 

นางสาวปาริฉตัร     มูลเมือง 

นางสาวปุณฑริกา     อธิกุลวรภทัร 

นายพงศธร     คูณดี 

นายพงศภ์รณ์     สกุลพาณิชเจริญ 

นายพงศร์ว ิ    ฟูจิวารา 

นายพงศศิ์ริ     กาพยแ์กว้ 

นางสาวพรชนก     สิงหเ์ดช 

นางสาวพรรณารา     วงศง์าม 

นางสาวพรรษมล     คงปาน 

นายพศวตั     รุจิพรรณ 

นางสาวพชัรฎ์ามาศ   วงิวอน 

นางสาวพชัรี     ขยนัขาย 

นายพทัธ ์    นนทะเปารยะ 

นายพนัธวชั     เชิงวชัรกุล 

นางสาวพิมพใ์จ     ไชยวรรณ 

นางสาวพิมพป์ระภสั  ผลรตันไพบูลย ์

นางสาวพิมษ์ณารา     พิพฒันวนิษกุล 

นางสาวเพ็ญศรี     คงคลงั 

นางสาวแพรวา     ล้ิมสุคนธ ์

นางสาวไพรินทร ์    ขติัรตัน์ 

นายไพโรจน์     ธีระกุล 

นายภทัธาวุธ     ชยัจิตติประเสริฐ 

นางสาวภสัสราภรณ์  ตนัติวฒัน์ 

นายภาคภูมิ     อินต๊ะมูล 

นายภาณุวฒัน์     แสนวงษ์ 

นายภูมิรพี     กาํธรกูล 

นายมงคล     ไชยทิง 

นางสาวมญชุพิ์ชา    เก้ือกูล 

นางสาวมนทกานต ์    ซาวหลา้ 

นายมนัญพลร ์    คุณา 

นางสาวมยุรฉตัร     บาํรุงพรไพศาล 

นายยุทธพิชยั     เผ่าเคร่ือง 

นางสาวยรู่า     เช 

นายรจกร     จิรานุกรม 

นางสาวรวนิทนิ์ภา     รุจนรงศ ์

นางสาวรชันีชล     อน้อา้ย 

นายรฐัธรรมนูญ     วงษ์จนัทร ์

นายรฐัวศิว ์   รกัวานิช 

นางสาวรตันา     แสงเฮ่อ 

นางสาวรตันาพร     ทบัทิม 

นางสาวรุง่รวนิ     ชูแช่ม 

นายเรืองฤทธ์ิ     นาคสุวรรณ 

นางสาวลกัษิกา     จิตรใจ 

นางสาวลกัษิณาภรณ ์ เร่ิมภกัตร ์

นางสาววณิชยา     วเิชียรนพวงค ์

นางสาววทนัยา     อาจหาญ 

นางสาววรรณนภา     อุนาริเณ 

นางสาววรชัยา     แสงทบัทิม 

นางสาววราภรณ์   ก่อเกิด 

นายวรายุต ์    ยาวรีะ 

นางสาววริศรา     ยนืยง 

นางสาววาสนา     บุญพุ่ม 

นายวชิชากร     รกัษ์สงัขศิ์ริคุป 

นายวสิิฐ     คาํกมัพล 

นายเวชพิสิฐ     ใจแจง้ 



   

 ๑๒๙ 
 

นายศรณัย ์    โรจนโสทร 

นางสาวศศิภา     ช่ืนอยู ่

นางสาวศศิวมิล     เวยีงดี 

นายศิรวชิญ ์    ศิริเลิศวฒันา 

นางสาวศิริญญา     สิงหสุ์ติน 

นางสาวศิรินันทน์     สุขเอียด 

นางสาวศิริพร     แซ่ลี 

นายศุภกร     ปิยะวราภรณ์ 

นายศุภกฤช     ขาวทอง 

นายศุภณัฐ     จุลทะสี 

นายศุภวชิญ ์    คงใจดี 

นายศุภสณัห ์    ขลิบเงิน 

นายสราวุธ     เก่งการ 

นางสาวสริดา     บรรณสาร 

นางสาวสโรชา     เฉลียวพงศ ์

นางสาวสโรชา     ชวลิตชีวนิกุล 

นางสาวสลิล     บุญคง 

นางสาวสาธิตา     จนัตบุตร 

นางสาวสายวาริน     สุริยา 

นางสาวสายสุนทรี     เนตรทิพย ์

นางสาวสาวติรี     ต๊ะกนัทา 

นางสาวสุดารตัน์     พรหมฤทธ์ิ 

นายสุทธินัย     ขนทอง 

นางสาวสุธินันท ์    ทนตป์ระเสริฐเวช 

นางสาวสุนิสาห ์    ไพรมีค่า 

นางสาวสุพตัรา     หอมทอง 

นางสาวสุพิชชา     จุย้จาํลอง 

นางสาวสุพิชญา     คงสุทธ์ิ 

นางสาวสุพิชญา     คาํกลาง 

นางสาวสุภคักูน     รุง่เรือง 

นายสุรเชษฐ ์    แกว้สีนวล 

นายเสฎฐวุฒิ     สุขเจริญ 

นายอธิป     สกลพนัธุ ์

นายอนพทัย ์    ไชยมะโน 

นางสาวอนัญลกัษณ์   วชิยั 

นายอนุชา     สวา่งจนัทร ์

นางสาวอนุธิดา     แจม่จาํรสั 

นายอภิวฒัน์     ยาวุธ 

นางสาวอริสา     กาติน 

นางสาวอวศัยา     ศรีวงษากุล 

นางสาวอจัฉรียา     จนัตาคาํ 

นางสาวอญัมญัญ ์    ช่างคาํ 

นางสาวอฐัภิญญา     พลนอก 

นางสาวอาทิตยา     อน้ดว้ง 

นางสาวอาริษา     พาระสี 

นายอาํนาจ     เจริญโกศลธญั 

นางสาวอุษณิษา     บวันารี 

นางสาวเอกนารี     ชยัวนั 

นายเอกอนันต ์    จนัตา 

Miss ANDI  QI 

Mr. AO  ZHOU 

Mr. BO  FENG 

Miss BO  ZHANG 

Mr. CHENGJIN  HE 

Miss CHUNYU  CHEN 

Mr. FAYOU  ZHENG 

Mr. FEIYANG ZHOU 

Miss FEIYU  MIAO 

Mr. FUBIN   GONG 

Miss GUOPING  CHEN 

Mr. HANG  YANG 

Mr. HAOJIA  TANG 



๑๓๐  
 

Mr. HAOYUN  XU 

Mr. HEXING  LIU 

Miss HONGYU  CHEN 

Miss HUITING  ZHOU 

Mr. JEREMIAH TAN YOONG WEN     

Miss JIA  LI 

Miss JIAO  LU 

Miss JING  HUANG 

Miss JUNJUN  WANG 

Mr. JUNMING  HU 

Mr. LIANGPENG  CHEN 

Miss LIN  ZHANG 

Mr. MAITE  LI 

Miss MENGTING  YANG 

Miss MIAO  GAO 

Miss QINGGE  KUANG 

Miss QINGZHUO  LI 

Mr. QIU  QIU 

Miss RUI  GAO 

Miss RUIQI  LI 

Miss RUOCHEN  XU 

Miss RUORAN  MA 

Miss RUYAO  CAI 

Miss SHIXUN  YUAN 

Miss SHUJUAN  LI 

Miss SHURAN  YANG 

Miss TING  QIU 

Miss WANRONG  LIU 

Miss WEI  HUA 

Miss WENYAN  ZHOU 

Miss WENYUE  LI 

Miss XI  DAI 

Miss XIANFENG  FAN 

Mr. XIAO  MA 

Miss XIAOQI  FANG 

Miss XIAOYAN  WANG 

Miss XINGJIE  ZHOU 

Miss XINYING  RAN 

Miss YANRONG  ZHU 

Miss YAO  ZHANG 

Miss YATING  LAI 

Miss YIJIN  DONG 

Miss YUAN  WANG 

Miss YUN  YANG 

Miss YURU  HUANG 

Mr. ZONGHUI  LIANG 

รวม ๔๕๒ คน 

 

 



   

 ๑๓๑ 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ Faculty of Architecture 

ปรญิญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Architecture 

นายกณัณธิป     ตนัติสิริวฒัน์ 

นายจิตรกร     ปันโปธิ 

นางสาวชนมนิ์ภา     กนัไชยคาํ 

นางสาวตวษิา     วฒันเจริญพงศ ์

นายธนพร     พรเทวกุล 

นายปิยวฒัน์     ช่ืนชม 

นางสาวพชัลลิตษร   แกว้ปีลา 

นายพุทธิพงษ์     มีทอง 

นางสาวภกัด์ิจีรา     บุญเติง 

นายวนัฉตัร     ด่านหงสม์งักร 

นายศิรชชั     ชมเสียง 

นางสาวศิรินภา     ถาใจ 

นางสาวศิลดา     ใบโพธ์ิ 

นายสิทธิกานต ์    สตัยซ่ื์อ 

Miss MIORI  ABE 

Miss SILVANA  NATALY  VASQUEZ  SANCHEZ

ปรญิญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Architecture (First Class Honors) 

นายธญัพิสิษฐ ์    ธีรทัธานนท ์

นายธีรินทร ์    รงัสิยารมณ์ 

นางสาวสุพิชญา     รูปสุวรรณ 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Science  (Second Class Honors) 

นางสาวณชนก     จนัทรเ์ขียว นางสาวพราวภสั     เตชะรุง่โรจน์ 

ปรญิญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Architecture (Second Class Honors) 

นางสาวกญัญาวรีย ์    พิสปิงคาํ 

นางสาวใจฟ้า     เหรญัญะ 

นายซนั     ไซสวสัด์ิ 

นายณัฐพงศ ์    จาํเริญ 

นางสาวธนัยพร     อน้บุญอ่ิม 

นางสาวนลพรรณ     พลเมืองดี 

นางสาวปัทมพร     จิตธรรม 

นางสาวพศิกา     ชุมภู 

นางสาวพิชนา     มณสวสัด์ิ 

นางสาวสุนิตา     คมัภิรารกัษ์ 

นายอชิรวชิญ ์    หา้วตระกูล 

      

 
 



๑๓๒  
 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science  

นางสาวกนัตฤ์ทยั   ไกรฤกษ์ 

นางสาวกลัยกร     มณีรตันพงศ ์

นางสาวกานตธิ์ดา     ชยัชนะ 

นางสาวฉนัทพิรญาณ ์จิตรวโิรจน์ 

นางสาวณัฐชนก     แดงนา 

นายณัฐพล     สายบุญผาง 

นายณัฐวฒัน์     คาํก๋อง 

นายดรณัภพ     ฤทธ์ิเดช 

นายธนวนิท ์    พนัธป์ระเสริฐ 

นางสาวนภสัพร     ศรีใจสถาน 

นางสาวนภสัภร     พรหมเทศ 

นายประพล     แซ่ตั้ง 

นางสาวประภสัสร   รตันแสง 

นางสาวปิยะดา     ขนัดา 

นางสาวพิชญสิ์ณี     สอนสี 

นางสาวภทัรนันท ์    จนัทรห์อม 

นางสาวภุมริน     วงศใ์หญ่ 

นางสาวมินดารตัน์     พิวฒัน์ตานนท ์

นายอิทธิรุจน์     เสาวรส 

ปรญิญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Architecture 

นางสาวกชกร     พรหมเจริญ 

นางสาวกมลชนก     โลหะกิจ 

นางสาวกนัติชา     อารีรอบ 

นายกษัมนณัฏฐ ์    นามวโิรจน์ 

นางสาวกาญจนาภรณ์   เวยีงวงศ์ 

นางสาวกุลนิษฐ ์   ขยนัทาํ 

นางสาวขนิษฐา     มจัฉิม 

นายคมสนั     ชวชาติ 

นายจกัรพนัธ ์    ศิริรุง่โรจน์ยิง่ 

นางสาวจิณณพตั     วรสิริปรีชา 

นายเจษฎา     มะเทวนิ 

นายชนวรี ์    สายหยุดทอง 

นายชนิตพล     ขนัขาว 

นายชยุตพล     แสงหล่อ 

นางสาวญาณิกา     พรมงคลชาติ 

นางสาวณัฏฐพ์ชัร ์    ตรีรตันธาํรง 

นายณัฐพฒัน์     ไสยรตัน์ 

นางสาวณัฐวรา     บริสุทธ์ิ 

นายณัฐวตัร     รกัษาสุข 

นายธนกร     เจริญเช่ือมสกุล 

นายธนกร     ปล้ืมรุง่เรือง 

นายธนพร     บุญเผือก 

นางสาวธนพร     รมัณียร์ตันากุล 

นายนพตัธร     ยงัมีสุข 

นายนัฐชา     พฒัน์ชนะ 

นายบารเมษฐ ์    ชุมคง 

นางสาวปณิตา     เกิดเจริญ 

นางสาวปพิชญา     ล้ิมทะวงศ ์

นางสาวปรางวรินทร ์ ไชยเชษฐ ์

นายปิติ     คาํพูล 

นายพงศธร     เงินงาม 

นางสาวพรอาภา     เกษสุวรรณ 

นายพลกาญจน์     ศิลป์พิสุทธ์ิ 

นางสาวพชัราภรณ ์    ทองเยน็ 



   

 ๑๓๓ 
 

นางสาวพิชญสิ์นี     คาํอินทร ์

นางสาวพิชยชนก     วไิลรตัน์ 

นางสาวพิมพิศา     เลาวณัยศิ์ริ 

นางสาวพิมวรีย ์    แสงศรีจนัทร ์

นายเพชรากร     แกว้งาม 

นางสาวเพชราวลัย ์  นนทะโคตร 

นายรวภิาส     หงสนันทน์ 

นางสาวรสมารินทร ์ ราตรีนู 

นางสาววธิกร     ปุ้มไสว 

นายวรท     สุจริตพงษ์พนัธ ์

นางสาววาสิตา     จินดาพงศ ์

นางสาวเวธินี     ประภาธนานันท ์

นายศตายุ     แสนคาํ 

นายศุภกฤต     ศรีสุข 

นางสาวสไบภรณ์     บุญเรือง 

นางสาวสรลัรตัน์     หนูเสน 

นางสาวอภิชญา     องัธนานุกุล 

นางสาวอภิญญา     นาระทะ 

นางสาวองัคณา     หลวงอุโมงค ์

นางสาวอณัศยา     ช่ืนประดิษฐ ์

นางสาวอยัรตัน์     กล่อมกาํเนิด 

นายอานันท ์    เจือวจิิตรจนัทร ์

นางสาวอุสิชา     อนุชปรีดา  

รวม ๑๐๘ คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔  
 

คณะสงัคมศาสตร ์ Faculty of Social Sciences 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy   

นางสาวเนตรดาว     ยัง่ยุบล 

นางสาวปรารถนา     จนัทรุพนัธุ ์

นางสาวรชันี     นิลจนัทร ์

นายวรวุฒิ     อ้ึงจิตรไพศาล 

นางสาวสาลาม๊ะ     หลงสะเตียะ 

Miss GUO  SISI 

Mrs. LI  JIANGYU 

Mr. SIVILAY  KEOBOUNTHAM 

Mr. SYPHA  CHANTHAVONG 

Mr. TRY  THUON 

ปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy        

นางสาวกิตติกาญจน์  สมฤทธ์ิ 

นายธีรภทั     ชยัพิพฒัน์ 

นางบุษบา     วงคร์าช 

นางสาวพิมลพรรณ สกิดรมัย ์

นายโสรกัษ์     ดิษฐประยรู 

นายเอกณัฏฐ ์    กระจา่งธิมาพร 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science  

นายณัฏฐ ์    สุขพรสวรรค ์

นางสาวธนัยพร     นาตนั 

นางสาวบงกชกร     ชอบธรรม 

นางสาวพรรณปพร   บุญแปง 

นางสาวยุพิน     ไชยสมภาร 

นางสาววรกนัยา     พรหมพล 

นายวรยุทธ     ต๊ะแกว้ 

นางสาววรลกัษณ์     ไก่งาม 

นางสาวสุภามาศ     สงวนศกัด์ิสนัติ 

นางสาวอนุสรา     หม่ืนชยั

ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Arts  

นางสาวกรวรรณ     บวัดอกตูม 

นางสาวจินดาพร    เบาใจ 

นายธีระยุทธ     ปะมะสอน 

นางสาวนงนภสร     ชยัวงค ์

นายปัณณวชิญ ์    เถระ 

นางสาวพิชญา     โฆษิตสวสัด์ิ 

นางสาวพิมผกา     จุม่ดี 

นางสาวพิมพฉ์นัชนก เมืองวงษ์ 

นายรวพิล     ล้ีม่ิงสวสัด์ิ 

นายรฐัชาติ     นันทแกลว้ 

นางสาวลลิตา     อุไรพงษ์ 

นายวชัรินทร ์    เหล่ียมเจริญ 

นางสาววลิาวณัย ์    จอมใจ 

พระ สามเมียะ     แซ่หลาว 

นางสาวสุทธิดา     มณีกุล 

นายสุเมธ     เขียวสด 

นางสาวอภิรดา     ชะเอมจนัทร ์

วา่ท่ีรอ้ยตรี อาทิตย ์  สีฝ้ัน 



   

 ๑๓๕ 
 

Mr. BISMA PUTRA  SAMPURNA     

Miss MAY  SAUNG OO     

Mr. NYEIN HAN  TUN 

Mr. SAW NI THAW  HTOO 

Mr. SOVANN  MAM 

Miss SUI MENG  PAR     

Mr. VAN BAWI  MANG     

Miss YANQING  PING 

Mr. YEATH  YONG 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Science (First Class Honors) 

นางสาวชารีฟะฮ ์    แซ่หม่า 

นางสาวชิดชนก     ภวนันา 

นายณัฐกิตต ์    เจก๊อยู ่

นางสาวเบญญทิพย ์ นุตยางกูล 

นางสาวปัณฑารีย ์    อินทรสูต 

นางสาวยลดา     ใจมาแกว้ 

นางสาวโสพิศ     ผ้ึงสุข 

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Arts (First Class Honors) 

นางสาวณัฐชา     ลี 

Mr. DENIS  MUMOTH 

Miss MAY DARLI  MAUNG 

Miss MOE MOE  NYEIN 

Miss NAW MAYBEL  HTOO 

Mr.  THUREIN    NAING 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Science (Second Class Honors) 

นางสาวกาญจนา     ฟูตัน๋ 

นางสาวขวญัจิรา     หงษ์ทอง 

นางสาวเจนจิรา     จนัทรช์ยั 

นางสาวณัฐธิดา     สายวงคอิ์นทร ์

นางสาวนริศรา     กุณณะ 

นางสาวนันทิกานต ์  เพ่ิมพูล 

นายนิธิบดินทร ์    เป็งแกว้ 

นางสาวบุญญิสา     ฉมาพร 

นางสาวเบญจมาศ     เมืองวงศ ์

นางสาวปวริศา     พินิจวฒัน์ 

นางสาวปิยะฉตัร     จบัทอง 

นางสาวผกากรอง     สมศรี 

นายพชรดนัย     มุกดาภิรมย ์

นางสาวพิชชาพร     โกศลานนท ์

นางสาวพิมพน์ารา     อินตารกัษา 

นายพิษณุนาถ     ฉตัรมี 

นายวชัระ     สตัตทิพยพ์งศ ์

นางสาวสุจิรา     สุขแกว้ 

นางสาวอติกานต ์    จตัตุเทพ



๑๓๖  
 

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Arts (Second Class Honors) 

Mr. KYAW  MIN 

Miss NAIRONG  SHAO 

Miss NANG KHAM  HOM HLENG 

Miss NAW SU  WAH 

Mr. NGO KHAN  SUAN 

Mr. SAW AYE KYAW  OO 

Mr. SAW MOE MIN  WIN 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science  

นางสาวกนกวรรณ    กนัตีมูล 

นางสาวกรกนก     ซอ้นพุฒ 

นายกฤต     เข่ือนควบ 

นายกฤติเดช     แสงจนัทร ์

นายกฤษฎากร     อาหม่ืน 

นางสาวกลัยรตัน์     ปราจนัทร ์

นางสาวกาญจนา     คลายใจ 

นางสาวกาญจนา     ยาสกุล 

นายกิตติพิชญ ์    ศรีบวับาน 

นางสาวกิตต์ิรว ี    อุดมชยัเสฏฐ ์

นางสาวขวญัชนก     เช้ือหมอ 

นางสาวขวญัชีวา     ณ ลาํปาง 

นางสาวคณภร     ภิรมสุวรรณ 

นางสาวจิตรา     ภูยดื 

นางสาวจิรชัญา     จินาวงศ ์

นางสาวฉตัรภิรมย ์    ภิรมยแ์กว้ 

นายฉนัฐรฐั     ทุ่งลอ้ม 

นางสาวชนากานต ์    ไชยอ่ินคาํ 

นางสาวชนิกานต ์    ขยนั 

นางสาวชนิสรา     งามจรสัพงศ ์

นางสาวชมพูเนกข ์    วงศปั์นติ 

นายชยัมงคล     อุปกาละ 

นายชาคร     สุขสุวรรณ์ 

นายชานน    แซ่บุน้ 

นายชินกฤต     กนัจนัทร ์

นางสาวชุติกาญจน์    คมัภีร ์

นางสาวญาณัจฉรา     สิงหแ์กว้ 

นายฐิติพงศ ์    สุรขนัต ์

นายฐิติวชัร ์    พนัธุศิลป์ 

นายณรงคเ์ดช     ยาวลิาศ 

นางสาวณัฐณิชา     มาอินทร ์

นางสาวณัฐพร     จิตรณรงค ์

นายณัฐพล     อภิยะกนัทะกุล 

นางสาวณิชดา     เคารพกิตติวงศ ์

นางสาวดลยา     ปรีชาภทัรกุล 

นายดลวฒัน์     เสือคลา้ย 

นายธงฉตัร     ศรีเทพธาํรงค ์

นายธนวฒัน์     ยาก๋อง 

นายธนากร     ธารบุญ 

นางสาวธมลวรรณ     ออนเขียว 

นางสาวธญัลกัษณ์     กองชนะ 

นางสาวธนัยช์นก     หม่ืนใจสรอ้ย 

นางสาวธนัยพร     ใจธญั 

นางสาวธิดารตัน์     ใจหมัน่ 



   

 ๑๓๗ 
 

นายธิติวฒัน์     ทองเมฆ 

นางสาวธีราพร     บุญธง 

นายนภทัค ์    ตนัเจริญ 

นางสาวนภสัสร     ปัญญาศรี 

นายนรบดี     จูมชยั 

นางสาวนรรตัน์     จงพฒัน์ 

นายนรวรี ์    เรืองกรี 

นางสาวนวพร     มาขุมเหล็ก 

นางสาวนัฏฐณิชา     พุทธา 

นางสาวนิภาพร     คืนมาเมือง 

นายเนติรฐั    ใจดี 

นายปกรฐั     บวัผนั 

นายปฏิภาณ     มาชมภู 

นายปรมตัถ ์    ป่ินทอง 

นางสาวประภสัสร     ใจทอง 

นายปวรินทร ์    เติมศรีสุข 

นางสาวปวณีา     คาํกาวงค ์

นางสาวป่ินขวญัร ์    นันต๊ะแขม 

นางสาวฝนทิพย ์    ปิยชาติธิติกุล 

นางสาวพรชนัน     ช่างฆอ้ง 

นางสาวพรรณราย     หลงัโหน 

นายพลประภู    เหมรตัน์ตระกูล 

นางสาวพลอยชมพู   อยา่งอ่ิน 

นายพลากร     เชิดชูตระกูลทอง 

นายพชัรดิษฐ ์    อินทรสูตร 

นางสาวพชัราภรณ ์    จกัรสุวรรณ ์

นางสาวพาขวญั     จนัทรวงศ ์

นางสาวพิชชาพร     เคนเหลา 

นางสาวพิมพผ์กา     โกลาเพ็ง 

นางสาวภรณ์ทิพย ์    กวัมู 

นายภทัรชนน     มุตะพฒัน์ 

นายภาณุพงศ ์    เทือกต๊ะ 

นายภูมิพฒัน์     หนุ่มคาํ 

นางสาวรวสิรา     สุภาษี 

นางสาวรวสิรา     แสงสวา่งพิพฒัน์ 

นางสาวรุจิรา     ป่ินแกว้ 

นางสาววราภรณ์     กนัทาวนั 

นายวริญ     น่ิมเป็นสุข 

นางสาววริสรา    ไชยวงค ์

นายวชัรพงษ์     เมฆน่ิม 

นายวชิญพ์ล     ฉตัรไพบูรณ ์

นายวสุิทธาธิปบดี    สิรินพรตัน์ธารา 

นางสาวศศิธร     ผิวเหลือง 

นางสาวศิริพร     สงัขจาํรสั 

นางสาวศิริลกัษณ์     กนัจะนะ 

นายศุภเกียรติ     ฉํา่เมืองปัก 

นายศุภโชค     คงสง 

นายศุภณัฐ     พรหมทว ี

นางสาวสลิลทิพย ์    ไมตรี 

นางสาวสายพิณ     เลาวา้ง 

นางสาวสายรุง้     ฉิมพูน 

นางสาวสุพิชญา     เนนสุทพั 

นางสาวสุวนันท ์    โกมลรตัน์ 

นายอรรถชยั     บุญประเสริฐ 

นางสาวอรุณี     พริบไหว 

นายอคัรชยั     รกัษาคม 

นางสาวองัคณา     นอวรตัน์ 

นางสาวอาทิตยา     สะสม 

นางสาวอิงอร     ขนัตยาภรณ์ 



๑๓๘  
 

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Arts 

นางสาวชนิภา     ศรีสุวรรณ 

นางสาวทกัษพร     ทราปัญ 

นายเทอดธรรม     เศรษฐเช้ือ 

นางสาวธญัชนิต     เล่ือนเจริญ 

นายปางรว ี    ศรีลาชยั 

นางสาวพลอยพรรณ   ชุ่มเช้ือ 

นายมนัส     คุม้แสนแกว้ 

นางสาวมนัสนันท ์    พนัธเ์กษมสุข 

นางสาวหทยัภทัร     ทองบือ 

Miss GANYING  YIN 

Miss NAW WAH KA  PAW 

Mr. SAI NOOM  KHAM 

Mr. SAI ZARM  MYINT 

Mr. SAW DO SOE  HTOO 

Mr. SAW KYAW LIN  AUNG 

Mr. SIT  MAW 

Mr. STEVEN  WIN 

Miss SU  MYAT WIN 

Miss YADANAR  PHYO 

Miss YAN  GUO 

รวม ๒๑๕ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ๑๓๙ 
 

คณะสตัวแพทยศาสตร ์ Faculty of Veterinary Medicine 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy        

นางสาวชลชัวรรณ     แสนเสมอ 

นายบุรินทร ์    บุญศรี 

นายอนิรุธ     เน่ืองเม็ก 

นางสาวอรพรรณ     อาจคาํภา 

Mrs. GUOYI  NIU 

Miss KAMALIKA HARSHINI  

UBEYRATNE JANRABELGE 

Mr. SOULASACK  VANNAMAHAXAY 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science 

นางสาวกนกวรรณ     น้อยเครือ 

นางสาวจารุณี     ลอยธง 

นางสาวจุฑามาศ     รอดรู ้

นางสาวชนากานต ์    อารีวงศ์ 

นางสาวชลธิชา     เจียรเจริญ 

นายชชัวาล     อนุชาติกิจเจริญ 

นายฐิติพงษ์     ปลัง่แสงมาศ 

นายณฐกร     วเิศษ 

นายธนัท     เอนกนันท ์

นางสาวนภสร     แพ่งประสิทธ์ิ 

นางสาวนิศากร     สงอกัษร 

นายปฏิภาณ     โตอิน 

นางสาวรชัฎาพร     บริพนัธุ ์

นายศร     ธีปฏิมากร 

นายศุภกิตต์ิ     ศรีกอก 

นางสาวสาริศา     กล่ินหอม 

นางสาวอญัญรตัน์     เมฆบงัวนั 

นางสาวอิศราพรรณ   ไฝเครือ 

นายเอกชยั     ลยัยะ 

Mr. SK SHAHEENUR  ISLAM 

ปรญิญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Doctor of Veterinary Medicine (First Class Honors) 

นางสาวจิตราภรณ์     ป้อมเผือก 

นายชานนท ์    เป่ียมศิริ 

นายณัฐพงศ ์    อาษากิจ 

นายธนกร     เพชรกาฬ 

นางสาวภาวนีิ     กุลนานันท ์

นายอมัพลชยั     พงษ์กาสอ 

นางสาวอาทิยา     คมประพนัธ ์

นางสาวอารียา     ประดิษฐหุน่ 

ปรญิญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Doctor of Veterinary Medicine (Second Class Honors) 

นางสาวกนกพิชญ ์ วงษ์อารีย ์

นายกรณ์ธนัตถ ์    สมรรถสินวณิช 

นายจกัรกฤษณ์     หม่ืนสุวรรณวดี 

นางสาวญาสุมินทร ์    อินทนาคม 



๑๔๐  
 

นางสาวณญาดา     เรียงวรานนท ์

นายทีปกร     เลิศวชิยักุล 

นางสาวปวติรี     ไชยบุตร 

นางสาวพิชญสิ์นี     สินอยู ่

นางสาวสิรดา     เดชวงคญ์า 

นางสาวหทยัชนก     ใจกลา้ 

ปรญิญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  Doctor of Veterinary Medicine 

นายกิตติกร     ใหว้ฒันานุกูล 

นางสาวกุลภสัสรส์รณ ์  ช้ิงปฐมกุล 

นางสาวคุณิตา     มาเม่น 

นายชนะศกัด์ิ     จิตตวะนา 

นางสาวณัฐชา     จาตุรพจน์ 

นางสาวณัฐนรี     เสนาธรรม 

นางสาวณิชา     มงคลรตัน์ 

นางสาวทกัษพร     กนัตาคม 

นายธนนนท ์    จนัทรสุ์ริย ์

นางสาวธมนวรรณ    คนัมพร 

นายธีรวชัร     เกียรติญาณ 

นายนฤชิต     บรรดิ 

นางสาวนิธินันท ์    กอ้นแกว้ 

นางสาวบุษกร     ไชยมหา 

นายปิติภูมิ     ทองแกว้ 

นายพชร     พรนิมิตร 

นางสาวพราวเพชร   ชูชยัมงัคลา 

นางสาวพณัณ์ชิตา     คาํใส 

นายพิเชษฐ ์    คุณาคาํ 

นางสาวพิมพิมาย     ตุย้ตาจม 

นางสาววราลี     บุญรตัน์ 

นายวริิยะชยน     เวชสิริสณัห ์

นางสาวศรณัยา     ศรีสวสัด์ิ 

นางสาวศิวารกัษ์     จุมณี 

นายศุภฤกษ์     เดอลาปาซ 

นางสาวสโรชาพชัร ์   บุณยะโสรจัจ ์

นางสาวสุจิรา     เปรมประภา 

นายสุรเชษฐ ์    ปัญญาปัน 

นางสาวอโณชา     เทียนเงิน 

นางสาวอริสรา     ชูเชิญ 

นางสาวอญัธิกา     บุญเลา 

นายอฐัทว ี    พรมเคียมอ่อน 

นายอาทิตย ์    กาว ี

นางสาวอารยา     เอมะสุวรรณ  

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science 

นายชยันันท ์    สิงหส์น 

นางสาวปพิชญา     ปุ่นเอ้ือง 

นางสาวภทัรนิษฐ ์    จนัทรใ์ส 

รวม ๘๒ คน 

 
 



   

 ๑๔๑ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ Faculty of Public Health 

ปรญิญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Public Health      

นางสาวกุลจิรา     เพ็ชรกุล 

นางสาวชฎาพร     โทปุรินทร ์

นายณัฏฐภณัฑส์ณัฑ ์ ศรีวชิยั 

นายณัฐพงศ ์    อุทร 

นางสาวดวงฤทยั     ขอบคาํ 

นายทศพล     ชาํนาญกิจ 

นางสาวทินกร     ขนัตรี 

นางสาวธดากรณ์     พรมศร 

นางสาวนรินทร     สุขเกษม 

นางนฤมล     อุทยัศรี 

นางสาวนันทรตัน์     พนัธุเ์ดช 

นายนิวฒัน์     ทรงศิลป์ 

นางมณีการณ์     อุตะมะแกว้ 

นางสาวรตัติกาล     ปฐมบวรทตั 

นายฤทธด์รงค ์    เอมแยม้ 

นายวชัรพล     สินประวติั 

นางสาววชิญาพร     เต๋จะ๊ตุย้ 

นางสาวศุภานันท ์    โพทะยะ 

นางสาวสกุลรตัน์     ปัทมแกว้ 

นางสาวสราลี     แพนสิงห ์

นางสาวสุวมิล     บุญประเสริฐ 

นางสาวเสาวณิต     ชยัรตันภิวงศ ์

นายอุกฤษฎ ์    สุกใส 

รวม ๒๓ คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒  
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  Faculty of Agro-Industry      

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy                

นางกญัจน์พชัร ์    บุญธรานุรกัษ์ 

นางสาวณัฎวลิณคล   เศรษฐปราโมทย ์

นายณัฐพงศ ์    กนัหา 

นายประเชิญ     สมศกัด์ิ 

นางสาวเมทณี     นพคุณ 

นางสาวอานง     ใจแน่น 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science 

นายธนะพฒัน์     รตะศรีสมบูรณ ์

นายพิชาน     เผ่าพงษ์จนัทร ์

นางสาวเฟ่ืองฟ้า     ปันธิ 

นางสาววมิพว์ภิา     ใจวงค ์

นางสาวศรญัญา     เรืองสวา่ง 

นางสาวศิริวรรณ     นะนา 

นางสาวศีรณา     บวัดอกตูม 

นางสาวอญัชลิสา     จิตตะลม 

Mr. YANGLAO  YIALEE 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Science (First Class Honors) 

นางสาวณัฏฐา     สิทธิลภ 

นางสาวดาหลา     เลอไพศาล 

นางสาวทราริณี     ตุย้สืบ 

นายวรภพ     ชยัสาร 

นางสาววรินทร ์    ศิริวฒัน์ 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Science (Second Class Honors) 

นางสาวกนกวรรณ     กองราช 

นางสาวกนกอร     นาคหลง 

นางสาวขวญัชนก     ปัสสา 

นางสาวญาณิกา     แมน้หิรญั 

นางสาวณัฐณิชา     บุญมา 

นายธณัฐกิจ     กินเรือน 

นางสาวธนภรณ์     มะโนชยั 

นายธนิก     ภาวะเดช 

นางสาวปริฉตัร     ทิพยช์ยั 

นายพชร     จินดาเสรีกุล 

นางสาวพชัรีกร     คาํหว้ยหาร 

นางสาวภาณุภรณ์     วงคฉ์ายา 

นางสาวมณีรตัน์     เกียรติยศ 

นางสาวเมทินี     แสงสมบูรณ์ 

นางสาวรตันาภรณ์     ครไชยศรี 

นางสาวรุง่ทิวา     จกัรใจวงศ ์

นางสาวศิรินทิพย ์    ใจจอ้ย 

นายอดิศกัด์ิ     พุทธิเมืองช่ืน 

นายอนุรกัษ์     แกว้คาํมา 

นายอรรถพงษ์     ภิรกัษา 



   

 ๑๔๓ 
 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science 

นางสาวกชกร     มาธฤทธ์ิ 

นางสาวกชกร     เอ่ียมภิรมย ์

นางสาวกนกวรรณ    คีรีรกัษ์ 

นางสาวกมลทิพย ์    จินาวงค ์

นางสาวกมลวรรณ  เตชยั 

นางสาวกรกนก     ทิพยม์ณี 

นางสาวกรณิศ     นุกูลชม 

นายกรวชิญ ์    ยิ้ มแยม้ 

นางสาวกฤตยา     วงศสุ์วรรณ 

นายกฤติพงษ์     มะโนวงั 

นางสาวกวนินาฎ     โลกนิยม 

นางสาวกญัญา     ผารงั 

นางสาวกญัตพร     ภทัรติวงศ ์

นางสาวกนัธิชา     ประทินทอง 

นางสาวกนัยารตัน์     รตัพนัธ ์

นางสาวกลัยรตัน์     ดอนคุม้ภยั 

นางสาวกลัยารตัน์     พรธาดาวทิย ์

นางสาวกาญจนี     พุฒโสม 

นางสาวก่ิงกาญจน์   แสนปัญญา 

นางสาวกิติญา     ดวงตา 

นางสาวกุลจิรา     ป๊อกบุญเรือง 

นางสาวกุลธิดา     อุปนันท ์

นางสาวเกวลิน     ขนัคาํ 

นางสาวเกษกนก     อุดชุมพิสยั 

นายเกียรติศกัด์ิ     เจริญ 

นางสาวเขมจิรากานต ์ จุมรี 

นางสาวคคนางค ์    โกฎแกว้ 

นางสาวจตุพร     บุญใหญ่ 

นางสาวจตุรพร     สิทธิสุข 

นางสาวจนัทกานต ์    กิตติภทัรนันท ์

นางสาวจารุดา     ถาคาํวงค ์

นางสาวจารุนาฏ     มิเกล็ด 

นางสาวจารุวรรณ     ชุมภูชนะภยั 

นางสาวจิตตินาถ     จาํนงคพ์นัธุ ์

นายจิรายุทธ     บริสุทธ์ิ 

นางสาวจิลลาภทัร     จกัรแกว้ 

นางสาวจุฑามาศ     เรือนแกว้ 

นางสาวจุลีรตัน์     ขม่อาวุธ 

นางสาวจุฬาลกัษณ์    จนัทรช์ยั 

นางสาวชญานิศ     สุธรรม 

นางสาวชฎาภรณ์     จอมเท่ียง 

นางสาวชนนิฎา     ไทรอมัพร 

นางสาวชนนี     เนาเหนียว 

นางสาวชนัญชิดา     นรานทนนทน์ 

นางสาวชนากานต ์    อนันตช์ยัพทัธนา 

นายชโนธร     ไฉยากุล 

นางสาวชรินรตัน์     อู่สุวรรณทิม 

นางสาวชลธิชา     คาํภกัดี 

นางสาวชลธิชา     เพ็ชรตา 

นางสาวชลิดา     มาตะยา 

นายชยัวลัย ์    ตนัสุหชั 

นางสาวชารีณัฏฐ ์    ธีรอคัรนัต ์

นางสาวชุติกาญจน์    จนับุญเรือง 

นางสาวชุติกาญจน์    รอ้ยศรี 

นางสาวชุติมน     กนัทะสอน 

นางสาวฐิติมน     มะลินิล 

นางสาวฐิติยาภรณ์     หงสะพกั 

นายฐิติวฒัน์     กณัหะ 

นายณัชพล     จุลสุวรรณ 

นางสาวณัญภณ์ัฐ     จินดาพล 

นางสาวณัฎฐณิชา     ปัญญาเสาร ์

นางสาวณัฐกานต ์    งาํเมือง 



๑๔๔  
 

นางสาวณัฐฐินันท ์    คาํหลวง 

นางสาวณัฐณิชา     ไฝปวง 

นางสาวณัฐณิชา     สมัฤทธ์ิ 

นายณัฐพจน์     พฒันผล 

นางสาวณัฐสุดา     ภาคภูมิ 

นางสาวณิชกุล     บุญยศยิง่ 

นางสาวณิชาภทัร     แสงเฮ่อ 

นางสาวเณศรา     คะชา 

นางสาวดลญา     ทรงธรรม 

นางสาวดารารตัน์     อินทจกัร 

นางสาวดาลดั     มาลยัมาตย ์

นายตุลชยั     เขียวชอุม้ 

นายทรงพล     จากน่าน 

นางสาวทรรศนา     ออนแสน 

นางสาวทตัสรวง     เงินบาํรุง 

นายทินภทัร     เพนเทศ 

นางสาวทิวาวรรณ     ซางสุภาพ 

นางสาวธญา     แกว้ฉลวย 

นายธนกฤต     ศิริเมืองจนัทร ์

นายธนพล     จนัทรช์าญชยั 

นายธนรตัน์     ราชปักษี 

นายธนวฒัน์     อินชมภู 

นางสาวธนัชชา     บวัใหล 

นางสาวธนาวดี     ทองอินทา 

นายธนาวฒัน์     นุชกระแส 

นายธรรมธ์ร     เครือธง 

นายธวฒัน์ชยั     คาํงาม 

นายธชักร     ดาํรงรกัษ์สุนทร 

นางสาวธชัพรรณ     วรฤทธ์ิ 

นางสาวธญัวรตัม ์    แจท้า 

นางสาวธารารตัน์     อ่วมศรี 

นางสาวธิดารตัน์     กนัธิยะ 

นางสาวธีรนาฎ     สนัแกว้ 

นางสาวนงคราญ     อุทธิยาเสา้ 

นายนพนรรณ์     อรรถจินดา 

นางสาวนภสร     แวดศรี 

นางสาวนภสร     ศรีจนัทร ์

นางสาวนภสัสร     คาํสอน 

นางสาวนภสัสร     นามเทพ 

นางสาวนภาพร     โปธาคาํ 

นางสาวนรพร     อนุชยั 

นายนัทธพงศ ์    ยาวชิยั 

นางสาวนันทน์ภสั     โพธ์ิสฤษด์ิ 

นางสาวนันทน์ภสั     เวยีงทอง 

นายนันทพทัธ ์    ด่านปรีดานันท ์

นางสาวนิฟัลดา     นิตยรกัษ์ 

นางสาวนิรชา     บรรลือ 

นางสาวนิรชา     ออ้พูล 

นางสาวนิสาชล     ศรีสม 

นางสาวนิสาพร     นวลมะ 

นางสาวนุชนาถ     ธนูแกว้ 

นางสาวเนตรสกาว     เครือเพลา 

นางสาวบุษราภรณ์     บุญสงค ์

นางสาวเบญจพร     ศรีเจริญ 

นางสาวเบญจพรรณ   รอ้งเสียง 

นางสาวเบญจมาศ     บุตรคาํ 

นางสาวเบญจมาศ     รตันมาโต 

นางสาวเบญญาภา     ผาติเชาวภาส 

นางสาวเบญญาภา     รุง่ขจรศกัด์ิ 

นางสาวปฐมพรรษ์     แสงธิดา 

นางสาวปรียานุช     คงอินทร ์

นางสาวปวติรา     อินทะนิล 

นางสาวปาลิดา     ปิวรรณนา 

นางสาวปิยวลี     พรหมเนตร 



   

 ๑๔๕ 
 

นางสาวปิยะธิดา     มาเปียง 

นางสาวปิยะพร     ดาํเนินกิจ 

นายปิยะพล     โยนิจ 

นางสาวปุณยนุช     จงโชคดี 

นายพงศกร     หงษ์คาํ 

นายพจน์     ครองสี 

นางสาวพนิดา     คาํเส็ดสกั 

นางสาวพรเทว ี    พนัธุช์ญานนท ์

นางสาวพรปวณี์     พนัธวฒัน์ 

นางสาวพรพรรณ     ขนัธิกุล 

นางสาวพลอยณภสัฌ ์รวอีรา่มวงค ์

นางสาวพลอยไพลิน   นิลบรรจง 

นางสาวพชัราภรณ ์    สิทธิชยัสวสัด์ิ 

นางสาวพชัรินทร ์    ปาลีกุย 

นางสาวพฐัสุดาพร     รอดทุกข ์

นางสาวพตัราภรณ ์  จาํเดิม 

นางสาวพทัธธี์รา     อุ่นเรือน 

นางสาวพิชญา     พรหมมี 

นางสาวพิชญานิน     วทิยกุล 

นางสาวพิชญาภา     อินทรวจิิตร 

นางสาวพิมผกา     นินแปง 

นายพิเษก     สิริปา 

นายพีรณัฐ     เทอดเทียนวงษ์ 

นายพุฒิพงศ ์    ณีตระกุล 

นางสาวเพ็ญพิชชา     ตรงผดุงสิน 

นางสาวแพรพรรณ     มหาลือ 

นางสาวแพรววรีย ์    ทาแกง 

นางสาวภรณ์ฐมนต ์   กุศลเป่ียมสุข 

นางสาวภทัรสุดา     บุญปอง 

นายภากร     กนัเพชร 

นางสาวมณัฑนา     ชมภูลาว 

นางสาวมลัทิพร     เป็งจ๋าว 

นางสาวมานิตา     ศรียอด 

นางสาวม่ิงกมล     ดวงรินทร ์

นางสาวเมทินี     นามปา 

นางสาวยลวดี     กนัทากาศ 

นายยศภทัร     ศกัด์ิขจรยศ 

นางสาวรติรส     พบสุภาพ 

นางสาวรชัดาภรณ์     ใจคาํลือ 

นายรฐัศาสตร ์    รฐัองักูร 

นางสาวรตัติยา     คาํหวา่น 

นางสาวรุง่รว ี    พุทธพงษ์ 

นายวชิรวชิญ ์    เดโชวชิรสวสัด์ิ 

นางสาววนัชพร     ชาํนาญช่าง 

นายวรชยั     นําไพศาล 

นางสาววรญา     พิชยัวงศ ์

นางสาววรรณกานต ์  ละวโิล 

นางสาววรรณวลี     กาฬภกัดี 

นายวราเทพ     คาํเวโล 

นางสาววริศรา     ศรีบุญเรือง 

นายวรุตม ์    บุตรศรีภูมิ 

นายวชัรากร     ชยัภิญโญภาส 

นางสาววารีนันท ์    บุญจนัทร ์

นางสาววชิชุตา     ใจมาเครือ 

นางสาววภิาดา     ทิมกลัน่ 

นางสาววลิาวลัย ์    ธิศรี 

นายววิฒันชยั     หลวงชยัสินธุ ์

นายศรญัธกมณข ์    เรืองโชติธนกิจ 

นางสาวศศินา     หินโม 

นางสาวศศิประภา     ยนิดีฉตัร 

นางสาวศิรินภา     ประเสริฐ 

นางสาวศิริพรรณ     พจน์เพริศ 

นางสาวศิริลกัษณ์     เมืองนันท ์

นายศิริวฒัน์     ทองสยั 



๑๔๖  
 

นายศุภกฤต     จินดา 

นางสาวศุภานิจ     เจริญเดช 

นางสาวษิญาภา     โพธิกนั 

นางสาวสรรพศิริ     พุทธชยัยงค ์

นายสวสัด์ิ     โสภาระดี 

นางสาวสาวติรี     สิทธิบาล 

นางสาวสิริรกัษ์     มะโนเก๋ียง 

นายสุทธิเกียรติ     แกว้เมืองเพชร 

นางสาวสุธิดา     นามสมุทร ์

นางสาวสุธิดา     ประเทพ 

นางสาวสุพรรณษา     สุธรรม 

นางสาวสุพรรษา     ใจมโนธรรม 

นางสาวสุพรรษา     สนัทศัรมัย ์

นางสาวสุพินดากร    ใจชุ่ม 

นางสาวสุภาพร     ชยัสถาน 

นางสาวสุรญัชนา     พงษ์ภทัรศานต์ิ 

นางสาวสุรางคร์ตัน์   เรืองเท่ียง 

นายสุริวสั     ดวงดี 

นางสาวสุรีรตัน์     เดชเดชะ 

นางสาวสุวดิา     จาง 

นางสาวเสาวลกัษณ์   เถาสม 

นางสาวโสภิสา     อาปะจินดา 

นางสาวอโณชา     อินทชิต 

นางสาวอนัญญา     จนัทรท์า 

นายอนันต ์    พงษ์กู ่

นางสาวอภิชญา     ตญัจพฒัน์กุล 

นายอภิชาติ     เมืองคาํ 

นางสาวอภิญญา     พรหมาคม 

นางสาวอภิญญา     สาพูนคาํ 

นายอภิวชิญ ์    บุญมี 

นางสาวอภิสรา     เทพธรรม 

นางสาวอมรรตัน์     ถาอินทร ์

นางสาวอรญา     ชมภูสืบ 

นางสาวอรณิกา     ตนัดี 

นางสาวอรณิชา     ดอนคาํ 

นางสาวอรณี     ชุ่มวงศ ์

นางสาวอรดา     เสารเ์จริญ 

นางสาวอรยา     หูพู้ล 

นางสาวอริสา     แซ่ฟุ้ง 

นางสาวอยันา     รอมาลี 

นายอศัมเ์ดช     สืบตระกูล 

นางสาวอาจารี     จิตรดวงไทย 

นางสาวอาทิตยา     ศรีกุนชยั 

นายอาทิตย ์    จนัทรค์ง 

นางสาวอาทิตรา     กูรงั 

นายอานันท ์    วงคสุ์วรรณ์ 

นางสาวอาภสัษรณ์     เมฆา 

นางสาวอารยา     ศรีชูทอง 

นางสาวอารียา     เจียงหม่อง 

นางสาวอาํไพ    บุญญาสิริภทัร 

นางสาวอิงฟ้า     บุญประเทือง 

รวม ๒๘๑ คน 

 
 
 



   

 ๑๔๗ 
 

บณัฑิตวิทยาลยั  The Graduate School 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy                

นางสาวธนภค     ใจมาลยั 

ปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy       

นางนิตยา     บุญทิม 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science 

นางสาวกญัญาณัฐ     รุง่เรือง 

นางสาวกุลธิดา     อรรถวทิยากุล 

นางสาวกุลิสรา     กิตติวบูิลย ์

นางสาวชชัฎาภรณ ์   มหากนัธา 

นายตุลลวฒัน์     เกตุวราภรณ ์

นางสาวทิพวรรณ     คุณยศยิง่ 

นายธิเบธ     ตงัเปา 

นางสาวนิสาลกัษณ์   ทาเครือ 

นางสาวปิยธิดา     ขาวเหลือง 

นางสาวปิยะฉตัร ์    สุนันต๊ะ 

นางสาวปุณยาพร     พงษ์สุวรรณ 

นายพชัรพล     ผลมาก 

นางสาวไพลิน     ฟูสวสัด์ิ 

นางสาวภาสิณี     พบฤกษ์ 

นางสาวมณัฑนี     แกว้กูล 

นางสาวรุจี     ตน้เหลือง 

นางสาววราวรรณ     ปันแปง 

นางสาววชัรี     พนัธุศาสตร ์

นายวุฒิชยั     ทะนันชยั 

นายศดานนท ์    ศิริผ่อง 

นางสาวสุณัฐชา     ปิยะม่ิง 

นางสาวสุธาษิณีย ์    มีฤกษ์ใหญ่ 

นางหทยัชนก     ผิวผ่อง 

รอ้ยตาํรวจโท อนาวิล พงษ์สินี 

นายอนุวฒัน์     จนัทรวงศ ์

รอ้ยตาํรวจโทหญิง อารยา  เป็งยศ 

นายอุทิศ     สุริยา 

นายเอกพล     คาํแสน 

ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Arts 
Miss HUANRUI  LIANG Miss XIAOYU  LIU  

รวม ๓๒ คน 

 
 



๑๔๘  
 

วิทยาลยันานาชาตินวตักรรมดิจทิลั  International College of Digital Innovation  

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science      

นางสาวชญาณมยั     เมฆธน 

นางสาวอลิษา     แตม้ประเสริฐ 

Mr. OZZI  MARCUS  JARVINEN  

รวม ๓ คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ๑๔๙ 
 

วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี College of Arts, Media and Technology 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy  

นางสาววรีาภรณ์     ซิดดู 

นายสืบพงศ ์    เฉินบาํรุง 

Mrs. TING  MIAO 

ปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy       

นายชยัณรงค ์    เหลืองวลิยั 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Science     

นางสาวณัฎฐนี     บุญธรรม 

นางสาวเมธิญา     กมล 

Miss DENG  ZUFENG     

Miss FAN  CAIYUN 

Miss HE  XIANGYU 

Miss HE  XIN 

Miss LI  YALUN 

Mr. LIU  XIN 

Miss MA  RUYUN     

Mr.  PENG  XI 

Mr. WU  JIANXIN 

Miss XU  PING 

Miss YANG  YAN 

Miss YIN  YILAN 

Mr. ZHANG  XIAOFAN 

Mr. ZHOU  DINGXIANG 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 
Bachelor of Science (First Class Honors) 

นายเกริก     สุริยมณี 

นางสาวเกษราภรณ์  มณีจกัร ์

นางสาวขวญัชนก     ยนืชนม ์

นางสาวจิราพร     ต๊ะนาง 

นางสาวฉตัรียา     ทาตายุ 

นางสาวธญัชนก     ศกัดาประยรู 

นางสาวบิลกิสย ์    เด็นเบ็น 

นายพรพล     วงคท์รพัยจ์ินดา 

นายภูริณัฐ     สุขสาํราญ 

นางสาววรวรรณ     อนุพนัธ ์

นางสาววชิญา     จนัทรไ์ชย 

นายศริตวรรธน์     สุขประเสริฐ 

นางสาวศิริพรรณ     แซ่เช๊ียะ 

นางสาวสิรีธร     ศรีนวลละออง 

นางสาวอารียา     อ๊อดทรพัย ์

นายแอนดรูว ์    ฑปภูผา 

Mr. CHAMNOL  YIN 

Mr. GUOQING  LI 

Mr. JAMES  TAYLOR 

Mr. TAO  XIAO 



๑๕๐  
 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
Bachelor of Science (Second Class Honors) 

นางสาวคณาพร     รงัษี 

นางสาวคมัภีพรรณ   ประสิทธ์ิอภิกูล 

นายธนากานต ์    ธนะขวา้ง 

นางสาวธญัชนก     พรหมปาลิต 

นางสาวบุณยาพร     พลาศิลป์มงคล 

นายปพิชญา     อาจหาญ 

นางสาวปันฑารีย ์    ศรีไชยยนัต ์

นางสาวปิยะธิดา     ใจแกว้ 

นางสาวพราวฝน     ฐิติเมธิยกุล 

นางสาวพิชญานิน     สุกรตัน์ 

นางสาวมินตรา     ปัญญานะ 

นายสาริน     ศรีสิทธิเดชารกัษ์ 

นางสาวอภิญญา     พรมเสน 

ปรญิญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Science  

นายกร     ใจประจง 

นายกรรตพงษ์  เกษมสนัต ์ณ อยุธยา 

นางสาวกรุณาพร     จกัรอินทร ์

นางสาวกฤตยาณี     ธรรมราช 

นายกฤติ     เลิศบุญสถาพร 

นางสาวกฤษณา     ไชยมงคล 

นายกลา้ไผท     ใจกลา้ 

นายกาญจณรุจ     กุศลนําครอง 

นายกานต ์    สิงหศ์รี 

นายกิตติชนม ์    กิตติวรรณ 

นายกิตติณัฎฐ ์    แสงศรี 

นางสาวกุลณัฐ     แกว้สองสี 

นายกุลภทัร     ปัญญาดี 

นางสาวเกสินี     ปัญจอาชา 

นางสาวขตัติยา     สุรินทร ์

นายคณาธิป     บวัสรวง 

นางสาวคาโอรี     ซูกะ 

นางสาวแคทรียา     สุวรรณภูมิ 

นางสาวจตุพร     ปานวเิศษ 

นางสาวจอยรียา     เฮนร่ี 

นายจิณณวตัร     ปานแกว้ 

นางสาวจิตตินันท ์    แสงสวา่ง 

นายจิรกิต์ิ     ศรีขาํ 

นายจิรวฒัน์     เทพวไิล 

นางสาวชญากานต ์    เทพามงคล 

นางสาวชนกานต ์    พรมวงค ์

นายชนบท     ดว้งประสิทธ์ิ 

นางสาวชนาภา     ศิริพชัรชยั 

นางสาวชลธิชา     ภู่พิพฒันา 

นางสาวชลิสรา     ยานะกุล 

นางสาวชญัญา     ไทยมี 

นายชยัธวชั     สุขชาวนา 

นายชาญวุฒิ     โทปุรินทร ์

นายชาติศิริ     ศรีทองรุง่ 

นายชานน     กาทองทุ่ง 

นายชิษณุพงศ ์    อาจหาญ 

นายญาณกร     พูลผล 

นางสาวฐานิตา     โมลาดุก 



   

 ๑๕๑ 
 

นายณรงคช์ยั     ชมเดช 

นางสาวณัฐฐิณี     เนตรกล่ิน 

นางสาวณัฐณิชา     สิริวรรณ 

นางสาวณัฐธิดา     พูลศิริ 

นายณัฐพงศ ์    ธนกุลกานต ์

นายณัฐพงศ ์    ปัญโญสุข 

นายณัฐภทัร     ตามตระกูล 

นายณัฐวชัร ์    ฤกษ์เขียว 

นายดาวดิ     เกตุบุญเรือง 

นายดุลยวตั     ถุงทอง 

นายเตชณัฐ     อคัรจาคะ 

นายทววีชัร     ทวปีระศาสน์ 

นางสาวธนพร     พูลมี 

นายธนพล     นันกด 

นายธนัท     ศรนารายณ์ 

นายธนากร     จนัทรเ์พ็ญ 

นายธนานันท ์    เอสนัเทียะ 

นางสาวธรชญาน์     ใจบุญ 

นายธานี     อยูเ่ยน็ 

นางสาวนฤมาน     แสงเท่าเธียร 

นายนันทพงศ ์    ลํา่ลือ 

นางสาวนัสราพร     สาระไกร 

นางสาวน้ําทิพย ์    โอวาสิทธ์ิ 

นายบุญธิภสัร ์    ศรีระวตัร 

นางสาวเบญจวรรณ  ลาคาํ 

นายปภนล     อโนทยั 

นางสาวปภาวรินทร ์  เพียรธรรม 

นางสาวปภาว ี    เช้ือเจริญ 

นางสาวประกายดาว พวงสายใจ 

นางสาวประกายวรรณ ภูมิภาค 

นางสาวประภสัสร     อินทะเข่ือน 

นายประภูศกัด์ิ     ตรีอินทอง 

นางสาวปรชัญาภรณ์  ศรียาบ 

นายปรชันันท ์    จนัทรมาศ 

นายปัญญากาญจน์    กิตติธชัเจริญ 

นางสาวปิยะฉตัร     ชูยิ้ ม 

นายปิลนัธน์     โมท้อง 

นางสาวปุณฑริกา     วงศว์ชัรวทิย ์

นายพชรพล     เจียมตระกูล 

นางสาวพชัราภรณ ์    วรรณเสถียร 

นางสาวพชัรินทร ์    ศรีสินทร 

นางสาวพชัรินทร ์    หม่ืนคิด 

นางสาวพิชญา     นาคอ่อน 

นายพิสิษฐ ์    จูฑะพงศธ์รรม 

นายพีระพฒัน์     สารพนัธ ์

นายพีร ์    วานิชพิพฒัน์ 

นางสาวเพ็ญนภา     เก่งกลา้ 

นางสาวภคมณฑ ์    กรสงัข ์

นางสาวภครตัน์     เมทเมรุรตัน์ 

นายภคัพงศ ์    ยงยนื 

นายภทัรภณ     ตั้งโต 

นางสาวภาณิศา     ผ้ึงดาํ 

นายภาณุทศัน์     จนัทรโ์อสถ 

นายภานุวชิญ ์    ไชยเดช 

นายภูตะวนั     หน่อดวงแกว้ 

นายภูเบต     เดชบุญ 

นายภูมิพจัน์     ทิพยวงศ ์

นายภูมิสิริ     จิรพรสวสัด์ิ 

นายภูวรินทร ์    สุทธิแสน 

นางสาวมทันียา     มหาวงค ์



๑๕๒  
 

นายรชักญัจน์     คุณชยางกูร 

นายรชัชกิ์ตต์ิ     โฆษิตวราสิน 

นายรชัภูมิ     รตันกิจ 

นางสาวรตันมณี     พนัธุแ์ก่นเพชร 

นางสาวรุจาภา     วงศเ์วยีง 

นางสาววนิพร     วงคฝ้ั์น 

นายวรวชิ     พะยิ้ ม 

นายวรญั�ู     ปันเจริญ 

นายวรินทร     บา้ง 

นายวรุตม ์    อารีพนัธ ์

นายวชัรพนัธ ์    ป้องปาน 

นางสาววาสนา     หาลือ 

นายววิรรธน์     รศัมี 

นายวรีภทัร     ไผ่โสภา 

นายศกัด์ิสิทธ์ิ     นามฮุง 

นางสาวศิรดา     บา้นใหม่ 

นางสาวศิรดารตัน์     ขอดแกว้ 

นางสาวศิรินันทน์     น้ําท่วม 

นางสาวศิริวรรณ     ศรทรง 

นางสาวศิริวรตัน์     เลิศรตันคาม 

นายศุภกร     กนัทะเทว ี

นายศุภดิตถ ์    ฟูอนันต ์

นายศุภสณัห ์    บาํรุงหมู่ 

นางสาวศุภิสรา     กล่ินนวม 

นายเศรษฐวชิญ ์    ทวอีภิรดีบุญ 

นายสรวชิญก์รณ์     มาน้อย 

นางสาวสรลัชนา     ปทุมมณี 

นายสราวุฒิ     ลาวตูม 

นางสาวสโรชา     วฒันชยัสิริโสภณ 

นายสาริณ     สุโภทยั 

นายสิทธินนท ์    สงนุ้ย 

นางสาวสิริมาลย ์    แกว้สินชยั 

นายสุกนัยา     นรินทบุตร 

นายสุทธพงศ ์    บุราพนัธ ์

นางสาวสุทิตตา    ตนันิติไพศาล 

นางสาวสุพิชชา     ใหม่เมธี 

นางสาวสุภทัรา     คตพะเนาว ์

นางสาวโสรยา     โปธิตา 

นายอณัณฑิวฒัณ์     เรืองต่อวงศ ์

นางสาวอณัศญา     อุดเครือ 

นางสาวอนามิกา     จนัตามณี 

นายอนุพงศ ์    เสน้แกว้ใส 

นายอภิวนัท ์    กองหิน 

นายอภิวชิญ ์    ฟังอารมณ ์

นางสาวอภิษฎา     มหาวนั 

นางสาวอจัฌิมา     อวดหา้ว 

Mr. DE  WANG 

Mr. GUVANCH   BAYRYYEV 

Mr. IBRAHIM FURKAN   CELIK 

Mr. JUNYU   ZHOU 

Miss SIQI   FU 

Miss SIYU  GUO 

Mr. TACHMUHAMMET   NAZAROV 

Mr. WEIYUAN  DAIXIN 

Miss XIAOYU   DU 

Miss ZENGQI   CI 

Mr. ZENGYU   LI 

Mr. ZIHAO  YU 

Miss ZIYU   CHEN 



   

 ๑๕๓ 
 

ปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  Bachelor of Arts 

นายจกัรพนัธ ์    หิรญัพฤกษ์ 

นายฐิติกร     ไวคกุล 

นายณัฐวฒัน์     เซมา 

นายเทพวจัน์     ถ่ินจอมบดินทร ์

นายธนวฒัน์     พรมปากดี 

นายพีรณัฐ     สิทธิประภาพร 

นายภูมินทร ์    เหล่าศุภวณิชย ์

นายเมธาสิทธ์ิ     เหล็กใหญ่ 

รวม ๒๑๘ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔  
 

สถาบนันโยบายสาธารณะ  Chiang Mai University School of Public Policy  

ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Arts 

Mr. HKUN SOE  MYINT     

Miss NAW HTOO  GAY PAW     

Mr. RODRIGO  GASTON  ESPINOLA 

Mr. YAY  CHANN      

รวม ๔ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ๑๕๕ 
 

สถาบนัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ Biomedical Engineering Institute 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  Doctor of Philosophy  
นางสาวกิตติยา   ทุ่นศิริ นายอนิรุทธ ์    วชัรวภิา 

ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  Master of Engineering 

นางสาวพรวชิชา     สมทรพัย ์

รวม ๓ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖  
 

คาํปฏิญาณ 

ของผูไ้ดร้บัพระราชทานปรญิญาบตัร 

ครั้งท่ี ๕๕ 

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ขา้พระพุทธเจา้                                                             ผูแ้ทนบณัฑิต 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กล่าวนําบณัฑิตท่ีไดร้บัพระราชทานปริญญาบตัรปฏิญาณตน 

ดงัต่อไปน้ี 

“ข า้พระพุทธ เจ า้ขอปฏิญาณว ่า  จะประกอบอาชีพ โดยใช ้ศิลปว ิทยา        

ท่ีได้รับประสิทธ์ิประสาทจากมหาวทิยาลยัน้ี โดยยดึมัน่ในความจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย ์ ใหค้วามเคารพสักการะแด่ครู อาจารย ์ จะใช ้ศิลปวิทยาการ 

แต่ในทางท่ีเป็นคุณประโยชน์ ไม่เกลือกกลั้วในโทษอกุศลกรรมชัว่ร ้าย จะแผ่ขยาย 

เกียรติคุณของวิชาชีพใหไ้พศาล จะสมานสามัคคี พลีประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม  

จะยดึมัน่และปฏิบติัตามคาํปฏิญาณน้ีตราบชัว่ชีวติ” 

 

 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ๑๕๗ 
 

Graduate Student Oath 
by Recipients of Degree Certificates 
at the 55th Commencement Ceremony 
of Chiang Mai University 
Academic Year 2019-2020 
 

Your Royal Highness, 
 

I,                                                                                                                         on behalf of graduates 
of Chiang Mai University, would like to ask for a royal permission to lead                     
a Graduate Student Oath as follows: 

“I do swear that I will apply imparted knowledge from this university 
for the benefit of my profession, that I will be loyal to the nation, religion and 
monarchy, that I will pay respect to teachers, that I will practice my arts and 
sciences in uprightness and honor and take no part in the worthless deeds of evil, 
and that I will extend the prestige of my profession to a broader scale, create 
harmony and make personal sacrifices to society. I will pass my life and keep this 
oath faithfully.” 

 
 

May it Please Your Royal Highness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘  
 

 

ปณิธานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาค 

จดัตั้งข้ึนตามนโยบายของรฐั 

และเจตนารมณข์องประชาชนในภาคเหนือ 

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

เพ่ืออาํนวยประโยชนแ์ก่ทอ้งถ่ินและประเทศชาตโิดยส่วนรวม 

 

มหาวิทยาลยัแห่งน้ี 

เป็นแหล่งสะสม คน้ควา้ วิจยั และถ่ายทอดความรู ้

ตามหลกัแห่งเสรีภาพทางวิชาการ 

โดยยดึมัน่ในสจัธรรมและคุณธรรม 

เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

การประยุกต ์เผยแพร่ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 

บณัฑิตแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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Chiang Mai University Resolution 
 
 

Chiang Mai University is the first university 
established outside of Bangkok in line with 
the state policy and wishes of the people in 

Northern Thailand as the center of academics 
and high level profession serving both the region 

and the nation as a whole. 
 

The university is the place whereby knowledge is sought, 
researched, accumulated, and disseminated 

on the principle of academic freedom. Its underlying 
goals are the attainment of truth and virtue, 
academic excellence, and the promotion, 

application and dissemination of arts and culture. 
 

Chiang Mai University graduates must constantly 
be self-trained, deep in their subject areas, 

well-sounded, critical minded, yet practical. 
They must be able to be in control of themselves, 
their works and at the same time, on good terms 

with others and with conscience 
and social realization. 

 
 
 
 

 

By  The Programme Sub Committee of the 55th Graduate Commencement Ceremony 
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	ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์                 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการ...
	ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตรดุษฎีบั...
	ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เริ่มรับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๖  กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ได้รับพระบรมราชโองก...
	ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์           เคยดำรงตำแหน่งสำคัญของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถและความชํานาญพิเศษสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีความรู้ด้านประว...
	นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ยังเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัย เช่น “จากระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ สู่การเมืองไพร่-อํามาตย์”  การวิจัยเพื่อประมวลผลและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับชุม...
	อนึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มีผลงานด้านบริการวิชาการ เช่น ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) และข้อเสนอโครงการวิจัยของฝ่ายมนุษยศาสตร์ สกว.  เป็นผู้ประเมินรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไ...
	โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่    จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจาร...
	ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการสาขาวิชาอนาม...
	ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับเทียบเท่าปริญญาเอก จากแพทยสภา และระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy สาขาวิชา Environmental and Occupational Health จาก...
	ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช เริ่มรับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งนายแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่               ๑ เมษายน ๒๕๒๘ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผ...
	ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช เคยดำรงตำแหน่งสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา       เวชศาสตร์ชุมชน ๒ วาระ
	ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญพิเศษในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย ด้านงานวิจัย เช่น ผลงานวิจัย เรื่อง ผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษ...
	อนึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช มีผลงานด้านบริการวิชาการ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมต่าง ๆ เช่น การอบรมแพทย์   เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  การอบรมหลักสูตรการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสําหรับแพทย์  ...
	โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช               เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงการวิชาการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั...
	ด้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการและ...
	ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และประกาศนียบัตรด้านการผดุงครรภ์ ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาข...
	ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล เริ่มรับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๑๙ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ ได้รับการแต่งตั้ง...
	ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ยังได้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา  ดำรงตำแหน่งเป...
	นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ยังได้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับนานาชาติ อาทิ Guest Professor, West China University, WHO Taskforce to develop 2016-2020Strategic Direction for Nursing and Midwifery Development, External Examminer, Intern...
	ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล มีความรู้ ความสามารถความชำนาญพิเศษในด้านพยาบาลศาสตร์โดยมีประสบการณ์ทางด้านการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีผลงานวิจัยและผลงานการแต่งหนังสือจำนวนมาก  อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจประเม...
	นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ยังเป็น    ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อํานวยประโยชน์ด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัย ด้านการสอน เป็นผู้สอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรนานา...
	ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ยังมีผลงานด้านบริการวิชาการ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นการสร้างชื่อเ...
	ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีการครองตน ครองคน และครองงานที่ชัดเจน    เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง อ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ่ง ต่อบุคคลรอบข้าง ตลอดจนเป...
	โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการ              สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติให้ได้รับการ...


