




 

 

 

 

 

 

  เรียนรูเพื่อรับใชสังคม 

 

พิธีประสาทปริญญาบัตร  

ครั้งที่ ๒๘ 
 

แกผูสำเร็จการศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

วันอาทิตยที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
 

 



 

หนังสือท่ีระลึก พิธีประสาทปริญญาบัตร  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

จัดทำโดย       : คณะกรรมการฝายทะเบียนบณัฑิต ปริญญาบัตรและ 

   หนังสือที่ระลึก 

จัดทำเม่ือ   : กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 

 

 

พิมพตนฉบบั   : สำนักพฒันาวิชาการ 

พิสูจนอักษร     : สำนักพฒันาวิชาการ 

ภาพประกอบ   : แผนกสื่อสารองคกร กองกลาง 

ออกแบบปก : กองกลาง 
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สารบัญ
 หน้า

ก�ำหนดกำร	 	 ๙

สำรจำกประธำนกรรมกำรมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	 ๑๑

สำรจำกนำยกสภำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ๑๒

ค�ำกล่ำวแสดงควำมยินดีจำกผู้บริหำร	 ๑๓

ค�ำกล่ำวรำยงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ๓๐

ค�ำประกำศเกียรติคุณ	และประวัตินำยสุชำติ		เศรษฐีวรรณ	 ๓๖

รำยชื่อผู้เข้ำรับปริญญำบัตร	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	๒๕๖๒	 ๔๓

รำยชื่อผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับเหรียญรำงวัลเรียนดี	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	๒๕๖๒	 ๘๕

รำยชื่อบัณฑิตที่เข้ำรับรำงวัลจำกกองทุนเหียกวงเอี่ยม	และ	รำงวัลกำญจนำภิเษก	 ๘๙

รำยชื่อผู้เข้ำรับปริญญำบัตร	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	๒๕๖๓	 ๙๑

รำยชื่อผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับเหรียญรำงวัลเรียนดี	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	๒๕๖๓	 ๑๓๔

รำยชื่อบัณฑิตที่เข้ำรับรำงวัลจำกกองทุนเหียกวงเอี่ยม	และ	รำงวัลกำญจนำภิเษก	 ๑๓๙

โอวำทของ	ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ	นำยแพทย์เกษม	วัฒนชัย	 ๑๔๐

ค�ำปฏิญญำ	 	 ๑๔๑

ภาคผนวก
ประวัติ	ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ	นำยแพทย์เกษม		วัฒนชัย	 ๑๔๖

ตำรำงแสดงจ�ำนวนผู้เข้ำรับปริญญำบัตรปีกำรศึกษำ	๒๕๖๒			 ๑๕๙

แผนภูมิแสดงผู้เข้ำรับปริญญำบัตร	ปีกำรศึกษำ	๒๕๖๒	 ๑๖๒

ตำรำงแสดงจ�ำนวนผู้เข้ำรับปริญญำบัตรปีกำรศึกษำ	๒๕๖๓			 ๑๖๓

แผนภูมิแสดงผู้เข้ำรับปริญญำบัตร	ปีกำรศึกษำ	๒๕๖๓	 ๑๖๖

รำยชื่อคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ๑๖๗

รำยชื่อคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ๑๖๘

รำยชื่อคณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนบัณฑิต	ปริญญำบัตรและหนังสือที่ระลึก	 ๑๗๐

ข้อมูลสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ๑๗๑
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 ๑ 

กำหนดการ 

งานพธิีประสาทปริญญาบัตร  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ณ  หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันอาทิตยที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

 

 

(รอบเชา)  (บัณฑิตปการศึกษา ๒๕๖๒) 

๐๖.๓๐ น.   บณัฑติรายงานตัวกับอาจารยประจำคณะวิชาตามหองที่กำหนดไว 

๐๗.๐๐ น.   อาจารยประจำคณะวิชายืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑติกับทีมฝกซอม 

      สวนกลาง ณ จุดที่กำหนด 

๐๗.๑๕ น.   อาจารยประจำคณะวิชานำบณัฑิตเขาหอประชุมตามลำดับ 

๐๘.๑๕ น.   บัณฑิตพรอมกันในหอประชุม 

   คณาจารยและผูมีเกียรติเขาสูหอประชุม 

๐๘.๒๐ น.  ตั้งแถวประธานและคณะผูบริหารเพ่ือเตรียมตัวเขาสูหองพิธีการ                 

๐๘.๓๐ น.   ประธานถวายพวงมาลัยบูชาพระรตันตรัย 

   พิธีประสาทปริญญาบัตร 

 พิธีมอบรางวัลเรยีนด ี

  พิธีมอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม 

 พิธีมอบรางวัลกาญจนาภิเษก 

  บัณฑิตกลาวคำปฏิญญา 

   ประธานใหโอวาท 

 เพลงสรรเสรญิพระบารม ี

   ประธาน ผูบริหาร และผูมีเกียรติออกจากหองพิธีการ 

   บัณฑิตออกจากหอประชุมตั้งแถวสงประธานในพิธ ี

๑๑.๐๐ น.   เสร็จพิธี 
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(รอบบาย)  (บัณฑิตปการศึกษา ๒๕๖๓) 

๑๑.๐๐ น.   บัณฑติรายงานตัวกับอาจารยประจำคณะวิชาตามหองที่กำหนดไว 

๑๑.๓๐ น.   อาจารยประจำคณะวิชายืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกับทมีฝกซอม

 สวนกลาง ณ จดุท่ีกำหนด 

๑๑.๔๕ น.   อาจารยประจำคณะวิชานำบณัฑิตเขาสูหอประชุมตามลำดับ 

๑๒.๕๕ น.   บัณฑิตพรอมกันในหอประชุม 

   คณาจารยและผูมีเกียรติเขาสูหอประชุม 

๑๓.๐๐ น.  ตั้งแถวประธานและคณะผูบริหารเพ่ือเตรียมตัวเขาสูหองพิธีการ 

๑๓.๑๐ น.   ประธานถวายพวงมาลัยบูชาพระรตันตรัย 

   พิธีประสาทปริญญาบัตร 

 พิธีมอบรางวัลเรยีนด ี

  พิธีมอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม 

 พิธีมอบรางวัลกาญจนาภิเษก 

  บัณฑิตกลาวคำปฏิญญา 

   ประธานใหโอวาท 

 เพลงสรรเสรญิพระบารม ี

   ประธาน ผูบริหาร และผูมีเกียรติออกจากหองพิธีการ 

   บัณฑิตออกจากหอประชุมตั้งแถวสงประธานในพิธ ี

๑๕.๓๐ น.   เสร็จพิธี 
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 ๓ 

 

สารจากประธานกรรมการมลูนิธปิอเต็กตึ๊ง 

นายวิเชียร  เตชะไพบูลย 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตรผูสำเร็จการศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันอาทิตยที ่ ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

 
 

 ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตผูสำเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในปการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 

ทุกทาน   

 ความสำเร็จของทานในวันนี ้ ถือเปนความภาคภูมิใจอยางหนึ ่งในชีวิต  

ขอใหทานพึงตระหนักวา ความรูท่ีไดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเพียงสวนหนึ่ง 

ที่จะสามารถนำมาใชประกอบอาชีพสรางอนาคตของตนเองและครอบครัว แตหาก

บัณฑิตตองการประสบความสำเร็จในชีวิตและอนาคตตามที่มุงหวัง ทานตองกระทำตน

ใหเปนผูใฝรู ที ่แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง และมีความมุงมั่นตั้งใจ ขยัน อดทน 

ประหยัด มีความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน และนำเอาประสบการณมาประยุกตใช

ใหงานสำเร็จลุลวง ทานคือ ผู “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” 

 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายใน

สากลโลกและบุญบารมีของหลวงปูไตฮง  โปรดดลบันดาลใหทานประสบแตความสุข 

ความสำเร็จ เจริญกาวหนาย่ิง ๆ ขึ้นไป 

                 

             

                              (นายวิเชียร  เตชะไพบูลย) 

                              ประธานกรรมการมลูนิธิปอเต็กตึ๊ง 

                            นายกกิตติมศักดิส์ภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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 ๔ 

 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช  อูสวัสด์ิ 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตรผูสำเร็จการศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันอาทิตยที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

 
 

 ในนามของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผมขอแสดงความยินดี

กับผูสำเร็จการศึกษาทุกทานในวันนี้  การไดรับปริญญาอันเปนเครื่องหมายแสดงตน

วา มีศักดิ์และสิทธ์ิแหงปริญญาทุกประการ  จึงขอใหทานนำความรูที่ไดไปใชประกอบ

สัมมาอาชีพดวยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นในการทำงาน ใหประสบ

ความสำเร็จทุกประการ  โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ  และอยูบนพ้ืนฐาน

ของคุณธรรมที่ดีงาม   

 ขออวยพรใหทุกทาน จงประสบแตความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุงเรือง

ทุกประการ ทั้งในชีวิตสวนตัวและหนาที่การงานตอไป  

 

 

 

                               

                           (รองศาสตราจารย ดร.จรีเดช  อูสวัสดิ์) 

                           นายกสภามหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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 ๕ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท 

อธิการบดี 

 
 

 ในนามของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดิฉันขอแสดงความยินดี

กับบัณฑิตใหมทุกระดับ ทุกทานที่เขารับการประสาทปริญญาบัตรในวันนี้  

    ขอใหทานนำความรูท่ีไดจากการศึกษาเลาเรียนจากมหาวิทยาลัยแหงนี้         

ไปประกอบสัมมาอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต ดำรงตนอยูในศีลธรรม ยึดมั่น

คุณธรรม ๖ ประการ  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู

ไปทำคุณประโยชนตอสังคม สมดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัย “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม”   

 ในโอกาสน้ี ขออวยพรใหทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ        

สุขสมหวัง และประสบความสำเร็จในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัวตอไป  

 

 

                                                               
                               (รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท) 

                              อธิการบด ี

 

 

                                                                

 

 

 



14
 ๖ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารย ดร.โจนาธาน รันเต คารรียอน 

รองอธิการบดี 

 
 

 ขอแสดงความยินดีกับผูสำเร็จการศึกษาทุกทาน ทานไดชื่อวาเปน

บัณฑิตแลว เปนผูที่มีความรู ความสามารถและมีประสบการณ ตอไปทานจะเขาสู

ระบบการทำงาน ขอใหทานยึดมั่นในคุณธรรม ๖ ประการ แหงมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ขยัน อดทน ประหยัด  เมตตา ซื ่อสัตย กตัญู)     

ในโอกาสนี้ขอใหใชวิชาความรูที ่ไดเลาเรียนมา ตอยอด ประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด และขออวยพรใหบัณฑิตทุกทานประสบความสำเร็จ มีความสุข 

ความกาวหนาในชีวิตตลอดไป  

  

  

                                      

                             (Dr. Jonathan Rante Carreon) 

                              รองอธิการบด ี
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 ๗ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารย ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย 

รองอธิการบดี 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

ซึ่งเปนผูที่ใฝรู ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกยคุดิจิทัล ยอมรับความแตกตางที่

หลากหลาย และยึดมั่นความดี มีคุณธรรม ๖ ประการ “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 

ซื่อสัตย กตัญู” 

 

 

  

 

                       

                             (อาจารย ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย) 

                              รองอธิการบด ี
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 ๘ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารยฉลอง  แขวงอินทร 

รองอธิการบดี 

 
 

บัณฑิตท่ีรักทุกทาน 

 ในโอกาสอันเปนมงคล  พิธีประสาทปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติจัด ข้ึน เพื่อเปนเกียรติและแสดงความยินดีแกบัณฑิตประจำ           

ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ทุกทาน ผมขอชื่นชมตอความเพียร ความพยายาม 

ความสำเร็จของบัณฑิตทุกทานไวในโอกาสนี้ดวย คุณคาที่แทจริงของความเปนบัณฑิตนั้น 

คือ คุณงามความดี ความรูความสามารถ สติปญญา ที่บัณฑิตทุกทานไดนำไปถือ

ปฏิบัติ เพ่ือสรางความเจริญงอกงามใหกับตัวทาน ครอบครัว องคกร และสังคม ซึ่งจะ

นำไปสูความวัฒนาถาวร ความย่ังยืนของชาติ ของโลก ขอเปนกำลังใจใหกับบัณฑิต

ทุกทานไดมุงมั่นประกอบคุณงามความดี สรางสรรคงานในหนาที่ และรวมดูแลสังคม

อยางตอเนื่องตลอดไป นอกจากนี้ขอใหทานไดมองเห็นโอกาสในวิกฤตที่เกิดข้ึนใน

ขณะน้ี จากปญหาการแพรระบาดของโควิด-๑๙  สถานการณทางการเมือง ปญหา

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการเปนพลเมืองที่เปยมคุณภาพของสังคม ชวย

พัฒนาสังคม และเรียนรูเพ่ือรับใชสังคมตลอดชีวิต  

 ทายท่ีสุดนี้ ขออำนาจบารมีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิที่ทานเคารพนับถือ  รวมท้ังคุณงาม

ความดีท่ีทุกทานไดประกอบไว จงเปนอานิสงสใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ 

ทั้งครอบครัวและหนาที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงตลอดไป  

                       
                                       (อาจารยฉลอง  แขวงอินทร) 

                                       รองอธิการบดี 
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 ๙ 

 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารย ดร.รัชดา  พวงประสงค 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันเปนสถาบันแหงคุณธรรม ครู คณาจารยและเจาหนาที่

ของคณะฯ ขอช่ืนชมท่ีบัณฑิตทุกคนไดศึกษาเลาเรียนมาดวยความมานะ อดทน เปน

เวลายาวนาน  รอบตวัของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การพัฒนา 

ปรับตัว เปดใจท่ีจะเรียนรูและอยูกับการเปลี่ยนแปลงอยางมีความสุข จงใชความรู 

ทักษะ และคุณธรรมที่ไดรับจากสถาบันแหงนี้ ผนวกเขากับประสบการณและการ

เรียนรูจากชีวิต จากสังคม พัฒนาตนเอง ครอบครัวและประเทศชาต ิ 

ครูขออวยพรใหบัณฑิตทุกคน จงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ความเจรญิรุงเรือง 

ไดคิดไดทำในสิ่งที่มุงมั่นและปรารถนา จนบรรลุเปาหมายและความหวังท่ีตองการ  

สามารถผานพนอุปสรรคปญหาตาง ๆ ที่พบเจอไปไดดวยดี สามารถคิดวิเคราะห เพ่ือ

หาหนทางแกไขอยางถูกตอง ยั่งยืน และมีความเจริญในหนาที่การงานย่ิงขึ้นไป  

 

 

                                  

  

 

                             (อาจารย ดร.รัชดา  พวงประสงค) 

                            คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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 ๑๐ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารย ดร.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ 

คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 

 
 

 ในนามของคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและ

สวัสดิการสังคม ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกทาน 

ตลอดระยะเวลาที่ทานไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนสำเร็จ

การศึกษาน้ัน ทุกทานไดใชความวิริยะ อุตสาหะ สะสมความรู ความสามารถ การ

ฝกฝนทักษะทางวิชาชีพและทักษะชีวิต  ตลอดจนการเสริมสรางคานิยมและ

วัฒนธรรมดานการเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  มีความพรอม

อยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือรับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ขอสง

พลังจากความภาคภูมิใจในวันนี้ กาวไปสูความทาทายใหมอยางมั่นคง ประสบ

ความสำเร็จในชีวิตอยางตอเนื่อง ทั้งดานการประกอบอาชีพ ครอบครัว ดำรงชีวิตดวย

วิจารณญาณอยางรอบคอบ ตามหลักคุณธรรม ๖ ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด 

เมตตา ซือ่สัตย กตัญู ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูตลอดชีวิต   

                             

 

 

          (อาจารย ดร.นุชนาฎ ยูฮนัเงาะ)  

  คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 
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 ๑๑ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

ผูชวยศาสตราจารยนิก  สุนทรธัย 

รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร 

 

 
ในนามของคณาจารยและบุคลากรคณะศิลปศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับ

มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหมทุกทาน  เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ คือ ความวิริยะ 

อุตสาหะ ความพากเพียร ที่ทุมเทใหกับการศึกษา เลาเรียนตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษา

ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแหงนี้  นำความภาคภูมิใจมาสูบิดามารดา 

และญาติพ่ีนองของบัณฑิต  

นอกเหนือไปจากสรรพวิชาที่ไดจากการศึกษา บัณฑิตยังไดรับการหลอหลอม

ใหเปนบัณฑิตที่เรียนรูเพื่อรับใชสังคม ใฝรูคูคุณธรรม อันจะเปนภูมิคุมกันใหบัณฑิต

สามารถกาวออกไปเผชิญโลกกวางที่ปจจุบันไดหมุนเปลี่ยนผันแปรไปตามสถานการณ

ตาง ๆ อยางรวดเร็ว ดำรงตนใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ  สมเปนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

ขออวยพรใหบัณฑิตทุกทานประสบความสำเร็จในหนาท่ีการงาน และใน

ชีวิตตลอดไป  

                                         

 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนิก สุนทรธัย) 

                             รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร 
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 ๑๒ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

ผูชวยศาสตราจารยจรรยา  ยอดนิล 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 
 

 

 ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตใหมทุก ๆ ทาน และขอช่ืนชม

ในความวิริยะ อุตสาหะจนประสบความสำเร็จอีกกาวหนึ่งของชีวิต บัณฑิตยังคงตอง

กาวตอไป ยังคงตองเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีความกตัญูกตเวที     

ตั้งมั่นทำความดี ยึดมั่นคุณธรรม ๖ ประการ  ในการประกอบหนาท่ีการงาน การ

ดำรงชีวิต และพรอมที่จะรับใชสังคม อันเปนปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรต ิ

 โอกาสนี้ ขออำนวยพรใหมหาบัณฑิต และบัณฑิตใหมทุกทานประสบแต

ความสำเร็จ มีความสุข ความเจริญในหนาที่การงานและในชีวิตครอบครัวตลอดไป  

 

  

                             

                             (ผูชวยศาสตราจารยจรรยา  ยอดนลิ) 

                            คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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 ๑๓ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารย ดร.จำรูญศรี พุมเทียน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีส่ำเรจ็

การศึกษาทุกทาน 

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาทุกคนเปนผูที่มี

ทักษะในการปฏิบัติงานที่ตรงศาสตรวิชาชีพ และพรอมที่จะเรียนรูเพื่อการดำเนิน

ชีวิตในหนาท่ีการทำงาน การพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ บัณฑิตทุกคนไดรับ

การพัฒนาใหมีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่  ๒๑ เพ่ือกาวไปสูสังคมความรู 

(Knowledge society) ซึ่งทุกทานลวนเปนเกียรติและความภาคภูมิใจของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครูขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปรียบเปนตนกลาที่ดีแก

สังคมและประเทศชาติ ที่บมเพาะคุณงามความดีผูยึดมั่นในคุณธรรม ๖ ประการ 

(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู) ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม ใฝรูและเรียนรูอยูตลอดในสถานการณท่ีเกิดพลวัต 

ปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนพรอมท่ีจะเติบโตและสรางสิ่งที่ดีงามใหกับ

สังคมและประเทศชาติสืบตอไป 
 

 

                             (อาจารย ดร.จำรูญศรี พุมเทียน) 

                             คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 ๑๔ 

 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ  จันทรวิทยานุชิต 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนที่เขารับปริญญาบัตร 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓  ขอชื่นชมในความ

วิริยะอุตสาหะ มานะ อดทนเพียรพยายามมาเปนเวลายาวนาน  การสำเร็จการศึกษา

นั้น ถือเปนการเริ่มตนชีวิตของการทำงาน ซึ่งจะยากกวาการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะในยุคปจจุบันท่ีบัณฑิตทุกคน นอกจากจะตองใชความรูท่ีไดเรียนมาในการ

ประกอบอาชีพ ยังตองมีศิลปะในการนำความรูมาใชงานใหเหมาะสมกับสภาวการณ  

ที่สำคัญคือตองทำงานรวมกับผูอ่ืนได  สามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปรับใช

ใหเหมาะสมตลอดเวลา ขอฝากใหบัณฑิตระลึกไวเสมอวาการแสดงออกของบัณฑิต  

ไมเพียงแตเปนสัญลักษณและช่ือเสียงของบัณฑิต ของวงศตระกูล แตยังมีผลตอ

ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยดวย  อาจารยหวังเปนอยางยิ่งวา บัณฑิตทุกคน 

จะเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ

รับผิดชอบ มุงมั่น พากเพียรเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ นำความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาสืบไป 

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเปนที่เคารพ

สักการะของบัณฑิตทุกคน โปรดดลบันดาลใหบัณฑิตมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และ

ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัว การงานและอาชีพตลอดไป 

 

                                                                               

                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ  จันทรวิทยานุชิต) 

                             คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
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 ๑๕ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  เสมศรี 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 

 
 

 ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกทาน   

ขอใหทานมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จนี้ เพราะไดมาดวยความวิริยะอุตสาหะของทาน 

และขอใหนำความรูท่ีไดไปประยุกตใช  เพ่ือกอประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ       

นำความเจริญรุงเรืองมาสูสังคมและประเทศชาติ ถึงพรอมดวยการใฝหาความรู

เพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 

๖ ประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันไดแก ขยัน อดทน ประหยัด

เมตตา ซื่อสัตยและกตัญู อีกทั้งมีความพอเพียงและเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม 

 ขออวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีความกาวหนาในชีวิต 

และสมปรารถนาในสิ่งที่หวัง 

 

 

    

                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา เสมศร)ี 

                            คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
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 ๑๖ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

ผูชวยศาสตราจารยยิ่งลักษณ วิรุณรัตนกิจ 

คณบดีคณะกายภาพบำบัด 

 
 

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติทุกทาน ความทุมเท มุงมั่นในการศึกษาเลาเรียน สงผลใหทานท้ังหลาย 

ประสบความสำเร็จดังปรารถนา ขอใหทานนำความรู ประสบการณที่ไดจากการเรียน

ในมหาวิทยาลัย ไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม 

ดวยสภาวะสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สิ่งที่เคยไดเรียนรูมาอาจไมสามารถ

ใชไดกับบริบทในอนาคต จึงจำเปนที ่บ ัณฑิตจะตองปฏิบัติตนใหเรียนรู อยาง

ตอเนื่อง เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพและทักษะดานอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาตน เทาทัน

การเปลี่ยนแปลง พรอมที่จะคิดและลงมือทำในสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม  เปนผูที่ถึงพรอม

ในการรับใชสังคมไทย เพ่ือใหประเทศชาติเขมแข็งและยั่งยืนตอไปในอนาคต  

 ขออวยพรและเปนกำลังใจใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทาน มั่นใจใน

คุณคาแหงตน ประสบความสำเร็จดังที ่ตั้งใจ ขอใหความเมตตา ความอดทน 

อุตสาหะ และความดีงามสถิตอยูในหัวใจของทุกทาน มีสุขภาพแข็งแรง และ

เปนกำลังสำคัญเพ่ือสังคมของประเทศ 

 

 

 

                                                       

                              (ผูชวยศาสตราจารยยิ่งลักษณ วิรณุรัตนกิจ) 

                               คณบดีคณะกายภาพบำบดั 
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 ๑๗ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารยดวงหทัย  แสงสวาง 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 

 
 

 ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกทาน ที่สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ไดมีความพยายาม ขยัน อดทนและตั้งใจศึกษา

เลาเรียนจนประสบความสำเร็จในวันนี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

แหงนี้  ไดปลูกฝงและบมเพาะใหบัณฑิตทุกทานไดมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไดแก ดานคุณธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งบัณฑิต

จะไดใชทักษะแตละดานตามความเหมาะสมในทุกสถานการณ  ซึ่งหวังเปนอยางย่ิงวา 

ความตั้งใจอุตสาหะของทานท่ีประสบความสำเร็จในครั้งนี้  จะเปนพื้นฐานของการ

พัฒนาตนเองใหกาวไปขางหนาไดอยางสงางาม 

 สุดทายนี้ขอใหมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกทานประสบแตความสุขและ

ความเจริญตลอดไป   

 

 

                                

                             (อาจารยดวงหทัย  แสงสวาง) 

                             คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 
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 ๑๘ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารยปวินท สุวรรณกุล 

คณบดีคณะการแพทยแผนจีน 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เปนอยางยิ่ง ปจจุบันเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาอยางเขมขน

และรวดเร็วมาก  ผูที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการทำงานไปพรอม ๆ กัน 

จำเปนตองมีทัศนคติท่ีเปดกวาง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองใหมีทักษะ  ท่ี

จำเปนท้ังในเรื่องคนและเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง  ตลอดจนมีความซื่อสัตย

สุจริต ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทนและการตรงตอเวลา  

สุดทายนี้ อาจารยขอเปนกำลังใจใหมหาบัณฑิตและบัณฑิตมีกำลังกาย กำลัง

ปญญา ในการตอสูทัดทานกับอุปสรรคขวากหนามตาง ๆ ขอใหประสบความสำเร็จ       

มีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป   

 

 

 

                       

                                    (อาจารยปวินท  สุวรรณกุล) 

                                    คณบดีคณะการแพทยแผนจีน 
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 ๑๙ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

ผูชวยศาสตราจารยนิก สุนทรธัย 

คณบดีคณะนิติศาสตร 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทาน  ในโอกาสสำเร็จ

การศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำความปลาบปลื้ม ชื่นชมยินดี

มาสูบิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดจนคณาจารยทุกทานเปนอยางย่ิง  

 กาวนี้เปนเพียงกาวแรกแหงความสำเร็จในการเลาเรียน กาวขางหนานอกรั้ว

มหาวิทยาลัย บัณฑิตจะตองเผชิญความทาทายอีกมากมาย ทามกลางสถานการณ

และวิกฤติการณตาง ๆ ของสังคมและโลกปจจุบัน  ความรูและคุณธรรมที่บัณฑิต

ไดรับจากมหาวิทยาลัย จึงเปน พ้ืนฐานสำคัญในการดำรงชี วิตและเก็บเก่ียว

ประสบการณเพ่ือนำไปสูความสำเร็จกาวหนาในหนาที่การงานตอไป  

ขออวยพรใหบัณฑิตทุกทานมีพลังกายและพลังใจที่เขมแข็ง ฟนฝาอุปสรรค

ตาง ๆ ไดโดยไมยอทอ และประสบแตความสุขความเจริญ ความสำเร็จในชีวิตทุก

ประการ 

 

 

 

                            (ผูชวยศาสตราจารยนิก สุนทรธัย) 

                            คณบดีคณะนิติศาสตร 
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 ๒๐ 

 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

อาจารยสรวลสรรค  พจนอารี   

คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

 
 

 

 ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัย     

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิที่ไดทุมเทกำลังกาย กำลังใจ ในการศึกษาเลาเรียนดวยความ

ขยัน หมั่นเพียร มานะ อดทน เปนระยะเวลานาน การสำเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตนั้น

ถือเปนการเริ่มตนชีวิตของการทำงานซึ่งยากกวาการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ปจจุบันที่นอกจากบัณฑิตทุกคนตองมีความรูที่เรียนมาแลวยังตองสามารถใชความรูนั้น

ใหเปนประโยชนทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน สรางช่ือเสียงใหกับตนเอง วงศตระกูล คณะ 

มหาวิทยาลัย รวมท้ังบัณฑิตรุนนองตอ ๆ ไป ที่สำคัญคือตองรูจักคนควาหาความรู

เพ่ิมเติมสามารถปรับใชใหเหมาะสมตลอดเวลา และขอใหบัณฑิตทุกคนพึงระลึกอยู

เสมอวาความรูนั้นตองคูกับคุณธรรมเสมอ ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทำใหทุกคนรุงเรืองและ

ประสบความสำเร็จในชีวิต 

 ขอใหมหาบัณ ฑิตและบัณฑิตทุกคน มีความสุขความเจริญกาวไปสู

ความสำเร็จที่ตั้งไวทั้งในหนาที่การงานและครอบครัวตลอดไป 

 

 

 

                           (อาจารยสรวลสรรค  พจนอารี) 
                            คณบดีคณะนิเทศศาสตร 
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 ๒๑ 

คำกลาวแสดงความยินดี 

ของ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  อิ่มสำราญ 

คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนของวิทยาลัยจีนศึกษา ที่สำเร็จ

การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ซึ่งถือเปนอีกกาวหนึ่งของชีวิตที่สามารถ

ฝาฟนและเลาเรียนจนจบการศึกษา ตามที่หมายมั่นตั้งปณิธานไว 

การสำเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตนั้น ถือเปนการเริ่มตนชีวิตของการทำงาน 

ซึ่งจะพบวายากกวาการเรียน  โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบัน ที่บัณฑิตทุกคน 

นอกจากมีความรูที่ไดเรียนมา ยังตองใชความรูนั้นได ใหเปนประโยชนแกคนอื่น 

จึงจะเรียกวาเรามีประโยชน  ที่สำคัญคือตองสามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติม และปรับใช

ใหเหมาะสมในยุคปจจุบันตลอดเวลา 

ขอใหบัณฑิตใหมนำเอาความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษา 

ออกไปรับใชสังคมใหประสบความสำเร็จในหนาท่ีการงานและสิ่งที่ตั้งใจไว รวมถึง

จงยึดมั่นในความกตัญูกตเวทีตอบิดา มารดา ผูมีพระคุณท่ีเกี่ยวของ  และขอใหรักตัวเอง 

รักประเทศชาติอยางมั่นคง และหมั่นแสวงหาความรูใหม ๆ อยางสม่ำเสมอเพ่ือจะได

เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป 

ขออวยพรใหบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน จงประสบแต

ความสุข ความเจริญ และยึดมั้นในคุณธรรมเพ่ือความสำเร็จในหนาที่การงาน พรอมทั้ง

สมปรารถนาในสิ่งดีงามตลอดไป 
 

 

 

                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  อิ่มสำราญ) 

               คณบดีวิทยาลัยจีนศกึษา 
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 ๒๒ 

คำกลาวรายงาน 

ของ 

รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตร  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันอาทิตยที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 
 

 

กราบเรียน  ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย 

  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท อธิการบดี     

ในนามของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง ที่ทาน

กรุณามาเปนประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓  ขาพเจาขอรายงานการดำเนินงานกิจการของมหาวิทยาลยั 

โดยสรุปดังนี ้

ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปจจุบันมหาวิทยาลัยได

เปดดำเนินการหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม ๔๑ 

หลักสูตร ใน ๑๓ คณะวิชา และไดมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

รองรับอาชีพที่ เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีของโลก อาทิ หลักสูตรสาขาวิชา

ปญญาประดิษฐ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผูสูงอายุ 

มีการปรับระบบการศึกษาใหรองรับความตองการของคนวัยทำงาน ในรูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้น ท้ังแบบ Degree และ Non Degree Program หลักสูตรแบบสลับเรียน

หรือ Block Course โดยจัดเปนลักษณะปริญญาตรีใบที่ ๒ มีการเรียนเพ่ือสะสมในระบบ 

Credit Bank รวมทั้งการฝกอบรมระยะสั้น (Upskill/Reskill) ซึ่งสะสมหนวยกิตเพื่อรับ

ปริญญาได เปนหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จำนวน ๑๕ หลักสูตร และดาน
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จีนศึกษา จำนวน ๗ หลักสูตร นอกจากน้ียังมีโครงการจัดตั้ง Gerontology School 

โดยมีการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการเปนผูประกอบการเพ่ือผูสูงอายุ หลักสูตรการ

ดูแลผูสูงอายุ และใหบริการเปนสถานท่ีพักสำหรับผูสูงอายุ นอกจากน้ีไดยกระดับ

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนเปนวิทยาลัยจีนศึกษา 

สำหรับดานการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเนน

การเรียนรูทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รูปแบบการสอนเปนแบบ Active Learning โดย

เปนลักษณะ Blended learning/ Hybrid learning มีรายวิชาท่ีนักศึกษาสามารถ

ศึกษาคนควาดวยตัวเองไดโดยผานบทเรียนออนไลนหรือ e-learning เกือบทุก

รายวิชา และมีการพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom โดยมีจุดเนนการ

สรางปฏิสัมพันธทางการเรียนระหวางผูเรียนและผูสอนจากเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

ท้ังสื่อในระบบภาพและเสียง หองปฏิบัติการความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality) 

ที่จำลองและถายทอดความรูสึก ประสบการณ ดังอยูในโลกเสมือนจริงและมีการ

จัดทำ Learning Space และ Co-Working Space  ท่ีเปนพ้ืนท่ีทำงานท่ีตอบโจทย

ไลฟสไตลของนักศึกษา บุคลากร และศิษยเกา ท่ีเปนคนยุคใหมรักอิสระ รวมถึงเปน

การเพ่ิมโอกาสทางดานสังคมและการตอยอดธุรกิจสำหรับ start up ท้ังหลาย  มีการ

เพ่ิมทักษะดานภาษาจีนดวยหลักสูตร Chinese for fun สำหรับนักศึกษาทุกคนทุก

หลักสูตรตองเรียนจำนวน 7 ระดับ และทักษะดานภาษาอังกฤษในระดับตน กลาง สูง  

นอกจากน้ีมีการจัดตั้งศูนยดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาดานการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ดานการพัฒนางานวิจัยและตำรา  มหาวิทยาลัยไดกำหนดเปาหมายท่ีจะ

สรางงาน วิจั ย ท่ี ก อ ให เกิดน วัตกรรม เพ่ื อการพัฒ นาเชิง พ้ืน ท่ี  (Area-Based 

Collaborative Research) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ

งานวิจัยท่ีตอบโจทยทาทายการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยเนนการบูรณาการศาสตร

หลายสาขา โจทยวิจัยเกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวน ผลการวิจัยตอบสนองตอ

ความตองการของทองถ่ินในทุกมิติ ท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กอใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืนแกชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ โครงการวิจัย “การวิจัย
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และพ ัฒ นาท ุนทางว ัฒ นธรรมสองฝ งคลองพ้ืนท่ีอำเภอบางเสาธง จังห วัด

สมุทรปราการ” โครงการวิจัย “การพัฒนาและสงเสริมกลไกกลางเพ่ือยกระดับมูลคา

ทางเศรษฐกิจในหวงโซคุณคาใหมดานตนน้ำของปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ”  

โครงการวิจัย “การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ

ชุมชนและโอทอปปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการตลอดสายโซการผลิตหวงโซคุณคาใหม”  

 ดานการบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมีศูนยบริการวิชาการ ท่ีทำหนาท่ี

เปนศูนยรวมและประสานงานดานบริการวิชาการ โดยมีแผนงานท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนและสังคม  มีท้ังการใหบริการวิชาการแบบมีรายได และแบบใหเปลา 

มีการใหบริการพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัยใหมีความยั่งยืนท่ีอำเภอบางบอ

และอำเภอบางเสาธง  การบริการจากศูนยบริการวิชาการ สถาบันภาษา การ

ใหบริการตามศาสตรของคณะวิชา/คลินิกตาง ๆ ศูนยสุขภาพ และสถาบันวิทยาการ

ผูนำไทย-จีน  โดยเฉพาะมีโครงการจัดตั้งองคกรยกระดับสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ ซึ่งมีการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ ๖ วิชาชีพ 

ตามกลุมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 

 ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความมุ งมั่นสูความเปนเลิศดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน  ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับนานาชาติและระดับ

ประชาคมอาเซียน  อีกท้ังยังสนับสนุนใหนำทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนใหเกิด

ประโยชนและสรางมูลคาได  ภายใตโครงการ การวิจัยและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม

สองฝงคลอง พ้ืนท่ีอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการการขับเคลื่อนทุน

ทางวัฒนธรรมสองฝงคลองแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาผูประกอบการทางวัฒนธรรม 

ดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

 ดานการพัฒนานักศึกษา มุงเนนพัฒนาบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และ    

มีความสุข  โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไป

ตามอัตลักษณ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ๖ ประการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูเพื่อรับใชสังคม โดยมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   



33
 ๒๕ 

ในปการศึกษา ๒๕๖๒ รวมท้ังสิ้น ๗๓ โครงการ และปการศึกษา ๒๕๖๓ รวมท้ังสิ้น 

๖๙ โครงการ 

 ดานการพัฒนาบุคลากร ไดมีการพัฒนาบุคลากรในด านความรู  

ความสามารถและเพ่ิมสมรรถนะเฉพาะในการทำงาน (Upskill/Reskill) มีการสงเสรมิ

ใหบุคลากรลาศึกษาตอและฝกอบรมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ  โดย

ปจจุบันมีบุคลากรท้ังสิ้น ๗๓๔ คน เปนเจาหนาท่ี ๓๓๕ คน เปนอาจารย จำนวน 

๓๙๙ คน  โดยจำแนกคุณวุฒิอาจารยเปนระดับปริญญาเอก ๑๕๐ คน ปริญญาโท 

๒๒๔ คน และปริญญาตรี ๒๕ คน โดยเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการท้ังสิ้น ๘๔ คน 

การพัฒนาดานจีนศึกษา ดวยวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีจะเปน

ศูนยกลางดานจีนศึกษา  มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิทยาการผูนำไทย-จีน ไดจัดอบรม 

สัมมนา ดานวิทยาการ ธุรกิจ และวัฒนธรรมไทย-จีน  โดยรวมกับมหาวิทยาลัยปกก่ิง

จัดหลักสูตรวิทยาการผูนำไทย-จีน สำหรับผูบริหารระดับสูง มาแลว ๓ รุน  และ

หลักสูตรผูบริหารรุนใหมไทย-จีน สำหรับผูบริหารระดับกลาง มาแลว ๒ รุน ซึ่งไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก และสถาบันไดเตรียมเปดหลักสูตรดานจีนศึกษาอ่ืน ๆ รวมกับ

มหาวิทยาลัยชิงหวา และมหาวิทยาลัยเจอเจียง แตดวยสถานการณโควิด-๑๙ จึงตอง

เลื่อนการเปดอบรมออกไป  นอกจากน้ียังเสริมศักยภาพดานจีนใหกับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการ

ทำความตกลงรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

ไตหวัน จำนวน ๓๐ มหาวิทยาลัย  มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา 

ในป การศ ึกษา  ๒๕๖๒ ม ีน ักศ ึกษาจีนมาศ ึกษาต อในหลักส ูตรต าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย จำนวน ๖๖๐ คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษารายวิชา

ภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๙๓ คน และในป

การศึกษา ๒๕๖๓  มีนักศึกษาจีนมาศึกษาตอในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

จำนวน ๕๕๖ คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษารายวิชาภาษาจีนกับ

มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๒๓ คน  
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 การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยคุณธรรม มหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนคุณธรรมหลัก 

๓ ประการ ไดแก ซื่อสัตย ประหยัด และรับใชสังคม โดยมีโครงการคุณธรรม 

จริยธรรม ท้ังระดับผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาและขยายผลไปยัง

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการอีก ๓ โรงเรียน ภายใตการสนับสนุนทุนจากกองทุน 

ดร.อุเทน เตชะไพบูลย  นอกจากน้ีโรงเรียนแมขายคุณธรรมยังขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ 

ในเครือขาย ทำใหการรณรงคปลูกฝงคุณธรรมขยายไปสูวงกวาง  

 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยไดดำเนินการประกัน

คุณภาพ  ท้ังในระดับคณะวิชาและหนวยงาน ในปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ผลการ

ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยูในระดับ ดี 

ท่ีกลาวมา เปนผลการพัฒนามหาวิทยาลัยในปการศึกษาท่ีผานมา และ

มหาวิทยาลัยจะไดพัฒนาการจัดการศึกษาในทุก ๆ ดาน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

ออกไปเพ่ือรับใชสังคมตอไป 

 ในวันน้ี มีบัณฑิตเขารับปริญญาบัตร จากผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

๒๕๖๒ จำนวน ๑,๘๐๔ คน และในปการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๕๒ คน  โดยในภาคเชา

เปนบัณฑิตปการศึกษา ๒๕๖๒ จำแนกเปนดุษฎีบัณฑิต ๔ คน มหาบัณฑิต ๗๔ คน 

และบัณฑิต ๑,๗๒๖ คน สวนภาคบายเปนบัณฑิตปการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกเปน

ดุษฎีบัณฑิต ๔ คน มหาบัณฑิต ๘๑ คน และบัณฑิต ๑,๖๖๗ คน 

 บัดน้ีไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจาขอเรียนเชิญทานประธาน ประสาทปริญญาบัตร

แกผูสำเร็จการศึกษา ตามรายนามท่ีคณบดีแตละคณะวิชาจะไดขานช่ือเปนลำดับตอไป และรอง

อธิการบดีจะไดขานช่ือบัณฑิตเขารับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภทเหรียญทอง จำนวน ๒๒ คน ประเภทเหรียญเงิน จำนวน ๒๐ คน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประเภทเหรียญทอง จำนวน ๒๔ คน ประเภทเหรียญเงิน จำนวน ๕๓ คน บัณฑิตท่ีไดรับรางวัล

จากกองทุนเหียกวงเอ่ียม และบัณฑิตท่ีไดรับรางวัลกาญจนาภิเษก เปนลำดับตอไป 

 หลังจากผูสำเร็จการศึกษากลาวคำปฏิญญาแลว ขาพเจาขอเรียนเชิญ

ทานประธาน โปรดใหโอวาทแกบัณฑิตเพ่ือเปนสิริสวัสดิมงคลแกผูเขารับปริญญาบัตร

สืบไป 



35



36
 ๒๘ 

คำประกาศเกียรติคุณ 

นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัด์ิ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

............................................................... 

 

 สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ไดมีมติอนุมัติการมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร แก นายสุชาติ  

เศรษฐีวรรณ ในฐานะเปนผูประสบความสำเร็จอยางยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพจน

ปรากฏเปนท่ียอมรับ เปนประโยชนและแบบอยางที่ดีแกคนทั่วไป บำเพ็ญกรณียกิจ

ดวยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชนแกสังคม เพ่ือกิจกุศลสงเคราะหที่มุงชวยเหลือ

เก้ือกูล และทำคุณประโยชนสำคัญใหแกสถาบันเปนอเนกประการ 

  นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ  ปจจุบันดำรงตำแหนงประธานกรรมการ บริษัท 

ไทยฟา (๒๕๑๑) จำกัด ซึ่งเปนบริษัทนำเขาและสงออกขาว ผาฝาย น้ำตาลพืชผล      

ทุกชนิดรายใหญเปนลำดับที่ ๑ ใน ๕ ของประเทศไทยและไมเพียงแตเปนผูนำทาง

ธุรกิจ แตยังเปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรมแกสังคมและบุคคลทั่วไป       

มีความกระตือรือรนใหการสนับสนุนการกุศลทางสังคม ไดรับการยอมรับและเคารพ

นับถือจากกลุมชาวจีนโพนทะเลและกลุมชาวไทยเชื้อสายจีนในฐานะผูอาวุโสหลัก   

ในการพัฒนาชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนใหเจริญรุงเรืองไดรับการดำรงตำแหนงสำคัญ

ในองคกรการกุศลเปนจำนวนมาก อาทิ รองประธานสมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย 

ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรสมาคมจีนเตี้ยเอ้ียแหงประเทศไทย รองประธานโรงพยาบาล

เทียนฟามูลนิธิ และประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสวนลุมพินี เปนตน  

  นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ ไดรับเกียรติใหเปนตัวแทนประเทศไทย เปนผูว่ิง

คบเพลิงโอลิมปกประจำป ๒๐๐๘ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนเจาภาพ 
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ในการแขงขันโอลิมปกครั้งที่ ๒๙ และยังเปนบุคคลท่ีมีอายุมากที่สุดในจำนวนผูที่ว่ิง

ทั้งหมด ๘๐ คน และในปเดียวกันยังไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากสถานทูต

สหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย จากเกียรติประวัติการพัฒนาการคากับประเทศ

รัสเซีย เปนบุคคลแรกที่บุกเบิกตลาดคาขาวสงออกคาขายไปยังประเทศรัสเซีย ตั้งแต

ป พ.ศ. ๒๕๒๐ 

  นอกจากนั้นยังเปนกำลังสำคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาและฟนฟู

สวนลุมพินี ใหการสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิเรารักสวนลุมพินีมาอยาง

ตอเนื่อง เชน การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน รวมถึงจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ

สงเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน ตลอดจนมอบทุนการศึกษา

ใหกับนักเรียนของโรงเรียนสวนลุมพินี ที่มีผลการเรียนดีเดนแตขาดแคลนทุนทรัพย 

อีกทั้งยังใหการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของจำเปน

ใหกับสถานพักฟนคนชราบานบางเขน เปนตน 

  ดานการบริจาคทุนทรัพย นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ ไดบริจาคเงินและสิ่งของ

ใหแกองคกรการกุศลตาง ๆ เปนจำนวนเงินกวา ๑๕ ลานบาท อาทิ บริจาคเงินใหกับ

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เพื่อบำเพ็ญกุศลสังคมสงเคราะหแกสาธารณะ ไดแก ชวยเหลือผูทุกขยาก

ทั้งในดานงานบรรเทาสาธารณภัยและสวัสดิการสังคม การรักษาพยาบาล และการศึกษา 

จำนวน ๗ ลานบาท บริจาคหองพักผูปวย จำนวน ๑ หอง และเครื่องฟอกไตใหกับ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จำนวนเงินกวา ๕ แสนบาท บริจาคเงินใหกับโรงพยาบาลเทียนฟา

มูลนิธิเพ่ือสนับสนุนทางการแพทย จำนวนเงินกวา ๒ ลานบาท บริจาคเงินใหกับ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาท่ีขัดสนดานคาใชจาย 

ในการศึกษาเลาเรียน จำนวน ๒ ลานบาท อีกทั้งในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค

โควิด-๑๙ ยังมีบทบาทในการชวยเหลือผูที่เดือดรอนจากสถานการณดังกลาว โดยได

บริจาคเงินผานสภากาชาดไทย ในนามของครอบครัวเศรษฐีวรรณ จำนวน ๓ ลานบาท 

และในนามของมูลนิธิเรารักสวนลุมพินี จำนวน ๒ ลานบาท รวมเปนเงินจำนวน   



38

 ๓๐ 

๕ ลานบาท เพ่ือนำไปสมทบทุนโครงการผลิตหนากากและจัดชุดธารน้ำใจกูชีวิตสงตอ

ชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอน  

 ดวยความมุงม่ันและเสียสละจนกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและสังคม

โดยรวมใหไดรบัการพัฒนาและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

จึงขอมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 

แก นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและเกียรติประวัติสืบไป 
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ประวัติ  นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ 

 

ประวัติการศกึษา เมืองเตี่ยเอ้ีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ประวัติการทำงาน 

 งานประจำ   

  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟา (๒๕๑๑) จำกดั 

  ประธานกรรมการ บริษัท ขาวเศรษฐี จำกัด 

  ประธานกรรมการ บริษัท โกดัง ไทยฟา จำกัด 

  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟาเพาเวอร จำกัด 

  ประธานกรรมการ บริษัท เศรษฐีวรรณการเคหะ จำกัด 

  ประธานกรรมการ บริษัท เศรษฐีวรรณพัฒนาการ จำกัด  

  ประธานกรรมการ บริษัท เศรษฐีวรรณพร็อพเพอรตี้ จำกดั 

  ประธานกรรมการ บริษัท กลุมไทยฟาการเคหะ จำกัด 

  ประธานกรรมการ หางหุนสวนจำกัด สหการพัฒนาการคา 

 

 งานอื่น ๆ  

  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสงออกขาวแหงประเทศไทย 

  ประธานที่ปรึกษาหอการคาไทย - เกาหล ี

  ประธานสมาคมมิตรภาพไทย - จีน 

  กรรมการสำนักงานคณะกรรมการตรวจขาว สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

  รองนายกสมาคมแตจ๋ิวแหงประเทศไทย 

  รองประธานหอการคาไทย - จีน 
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 งานชวยเหลือสังคม  

  ประธานกรรมการ มูลนิธิเรารักสวนลุมพิน ี  

  ประธานกิตติมศกัดิ์ถาวร สมาคมวิเทศพาณิชยไทย - จีนกรุงเทพฯ 

  ประธานกรรมการกิตตมิศักดิต์ลอดชีพ มลูนิธิตงฮั้วการแพทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

  ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิสงเสรมิศีลธรรมสงเคราะห 

  นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมเตี้ยเอ้ียแหงประเทศไทย 

  นายกกิตติมศักดิ์ถาวร มลูนิธิศรัทธาสงเคราะห 

  นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สมาคมหลุงกังแหงประเทศไทย 

  นายกกิตติมศักดิ ์สมาคมจังเจริญสามัคค ี

  นายกกิตติมศักดิถ์าวร มลูนิธิเตียตระกูล 

  รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟามลูนิธ ิ

  รองประธาน มลูนิธิไกรสิทธิการกุศล 

 

ผลงานและเกียรติประวัติดีเดนอันควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ 

  นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ อายุ ๙๔ ป เปนคนไทยเชื้อสายจีนในตระกูลแซจาง 

เกิดในประเทศไทย จากนั้นครอบครัวสงใหไปศึกษาที่เมืองเตี่ยเอี้ย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จนเขาสูวัยหนุมจึงไดเดินทางกลับมาประเทศไทย เริ่มตนการทำงาน

ดวยการเปดแผงขายผาในตลาดสำเพ็งยานเยาวราช การคาขายเจริญกาวหนาจน

สามารถเปดรานเปนของตัวเองได ตอมาขยายกิจการมาทำการคาขาวและผลผลิต

ทางการเกษตร และลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  

  ปจจุบันดำรงตำแหนงประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟา (๒๕๑๑) จำกัด ซึ่ง

เปนบริษัทนำเขาและสงออกขาว ผาฝาย น้ำตาล และพืชผลทุกชนิดรายใหญเปน

ลำดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศไทยและธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย เนนในรูปแบบการ

ปลอยเชาเพ่ือเปนที่พักอาศัยในระยะยาวสำหรับชาวตางชาติ บริเวณถนนสุขุมวิท 

และเขตอ่ืน ๆ อีกเปนจำนวนมากโดยยึดปรัชญาในการทำงาน คือ “ซื่อสัตย ประหยัด 

ขยัน อดทน”  
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  นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ ไมเพียงแตเปนผูนำทางธุรกิจ แตยังเปนแบบอยาง

ดานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแกสังคมและบุคคลทั่วไป มีความกระตือรือรนใหการ

สนับสนุนการกุศลทางสังคม ไดรับการยอมรับและเคารพนับถือจากกลุมชาวจีนโพนทะเล

และกลุมชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในฐานะที่เปนผูอาวุโสที่เปนเสาหลักในการพัฒนา

ชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนใหเจริญรุงเรืองจึงไดดำรงตำแหนงสำคัญในองคกรการกุศลเปน

จำนวนมาก อาทิ รองประธานสมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร

สมาคมจีนเตี้ยเอ้ียแหงประเทศไทย รองประธานโรงพยาบาลเทียนฟามูลนิธิ และ

ประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสวนลุมพินี เปนตน  

  นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ ไดรับเกียรติใหเปนตัวแทนประเทศไทย เปนผูว่ิง

คบเพลิงโอลิมปกประจำป ๒๐๐๘ ประเทศสาธารณรัฐประชนชนจีน ซึ่งเปนเจาภาพ

ในการแขงขันโอลิมปกครั้งที่ ๒๙ ซึ่งเปนบุคคลที่มีอายุมากที่สุดในจำนวนผูที่ ว่ิง

ทั้งหมด ๘๐ คน และในปเดียวกันยังไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากสถานทูต

สหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย จากเกียรติประวัติการพัฒนาการคากับประเทศ

รัสเซีย ซึ่งเปนบุคคลแรกที่บุกเบิกตลาดคาขาวสงออกคาขายไปยังประเทศรัสเซีย 

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ 

  นอกจากนั้นยังเปนกำลังสำคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาและฟนฟู 

สวนลุมพินี ใหการสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิเรารักสวนลุมพินีมาอยาง

ตอเนื่อง เชน การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน รวมถึงจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ

สงเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน ตลอดจนมอบทุนการศึกษา

ใหกับนักเรียนของโรงเรียนสวนลุมพินี ที่มีผลการเรียนดีเดนแตขาดแคลนทุนทรัพย

นอกจากนั้นยังใหการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของจำเปน

ใหกับสถานพักฟนคนชราบานบางเขน เปนตน 

  ดานการบริจาคทุนทรัพย นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ ไดบริจาคเงินและสิ่งของ

ใหแกองคกรการกุศลตาง ๆ เปนจำนวนเงนิกวา ๑๕ ลานบาท อาท ิ
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 ๓๔ 

  ๑) บริจาคเงินใหกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เพ่ือบำเพ็ญกุศลสังคมสงเคราะหแก

สาธารณะ ไดแก ชวยเหลือผูทุกขยากทั้งในดานงานบรรเทาสาธารณภัยและสวัสดิการ

สังคม การรักษาพยาบาล และการศึกษา จำนวน ๗ ลานบาท 

  ๒) บริจาคห องพ ักผู ป วย จำนวน ๑ ห อง และเครื ่องฟอกไตให ก ับ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จำนวนเงินกวา ๕ แสนบาท 

  ๓) บริจาคเงินใหกับโรงพยาบาลเทียนฟามูลนิธิ ซึ่งเปนองคกรการกุศลท่ีไม

แสวงหาผลกำไรเพื่อสนับสนุนทางการแพทย ไดแก การแพทยแผนจีนและการแพทย

แผนปจจุบัน จำนวนเงินกวา ๒ ลานบาท 

  ๔) ในชวงสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังมีบทบาทในการ

ชวยเหลือผูท่ีเดือดรอนจากสถานการณดังกลาว โดยไดบริจาคเงินผานสภากาชาดไทย

ในนามของครอบครัวเศรษฐีวรรณ จำนวน ๓ ลานบาท และในนามของมูลนิธิเรารักสวน

ลุมพินี จำนวน ๒ ลานบาท รวมเปนเงินจำนวน ๕ ลานบาท เพื่อนำไปสมทบทุนโครงการ

ผลิตหนากากและจัดชุดธารน้ำใจกูชีวิตสงตอชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอน 

  ๕) บริจาคเงินใหกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ลานบาท 

เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาที่ขัดสนดานคาใชจายในการศึกษาเลาเรียน นักศึกษาที่

ประกอบความดี มีความประพฤติดี นักศึกษาที่มีจิตอาสา เปนแบบอยางท่ีดีแก

เยาวชน และนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ เปนตน 

  ๖) บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการสงเคราะหผูปวยมะเร็งยากไร จำนวน 

๑ แสนบาท 

  ๗) บริจาคสิ่งของที่จำเปนใหแกประชาชนที่เดือดรอนและไดรับผลกระทบ

จากสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ เทศบาลอำเภอเมืองศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี จำนวน ๕๐๐ ถุง 

  ๘) บริจาคขาวสาร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ถุง ใหกับหนวยงานราชการ เชน 

สภากาชาดไทย และท่ีวาการกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตสาทร เขต

บางรัก เขตราษฎรบูรณะ และเขตหลานหลวง เพ่ือมอบใหกับประชาชนที่เดือดรอนและ

ไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเขตกรุงเทพมหานคร  



รายชื่อผู้เข้ารับปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๔๑ 

 

รายชื่อผูเขารับปริญญาบัตรประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 

๑ นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง   

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๑ นางคณิศร ฉันทศรีวิโรจน ๓ นางสาวจาง ฟาน  (ZHANG FAN) 

๒ นางสาวชนกพร ขาวคำ   

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

๑ นางสาวกรวิกรานต วิหก ๕ นางสาววานิศา ประโยชนมี 

๒ นางสาวกัตติกา วังทะพันธ ๖ นางสาวสมบัติ ทานะสุข 

๓ นางสาวจิตราภรณ โพธิ์อุน ๗ นางสาวสุภานัน ชัยราช 

๔ นางพัชรากร เพ็ญศริิสมบูรณ 

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๑ นางสาวกฤตริัตน สุวรรณรัตน ๔ นายสมพล โนดไธสง 

๒ นางสาวนภัสกร บัวเผื่อน ๕ นางสาวสุชาดา หงษจร 

๓ นางสาวพิมพชนก เกื้อธรรมคุณ ๖ นางสาวอัญชนา สมบัติพิบูลย 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

๑ นางสาวกาว เหวินจวน (GAO WENJUAN) ๘ นางสาวป หงยงิ (BI HONGYING) 

๒ นางสาวจง เสี่ยวเสว (ZHONG XIAOXUE) ๙ นางสาวเวย หวานลู (WEI WANLU) 

๓ นายจาง เหวิน (ZHANG WEN) ๑๐ นางสาวสวี จื้อหลาน (XU ZHILAN) 

๔ นายจิ้ง คายหยาง (JING KAIYANG) ๑๑ นางสาวสวี ยีตาน (XU YIDAN) 

๕ นางชุย ซิน (CUI XIN) ๑๒ นางสาวหนิว ลูหรง (NIU LURONG) 

๖ นางสาวตวน จื้อลี่ (DUAN ZHILI) ๑๓ นางสาวหยาง หายเย่ียน (YANG HAIYAN) 

๗ นางสาวปาย ซอืถิง (BAI SITING) ๑๔ นางสาวหลัว ซยูิง (LUO SHUYING) 

 

๔๑ 

 

รายชื่อผูเขารับปริญญาบัตรประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 

๑ นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง   

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๑ นางคณิศร ฉันทศรีวิโรจน ๓ นางสาวจาง ฟาน  (ZHANG FAN) 

๒ นางสาวชนกพร ขาวคำ   

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

๑ นางสาวกรวิกรานต วิหก ๕ นางสาววานิศา ประโยชนมี 

๒ นางสาวกัตติกา วังทะพันธ ๖ นางสาวสมบัติ ทานะสุข 

๓ นางสาวจิตราภรณ โพธิ์อุน ๗ นางสาวสุภานัน ชัยราช 

๔ นางพัชรากร เพ็ญศริิสมบูรณ 

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๑ นางสาวกฤตริัตน สุวรรณรัตน ๔ นายสมพล โนดไธสง 

๒ นางสาวนภัสกร บัวเผื่อน ๕ นางสาวสุชาดา หงษจร 

๓ นางสาวพิมพชนก เกื้อธรรมคุณ ๖ นางสาวอัญชนา สมบัติพิบูลย 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

๑ นางสาวกาว เหวินจวน (GAO WENJUAN) ๘ นางสาวป หงยงิ (BI HONGYING) 

๒ นางสาวจง เสี่ยวเสว (ZHONG XIAOXUE) ๙ นางสาวเวย หวานลู (WEI WANLU) 

๓ นายจาง เหวิน (ZHANG WEN) ๑๐ นางสาวสวี จื้อหลาน (XU ZHILAN) 

๔ นายจิ้ง คายหยาง (JING KAIYANG) ๑๑ นางสาวสวี ยีตาน (XU YIDAN) 

๕ นางชุย ซิน (CUI XIN) ๑๒ นางสาวหนิว ลูหรง (NIU LURONG) 

๖ นางสาวตวน จื้อลี่ (DUAN ZHILI) ๑๓ นางสาวหยาง หายเย่ียน (YANG HAIYAN) 

๗ นางสาวปาย ซอืถิง (BAI SITING) ๑๔ นางสาวหลัว ซยูิง (LUO SHUYING) 

 

๔๑ 

 

รายชื่อผูเขารับปริญญาบัตรประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 

๑ นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง   

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๑ นางคณิศร ฉันทศรีวิโรจน ๓ นางสาวจาง ฟาน  (ZHANG FAN) 

๒ นางสาวชนกพร ขาวคำ   

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

๑ นางสาวกรวิกรานต วิหก ๕ นางสาววานิศา ประโยชนมี 

๒ นางสาวกัตติกา วังทะพันธ ๖ นางสาวสมบัติ ทานะสุข 

๓ นางสาวจิตราภรณ โพธิ์อุน ๗ นางสาวสุภานัน ชัยราช 

๔ นางพัชรากร เพ็ญศริิสมบูรณ 

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๑ นางสาวกฤตริัตน สุวรรณรัตน ๔ นายสมพล โนดไธสง 

๒ นางสาวนภัสกร บัวเผื่อน ๕ นางสาวสุชาดา หงษจร 

๓ นางสาวพิมพชนก เกื้อธรรมคุณ ๖ นางสาวอัญชนา สมบัติพิบูลย 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

๑ นางสาวกาว เหวินจวน (GAO WENJUAN) ๘ นางสาวป หงยงิ (BI HONGYING) 

๒ นางสาวจง เสี่ยวเสว (ZHONG XIAOXUE) ๙ นางสาวเวย หวานลู (WEI WANLU) 

๓ นายจาง เหวิน (ZHANG WEN) ๑๐ นางสาวสวี จื้อหลาน (XU ZHILAN) 

๔ นายจิ้ง คายหยาง (JING KAIYANG) ๑๑ นางสาวสวี ยีตาน (XU YIDAN) 

๕ นางชุย ซิน (CUI XIN) ๑๒ นางสาวหนิว ลูหรง (NIU LURONG) 

๖ นางสาวตวน จื้อลี่ (DUAN ZHILI) ๑๓ นางสาวหยาง หายเย่ียน (YANG HAIYAN) 

๗ นางสาวปาย ซอืถิง (BAI SITING) ๑๔ นางสาวหลัว ซยูิง (LUO SHUYING) 
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๔๒ 

 

๑๕ นางสาวหลาน เฉีย่ว (LAN QIAO) ๑๙ นางสาวหวง หุยฉวิน (HUANG HUIQUN) 

๑๖ นางสาวหลิว เยีย่น (LIU YAN) ๒๐ นางสาวหวาง จือ่จือ่ (WANG ZHIZI) 

๑๗ นางสาวหลี่ ยิ่งเซียน (LI YINGXIAN) ๒๑ นางสาวเหอ จงหวน (HE ZHONGHUAN) 

๑๘ นางสาวหลู เยีย่นเหวย (LU YANWEI)   

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

๑ นางกนกวรรณ หล่ี ๑๔ นางสาวพรพรรณ โสภา 

๒ นางสาวกัญญาณฏัฐ รัตนมั่นคงจิตร ๑๕ นายไพโรจน เซยีวสกุล 

๓ นางสาวจาง จื่อฉง (ZHANG ZIQIONG) ๑๖ นางสาวมาย เวย (MAI WEI) 

๔ นายจาง ลี่ชาว (ZHANG LICHAO) ๑๗ นายรชต ศิลาวัชรานนท 

๕ นางสาวจิ้น หง (JIN HONG) ๑๘ นางสาวศราณี ศรีสำโรง 

๖ นางสาวเจยีง อวี้ถิง (JIANG YUTING) ๑๙ นางสาวสิริรักษ สิงหเอีย่ม 

๗ นางสาวเฉิน หมิงเฉี่ยว (CHEN MINGOIAO) ๒๐ นางสาวหมา เซิ่งตง (MA SHENGDONG) 

๘ นางสาวชวพร ลาภทวี ๒๑ นายหลนิ อานฟา (LIN ANFA) 

๙ นางสาวเซ เหลยเหลย (XIE LEILEI) ๒๒ นางสาวหลี่ นา (LI NA) 

๑๐ นางสาวเซียว หลินฟาง (XIAO LINFANG) ๒๓ นางสาวเหยียน เฟยเสยี (YAN FEIXIA) 

๑๑ นางสาวธัญญภัสร เจริญพร ๒๔ นางสาวเหอ จิ้ง (HE JING) 

๑๒ นางสาวนวพร วองวจันะ ๒๕ นางเหอ ฟาง (HE FANG) 

๑๓ นางสาวเผย ชุยอวิน (PEI CUIYUN) ๒๖ นางสาวอว๋ี จื่อซิ่ว (YU ZIXIU) 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 

๑ นางสาวนพวรรณ งามยิ่งยวด ๗ นางสาวณัฐกฤตา ใหนุช 

๒ นางสาววัชรี บริบูรณ ๘ นางสาววรรธนันท โรจนประภัศร 

๓ นายประจิตร ปอมอรินทร ๙ นางสาวชามา จุฑาชวกุล 

๔ นายปรัชญา ดิลกศรี ๑๐ นางสาวชมพูนุช ศิริวุฒิพันธุ 

๕ นางสาวชไมพร เอกสินเสริม ๑๑ นางสาวปติพร รุงเรืองเวท 

๖ นางสาวนรินดา ลีรัตนเลิศ 
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ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 

๑ นางสาววิลาสินี โยธิการ   

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

๑ นางสาวกฤศกัญญา เบญจาธิกูล ๒ นางสาวปุณณนิษฐา บุปผาธนรัชต 

  

คณะนเิทศศาสตร 

ปริญญานเิทศศาสตรบัณฑิต 

๑ นางสาวธนารัตน มาโนช เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายอภินันท เขงเฮง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นายพลกฤต พัฒเจริญ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวภิญญดา ธนศักดิ์สานนท เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวณัฏฐพัชร แกวพันธ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวพรไพลิน สุดใจ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นายกฤตภาส พิศาลวิริยะกุล ๒๑ นายชนาวิชญ จันทรหอม 

๘ นางสาวกฤตมิา ชัยพชรพร ๒๒ นางสาวชลิตา สนขุดทด 

๙ นายกฤษณะ คุมจิตแจม ๒๓ นายชัชนันท โคตรสา 

๑๐ นางสาวกัณยาวีร ตังเจริญ ๒๔ นางสาวชิรนันท วรครุธ 

๑๑ นางสาวกุลณัฐฐา คลายบันดิษฐ ๒๕ นางสาวชุติกาญจน อี้ธงชัย 

๑๒ นางสาวกุสุมา เพ็ชรนอย ๒๖ นางสาวชุรารัตน ใครอามาตย 

๑๓ นายคนิน สืบสาย ๒๗ นายฐากูร เปยมปน 

๑๔ นางสาวจตุพร โลบุญ ๒๘ นางสาวณัฐวรา ยัญญลักษณ 

๑๕ นางสาวจริญญา มุสามาร ๒๙ นายณัฐวุฒิ ลำบัวลอย 

๑๖ นายจิรวัฒน เอื้อวงศ ๓๐ นางสาวดลยา ตั้งมงคลกรณ 

๑๗ นางสาวจิรัญญา สองแสง ๓๑ นายดิศรณ ศรคุม 

๑๘ นางสาวจีรนันท ฐิติวร ๓๒ นายตะวัน วาจาขำ 

๑๙ นางสาวชฎาภรณ อุบลฤทธ์ิ ๓๓ นายทนงคศักดิ์ ชัยบิล 

๒๐ นางสาวชนนิกานต ฮุนศิริ ๓๔ นางสาวทรรศิกา อวมเกิด 
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๓๕ นางสาวทิพยมณี ติ้มขิบ ๖๓ นายภาณุ ตันกิม 

๓๖ นางสาวทิวาพร ฟกชะนะ ๖๔ นายภาณุพงษ พรอมสิ้น 

๓๗ นายธนชัย พลเขตต ๖๕ นายภาธร ภคกษมา 

๓๘ นายธนดล ตันทวีวิวัฒน ๖๖ นางสาวภานิศา ศรีเอี่ยมโฉม 

๓๙ นายธนพงศ คงใหม ๖๗ นางสาวภีรดา เข็มทอง 

๔๐ นายธนวัฒน วิระมิตรชัย ๖๘ นายภูวศิษย อัคระจิรากาญจน 

๔๑ นายธนะชัย แสงอนุโณทัย ๖๙ นายรัฐวิทย ขจรประไพพรรณ 

๔๒ นายธัญณัฐ ตันสกุล ๗๐ นางสาวลลิตา ซุนโลกประเสริฐ 

๔๓ นายธัญสิทธ์ิ อิทธิอัครพงศ ๗๑ นายวทัญู รอดวินิจ 

๔๔ นางสาวธิตินันท บุญประเสริฐ ๗๒ นายวรเมธ ชัยประยงคสุข 

๔๕ นายนรพล เชื้อหนองปรง ๗๓ นางสาววรรณพร ภูทอง 

๔๖ นายนวินวัชร พัฒนะชัยเกษม ๗๔ นางสาววรินทรชยธร เจษฎาถิรพุทธ์ิ 

๔๗ นางสาวนัชชา วงศบุญมา ๗๕ นางสาววาฐิตา ยุนประยงค 

๔๘ นายนัฐพล คลายสมบูรณ ๗๖ นางสาววิชชานันท ศรสัีนติสกุล 

๔๙ นางสาวนันทนิดา สองแสง ๗๗ นางสาวศศธิร แคนศรี 

๕๐ นายนันทภพ แสงงาม ๗๘ นายศุภฤกษ จันทรอำพล 

๕๑ นางสาวนันทินี สิทธิฤทธ์ิ ๗๙ นายเศกสม วินัยเรี่ยง 

๕๒ นางสาวบุษรินทร โคมปน ๘๐ นายสรวิชญ คำเสนาะ 

๕๓ นายปฏิพัทธ หวังบู ๘๑ นายสรวิศ สวนอินทร 

๕๔ นางสาวประภัสสร แกวเหมือน ๘๒ นางสาวสโรชา ทองสุข 

๕๕ นายประภาส โสระเวช ๘๓ นายสัญชัย เฉลยพจน 

๕๖ นางสาวปวาริศา ศิลปการบวร ๘๔ นายสาริน สุขสิทธ์ิสมหมาย 

๕๗ นางสาวปทลัตดา เมืองมูล ๘๕ นายสิน พิมพทนต 

๕๘ นายปยะณัฐ พัฒนะ ๘๖ นางสาวสุขฤทัย ชัชวาลย 

๕๙ นางสาวพัชรี ดอกแกว ๘๗ นายสุทธิชัย อมรวัฒนานุกูล 

๖๐ นางสาวพิชามญชุ เรืองภิญโญพันธ ๘๘ นายอริยธัช พุทธ 

๖๑ นางสาวพิมลวรรณ นามให ๘๙ นางสาวอาภาพร เปยมงาม 

๖๒ นางสาวภัทรลาภา คำเคน ๙๐ นายอิทธิพงษ จันทร 
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๙๑ นายอุกกฤษฏ เยบานไร ๙๒ นางสาวอุษา บัวเจริญ 

คณะบริหารธุรกิจ 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต 

๑ นางสาวธิติพร ชื่นจิตร   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายธรรมธัช ธรรมเที่ยงสัตย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นายกฤษณพงศ ยะมา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาววลีพร บุญประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวณัฐวดี อินทนิน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวนันทิยา หมอเมือง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวพิญาภรณ ภัทรสิทธ์ิเจริญ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นายฉัตรตรา วัฒนศรศักดิ์ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวกรรณิการ พันธมูล ๒๖ นางสาวนริศรา เยรัมย 

๑๐ นางสาวกัญญาภัค เขื่อนมั่น ๒๗ นางสาวนฤมล ฤทธ์ิเต็ม 

๑๑ นางสาวกุลธิดา สดมี ๒๘ นางสาวนวพร งามวงศวิวัฒน 

๑๒ นางสาวเกษราภรณ ปนเส ๒๙ นางสาวนัฏฐรียา ปดฌาบุตร 

๑๓ นางสาวจิรภา บุญนาค  ๓๐ นางสาวนัฏฐา หวานณรงค 

๑๔ นางสาวจิราพร สีระสา ๓๑ นางสาวนิศาชล ปานแดง 

๑๕ นางสาวชวัลพัชร พลศรี ๓๒ นางสาวบัณฑุวรรณ แสงอรุณ 

๑๖ นางสาวชิดชนก ชญานนทวงษนที ๓๓ นางสาวเบญญาภา หอมกลิ่นเทียน 

๑๗ นายณธร บุรณศริิ ๓๔ นางสาวปุญญานิช เจตจิรประภา 

๑๘ นายณัฐพล บางแกว ๓๕ นางสาวพัชมณ ผองแผว 

๑๙ นางสาวณัฐมน เกิดเมืองเล็ก ๓๖ นางสาวพัชรินทร สุขพลอย 

๒๐ นางสาวทานตะวัน เวชรังษี ๓๗ นางสาวพัชริยา พรหมศรี 

๒๑ นางสาวทิพยสุดา หนูวงค ๓๘ นางสาวพิทริยา ศรีสมุทร 

๒๒ นายธนกฤต ชางเกวียน ๓๙ นายพุฒิพงศ เสิศอัจฉริยพร 

๒๓ นายธนาฑูรย จินดาพานิช ๔๐ นางสาวแพรวพรรณ ชาวนา 

๒๔ นางสาวธนิตา กิจผดุง ๔๑ นางสาวภัคจิรา ประสังสิต 

๒๕ นางสาวธารสวรรค ชื่นใจตรง ๔๒ นางสาวภิรญา พูลมา 
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๔๓ นางสาววนิดา สาระวัน ๕๓ นางสาวสุธาทิพย งอนกิ่ง 

๔๔ นางสาววราภรณ ศรพลทัน ๕๔ นางสาวสุธาสินี ไชยโชติ 

๔๕ นายวรายุทธ เนาวรัตน ๕๕ นางสาวสพุรรษา นันทพันธ 

๔๖ นางสาววริฐา งอกชัยภูมิ ๕๖ นางสาวสุภัคธิดา กองเกตุใหญ 

๔๗ นางสาวศรีสุดา ชูสิงห ๕๗ นางสาวสุภาวดี วงสโุท 

๔๘ นางสาวศิริลักษณ ไชยกันหา ๕๘ นางสาวสุวิมล เฮงเลี้ยง 

๔๙ นางสาวศิวสุดา หลวงเทพ ๕๙ นางสาวอมรรัตน พุทธิษา 

๕๐ นางสาวสกุลรัตน พิกุลศรี ๖๐ นางสาวอมรรัตน สองสาย 

๕๑ นางสาวสายสุรีย พวงหงษ ๖๑ นางสาวอรญา ใจจง 

๕๒ นางสาวสิริรัตน พูลสวัสดิ์ ๖๒ นางสาวอาทิตยา ออนลมูล 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
๑ นายจักรกฤษณ สุวรรณการ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายธราดล ทองใบ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นายณัฐพงศ สุรินทร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวนิรชา ดวงคำจันทร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวขวัญชนก ผองบุรุษ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวธนาพร พาณิชโชคชัย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวกนกวรรณ ทองประเสริฐ ๑๘ นายเจตริน เกษียร 

๘ นายกฤษฎา รักดี ๑๙ นายฉัตรชัย กุลอุดมวิวัฒน 

๙ นางสาวกัญญาณัฐ พิสัยพันธ ๒๐ นางสาวชลธิชา เกษร 

๑๐ นางสาวกัญญาณัฐ เอมประดิษฐ ๒๑ นางสาวชุตินันท เขมะโยธิน 

๑๑ นางสาวกัญญารัตน จันทนา ๒๒ นางสาวญาณิศา คำทรัพย 

๑๒ นางสาวกัณนิกา คงวัฒนะ ๒๓ นางสาวณัฐธิดา บัวสุวรรณ 

๑๓ นางสาวกัลยรัตน ประโคม ๒๔ นายณัฐนนท นุชประมูล 

๑๔ นางสาวจิพัตรา เกตุแกว ๒๕ นางสาวณัฐริกา สงาอารียกูล 

๑๕ นายจิรวิทย เจริญสุข ๒๖ นางสาวตองตา โฉมยง 

๑๖ นางสาวจิวราภรณ นาอุนเรือน ๒๗ นางสาวธิดารัตน เศษจัตุรัส 

๑๗ นายจีรภัทร โควินท ๒๘ นางสาวนภสร แสงตระวัน 
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๒๙ นางสาวนริศา ปานทับ ๕๒ นางสาวยุภาเรศ เกิดทอง 

๓๐ นางสาวนาดีญา ขุนสาเระ ๕๓ นายรวีโรจน ทิมหอย 

๓๑ นางสาวนิศารัตน แยมสุคนธ ๕๔ นางสาวรัชนีกร มาซา 

๓๒ นางสาวบุญญานี ตังสวานิช ๕๕ นางสาววรันยา ทาแปง 

๓๓ นางสาวเบญจวรรณ บุญขวาง ๕๖ นางสาววริศรา เบญจกาญจน 

๓๔ นายปฏิภาณ พวงโต ๕๗ นางสาววารุณี เด็ดแกว 

๓๕ นายประวิทย เอี่ยมพลับใหญ ๕๘ นางสาววิภาดา งามสม 

๓๖ นางสาวปราณี ดวงทิพย ๕๙ นางสาววิมลมาศ บุญตาเพศ 

๓๗ นางสาวปณชลีพร ณรงคนอย ๖๐ วาที่รอยตรีหญิง ศศิธร นิลดา 

๓๘ นางสาวปายณศา ดีจันทึก ๖๑ นายศิวดล กิ่งนอก 

๓๙ นางสาวปาริชาติ ศิริรัตน ๖๒ นางสาวโศจิรัตน อยูคงธรรม 

๔๐ นางสาวปนแกว แกวแสน ๖๓ นายสรวิศ เสริมสวางกุล 

๔๑ นายปุณยวัจน เชื้ออาว ๖๔ นางสาวสิริวรรณ แสนปราโมทย 

๔๒ นางสาวปุณยวีร คัมภิรานนท ๖๕ นางสาวสธุัญธิญา ธัญญสมุทร 

๔๓ นางสาวเปรมยุดา โสสวัสดิ์ ๖๖ นางสาวสุพรรษา ประสาทแกว 

๔๔ นายพชร รุงแจมแจง ๖๗ นายสุเมธ ขึ้นโพธ์ิ 

๔๕ นางสาวพรรณนุภา แกวรอดไว ๖๘ นายโสภัส อิ่มโสภณ 

๔๖ นางสาวพิชญา ไผแสวง ๖๙ นางสาวอนันตญา โฉมใส 

๔๗ นายพิษณุ ทิมชล ๗๐ นายอภิรักษ กระแจะจันทร 

๔๘ นางสาวภูริตา เกตุศรี ๗๑ นางสาวอรพรรณ เทศนดี 

๔๙ นางสาวมานิตา สุธรรม ๗๒ นางสาวอังคณา คุมภัย 

๕๐ นางสาวมาริษา ศรีวิชัย ๗๓ นางสาวอัญชลี เมฆหมอก 

๕๑ นางสาวมินตรา ทองพูล   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
๑ นางสาวชญานิษฐ จันทรตรี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นางสาวกนกวรรณ จิกจักร ๔ นางสาวกัญญาณัฐ สุขชนะ 

๓ นายกฤษฎา ตันติแกวฟา ๕ นางสาวกาญจนาพร ชูทรัพย 



51
๔๘ 

 

๖ นางสาวกานดา พิมพรอด ๒๔ นายประพจน ฤทธ์ิรายา 

๗ นายกิตติกร หลงคำรัตน ๒๕ นางสาวภณิดา ทิพยรักษ 

๘ วาที่รอยตรีกิตติกวินทร มาซา ๒๖ นายภูวกฤษ สังกะสินสู 

๙ นางสาวกุลธิดา ตรีเดช ๒๗ นายรัชตพงษ เฟยดขุนทด 

๑๐ นางสาวคณิสา จันทะมัง ๒๘ นางสาวรุจิรา มณีวงค 

๑๑ นายคุณัชชา ยอดมงคล ๒๙ นายวราเทพ ลิ้มโอภาส 

๑๒ นายจักรกฤษณ จูมนา ๓๐ นายวรินทร นิตยภูติ 

๑๓ นางสาวจารุวรรณ สีคำสุข ๓๑ นายวสุธร ทรัพยไพบูลย 

๑๔ นางสาวจุฬาลักษณ อินทศรี ๓๒ นายวัฒนชัย ดำรงกิตติกุล 

๑๕ นายชนพัตน ทัตชญา ๓๓ นายวิทยา นารี 

๑๖ นายชลาวุธ บุญชวยแลว ๓๔ นายวิทวัส ศิลาเธียรธนา 

๑๗ นางสาวชุติกาญจน มะลิมาตร ๓๕ นางสาวสวิตตา นาเวียง 

๑๘ นายณรงคฤทธ์ิ จุลดาลัย ๓๖ นางสาวสิริกร จงรุงโรจนบวร 

๑๙ นางสาวณัฐกมล พงษมณีศิริรักษ ๓๗ นายอติชาติ วิสุทธิแพทย 

๒๐ นายธนกร รักวงศอาชีพ ๓๘ นางสาวอัจฉราภรณ ลัคนาพันธ 

๒๑ นายนวปฎล มาตรา ๓๙ นางสาวอัจฉริยา พรมวงค 

๒๒ นายนัทธพล ชื่นเพ็ชร ๔๐ นางสาวเอื้อกานต แซแต 

๒๓ นางสาวนินนาท บุญดำเนินพานิช   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
๑ นางสาววชิราพร สอนเจริญ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นางสาวอภิรมยฤดี ศรีสัมฤทธิผล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวนิศาชล ชัยสุทธ์ิ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวปนัดดา อุกฤษกานต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวสุชัญญา วินิจจริยาวัฒน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวประภาภรณ มหาวรรณ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวกฤษธิดา จันโอ ๑๐ นางสาวจาง หยาง 

๘ นายกิตติพศ มาลัยเปย ๑๑ นางสาวชฎาธาร ลือสมัย 

๙ นางสาวจาง เชี่ยนเชี่ยน ๑๒ นายชวลิต เอี่ยมยัง 
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๑๓ นายชาตรี ไววุฒิวรกุล ๓๐ นายรัฐพงศ เจริญวงศ 

๑๔ นายธนวิน ศักดิ์ศรีทาว ๓๑ นางสาววงศรวี วุฑฒะกุล 

๑๕ นางสาวธนัญญา ทิ้งโคตร ๓๒ นางสาววชิราภรณ ใจมนต 

๑๖ นางสาวนรินทรทิพย กลมกลอม ๓๓ นางสาววิภาดา จันทรนอก 

๑๗ นางสาวนิราวรรณ แกวจันทร ๓๔ นางสาววิลาวัลย ผองแผว 

๑๘ นางสาวปภัสรา สิริศภุโภ ๓๕ นางสาวศศวิิมล พิภัทรวรากรณ 

๑๙ นางสาวปราณี แสนสิงห ๓๖ นางสาวศิริลักษณ ดอกไมเทียน 

๒๐ นางสาวพรนัชชา วัณโณ ๓๗ นางสาวสจุิตรา แซเบ 

๒๑ นางสาวพัชรี ตรีสวุรรณ ๓๘ นางสาวสุดารัตน ประฮาดไชย 

๒๒ นางสาวพัชรียา ทิตยวงศ ๓๙ นางสาวสุนทรี เกื้อกมลสุข 

๒๓ นางสาวพิมพชนก อุทิศ ๔๐ นายสุรวุฒิ แหสมุทร 

๒๔ นางสาวพิมพพิชฌา พลดงนอก ๔๑ นางสาวหนิว เจีย (NIU JIA) 

๒๕ นางสาวพิมพลดา สกุลภิรมยโสภณ ๔๒ นางสาวอชิรญาณ มณีรัตน 

๒๖ นายพีรวิชญ ยอดกมลศาสตร ๔๓ นางสาวอภิริญา บุญเพิ่ม 

๒๗ นางสาวภานิตา กาอิน ๔๔ นางสาวอรจิรา จันทรโฉม 

๒๘ นางสาวมนญญพัชญ แซวอง ๔๕ นายอู ปน (WU BIN) 

๒๙ นางสาวมนันยา ประจงสูงเนิน   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม 

๑ นางสาวจาว หุยหุย (ZHAO HUIHUI) ๘ นายหลี่ หงเยว (LI HONGYUE) 

๒ นางสาวซู ถิงหรง (SU TINGRONG) ๙ นายหวง ชิ่งหัว (HUANG QINGHUA) 

๓ นางสาวเซิ่ง หยางชุน (SHENG YANGCHUN) ๑๐ นางสาวหวง เหยียน (HUANG YAN) 

๔ นางสาวเติ้ง จงเฟง (DENG ZONGFENG) ๑๑ นางสาวหวาง หุย (WANG HUI) 

๕ นายลู เฟยอว่ี (LU FEIYU) ๑๒ นางสาวเหยียน เสี่ยวเกอ (YAN XIAOGE) 

๖ นายหยาง ซูหมิง (YANG SHUMING) ๑๓ นางสาวเหวย หลินหลงิ  (WEI LINLING) 

๗ นางสาวหลาว วานหลาน (LAO WANLAN) ๑๔ นางสาวเหอ ฉายหง (HE CAIHONG) 
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ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
๑ นายปยณัฐ แจงไพร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นายศรัณย พุทธิพิพัฒนขจร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวกมลวรรณ มิตเจริญสิน ๑๒ นายปญญา อายุวงศ 

๔ นายกองภพ สะอาดวงศ ๑๓ นายพีรพัฒน ขาวมีศรี 

๕ นางสาวกิตติยา สุเสนา ๑๔ นายพีระพล ศรีเมือง 

๖ นางสาวคณาชิ คงประเสริฐ ๑๕ นางสาวมัญชรี มนตวิเศษ 

๗ นางสาวจิรัชญา จงจีน ๑๖ นางสาวศศิศธาร โชคปลอดเคราะห 

๘ นางสาวโชติกา ธงวิชัย ๑๗ นายสิทธินนท กำพลมาศ 

๙ นายธนภณ วาปสังข ๑๘ นายสุทธิเกียรติ รัตนเอม 

๑๐ นายนัฎพงษ แสงสอาด ๑๙ นางสาวอรยา แกวราม 

๑๑ นางสาวบงกชฉัตร จิตรม่ัน   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม 
๑ นายกันตวิชญ หัตถกิจ ๖ นายลัทธพล แกวระยา 

๒ นายชนาธิป มังคละ ๗ นางสาววรินทรรัตน คงทน 

๓ นางสาวชลธิชา ขำเจิม ๘ นายอภิสิทธ์ิ บัวชัย 

๔ นายนัทธพงศ เกตมาลา ๙ นางสาวอังคณา ยะปญญา 

๕ นางสาวปณณวิชญ ขันทองสลัก   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต หลกัสตูรนานาชาต ิ
๑ นายเฝง หาวถิ่ง (FENG HAOTING) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายธนโชติ ไชยสิทธ์ิ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวจง หยี (ZHONG YI) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวเซ เสี่ยวเฟย (XIE XIAOFEI) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นายซุน เฉินซ ี(SUN CHENXI) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวหวง จื่อเชี่ยน (HUANG ZIQIAN) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๗ นายจง อวี้หาว (ZHONG YUHAO) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๘ นางสาวหลิน เสวเหลียน (LIN XUELIAN) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
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๙ นางสาวซิน ซูเยียน (XIN SUYAN) เกียรตินยิมอันดับสอง 

๑๐ นายหวาง ลุย (WANG RUI) เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นายจาง ซวนหนิง (ZHANG XUANNING) ๒๖ นายปาว เจียหาว (BAO JIAHAO) 

๑๒ นางสาวจาง ลู (ZHANG LU) ๒๗ นายผู ปายเฉิง (PU BAICHENG) 

๑๓ นายจาง หนาน (ZHANG NAN) ๒๘ นายฟู เสียง (FU XIANG) 

๑๔ นายจาง เหวยหนาน (ZHANG WEINAN) ๒๙ นายโม หยงเจียน (MO YONGJIAN) 

๑๕ นายจาว อวี่ (ZHAO YU) ๓๐ นางสาวเวิง อวี้เหมย (WENG YUMEI) 

๑๖ นายเจิ้ง หงหลิน  (ZHENG HONGLIN) ๓๑ นายศุภชัย พราหมณี 

๑๗ นายเจิ้ง หลิน (ZHENG LIN) ๓๒ นายหลวี่ เหวยเจียง (LYU WEIJIANG) 

๑๘ นางสาวเจิง อว๋ีหลิน (ZENG YULIN) ๓๓ นางสาวหลิน หลิน (LIN LIN) 

๑๙ นายโจว อวิ๋นฉวน (ZHOU YUNQUAN) ๓๔ นายหลิว จาวจ ี(LIU ZHAOJI) 

๒๐ นายฉาว กาวเฉิง (CAO GAOCHENG) ๓๕ นายหลี่ เทียนหยาง (LEE TIEN-YANG) 

๒๑ นายเฉิน เคอหนาน (CHEN KENAN) ๓๖ นายหลี่ หวงเหอ (LI HUANGHE) 

๒๒ นางสาวเฉิน เจิงหลาน (CHEN ZHENGLAN) ๓๗ นายหลี่ เหวินเสียง (LI WENXIANG) 

๒๓ นายเฉิน เทียนฉี (CHEN TIANQI) ๓๘ นายหวาง ปงเสียน (WANG BINGXIAN) 

๒๔ นายซง ยาวอวี่ (SONG YAOYU) ๓๙ นายหวาง เหอหลิน (WANG HELIN) 

๒๕ นายทาง จื่อหาน (TANG ZIHAN) ๔๐ นายเหอ จื่อเยว (HE ZIYUE) 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุทาน 
๑ นางสาวพิมพแสง อปมกา   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายจิรายุ โมกขอรรถยา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวศิริมาส สุมาลา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวนิรวาณ ผลประสิทธิ์ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวกุลปริยา เวียงยา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวธิดารัตน สงวนเนตร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวกนกวรรณ คงมั่น เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวกนกวรรณ คงพลปาน ๑๐ นางสาวกรพัฒน จรรยาลักษมีเสร ี

๙ นางสาวกรกมล โพธิ์ทา ๑๑ นางสาวกรรวี ศรีคราม 
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๑๒ นางสาวกรองกาญจน ขจรพงศพัฒน ๔๐ นางสาวฐิติพร จตุนิรัติศยั 

๑๓ นายกฤติธี สุขสถาน ๔๑ นางสาวณฐรัตน หอมรูป 

๑๔ นายกฤติน พลเย่ียม ๔๒ นายณัชพล ไกวัลศิลป 

๑๕ นางสาวกัญญาณัฐ คุมวงษ ๔๓ นางสาวณัฎฐธิดา อัตชู 

๑๖ นางสาวกัญภาภัค เรืองไทย ๔๔ นางสาวณัฏฐณิชา อุปการะ 

๑๗ นางสาวกัลยรัตน แทนยั้ง ๔๕ นางสาวณัฐนันท รสนู 

๑๘ นางสาวกัลยา วรฉัตร ๔๖ นางสาวณัฐมน รจนาสม 

๑๙ นางสาวกัลยารัตน งามลี ๔๗ นายณัฐวีร เอี่ยมปฐม 

๒๐ นายกิตติพงศ พงษประเสริฐ ๔๘ นายณัฐวุฒิ พงษพานิช 

๒๑ นางสาวขวัญชนก คำสมหมาย ๔๙ นางสาวณัฐสิริน มีสุข 

๒๒ นายคมศร ชอบัวทอง ๕๐ นางสาวดวงสมร ระกิติ 

๒๓ นางสาวจันทรจิรา ปนกา ๕๑ นายถิรคณุ อุดมเดชสวัสดิ์ 

๒๔ นางสาวจามจุรี บุญประสาร ๕๒ นางสาวทอฝน เมฆหมอก 

๒๕ นายจิรวัฒน ทมเจริญ ๕๓ นายทักษดนัย พะกะยะ 

๒๖ นางสาวจิราภรณ เฮียงฮะ ๕๔ นายทักษดนัย สุริยะ 

๒๗ นางสาวจิราวรรณ รอบคอบ ๕๕ นางสาวทิฆัมพร ดกเอีย 

๒๘ นางสาวเจนจิรา การด ๕๖ นายธนพล จักหงษสุวรรณ 

๒๙ นายเจษฎา ดวงใจ ๕๗ นายธนพลชศรน เศรษฐณโชค 

๓๐ นายเจษฎางค นาคสังข ๕๘ นายธนากร ประจำพบ 

๓๑ นางสาวฉัตรสุดา เพียรวานิช ๕๙ นางสาวธนิดา เสริฐศรี 

๓๒ นางสาวชนัญชิดา ทิพยธารทอง ๖๐ นางสาวนนทิชา ชวงโชติ 

๓๓ นางสาวชลธิชา ไกรนอก ๖๑ นางสาวนนทิยา แสงสาคร 

๓๔ นางสาวชลิตา เชื้อพุทธ ๖๒ นายนพคณุ เที่ยงสมบุญ 

๓๕ นางสาวชลิตา มณีรัตน ๖๓ นายนพพล เพ็งรักษ 

๓๖ นายชัชชล พุมกลัด ๖๔ นายนภดล สีขาว 

๓๗ นางสาวชาริตา มุขอาสา ๖๕ นางสาวนริศรา เมฆชัยภักดิ์ 

๓๘ นายชุติเดช พุกเจริญ ๖๖ นางสาวนฤมล งานนันไชย 

๓๙ นายฐปนวัฒน ออนนวล ๖๗ นางสาวนวลจันทร ยะทัง 
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๖๘ นางสาวน้ำทิพย มิ่งเมือง ๙๕ นางสาวรุงนภา เณรเกษร 

๖๙ นางสาวนิธิษา เจริญหมื่น ๙๖ นางสาววรกานต จังภัทรกุล 

๗๐ นายบุญวิศิษฏ จารุภุมริน ๙๗ นางสาววรัทยา เท่ียงบุญถึง 

๗๑ นางสาวบุษกร มั่งมี ๙๘ นางสาววราพร รัตนวิทยากรณ 

๗๒ นางสาวโบนัส มีบุญญา ๙๙ นางสาววราภรณ ปนสม 

๗๓ นางสาวปริยากร ศรีอรรคพรหม ๑๐๐ นางสาววริศรา ทองชวย 

๗๔ นางสาวปณฑิตา พื้นผา ๑๐๑ นายวันชัย ศรีนวล 

๗๕ นางสาวปยธิดา ผองวรกุล ๑๐๒ นายวิทยา กาศกระโทก 

๗๖ วาที่รอยตรีหญิง ปยธิดา วรรณวิจิตร ๑๐๓ นางสาววีรยา พรหมเกิด 

๗๗ นางสาวพนิตสุภา เอ่ียมยิ้ม ๑๐๔ วาที่รอยตรีหญิง วีรยา วรเกตุ 

๗๘ นางสาวพัชสนันท กฤตสุวรรณโชติ ๑๐๕ วาที่รอยตรีศรวิษฐา นาคะรัต 

๗๙ นางสาวพิชชาพร จันทรรัตนประภา ๑๐๖ นางสาวศรัญญา ทับทิม 

๘๐ นายพิทัศชัย กมลรักษ ๑๐๗ นางสาวศรินทร ขวัญจันทร 

๘๑ นายพิริยะ เทพสันทัด ๑๐๘ นางสาวศิริญารักษ พันมูล 

๘๒ นางสาวพิรุณณี ทรงประดิษฐ ๑๐๙ นางสาวศิริรัตน สามเสน 

๘๓ นายพีรพล ยิ้มชื่น ๑๑๐ นายศุภฤกษ วิสารทกุล 

๘๔ นายพีระพัฒน มณีจักร ๑๑๑ นายศุภวิชญ สมนึก 

๘๕ นางสาวเพ็ญนภา วัชฤทธิ์ ๑๑๒ นางสาวสตรีรัตน ขำอุนใจ 

๘๖ นางสาวภควดี แสงสุข ๑๑๓ นายสมพล โฉมดี 

๘๗ นางสาวภัณฑิรา นิลปานะ ๑๑๔ นางสาวสวรส ทัดเจริญ 

๘๘ นางสาวภัณฑิรา หนูเวียง ๑๑๕ นายสหรัฐ ภูอ่ำ 

๘๙ นางสาวภารดา ชีพนุรัตน ๑๑๖ นางสาวสาลินี สีกลิ่นหอม 

๙๐ นายภูริทัต เอื้อเฟอ ๑๑๗ นางสาวสิเรียม บุญลือ 

๙๑ นายภูรีภัทร ลายเขียน ๑๑๘ นางสาวสุทธิณี หัวแหลม 

๙๒ นายเมทัศน แกวคูนอก ๑๑๙ นางสาวสุนิสา โพธ์ิกิ่ง 

๙๓ นายรัฐพล ธรรมเนียม ๑๒๐ นางสาวสุภาภร ปานผดุง 

๙๔ นางสาวรัตติยานันท กุดเปง ๑๒๑ นางสาวอณิษฐ ชื่นบุญ 
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๑๒๒ นายอภิชาติ ชมบุญ ๑๒๗ นางสาวอรอุมา สะแหละ 

๑๒๓ วาที่รอยตรีหญิง อภิญญา ภูมิสงา ๑๒๘ นางสาวอรุณศร ีชาลีชาติ 

๑๒๔ นายอภิวัฒน สุพัฒนวาณิชกุล ๑๒๙ นายอัครวิทย หอมฉวี 

๑๒๕ นายอมรเทพ ชางเงิน ๑๓๐ นายอัลอามีน เหล็มเลาะ 

๑๒๖ นางสาวอรวรรณ ทองสุกใส ๑๓๑ นางสาวอุไรพร สุตะพรม 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน 

๑ นางสาวกชพร หลิว เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นางสาวธัญชนก อุนจิตร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวกิตติกุล วงษพานิชย ๘ นายพีรวิชญ จารุเจริญกุล 

๔ นางสาวจาง เมิ่งฉุน ๙ นางสาวรัฐฐาน ธนนนทจิรฐิติ 

๕ นางสาวชนากานต ศิรินภาพันธ ๑๐ นางสาวสิริญา เล็กจุฬา 

๖ นายนภัส บุญเสริม ๑๑ นางสาวอุษารัตน ลิยี่เก 

๗ นางสาวปาณิศา สมุทร   

 
คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

๑ นางสาวปรียานุช พรหมงาม  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวเพชรรัตน ศรีแกว เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวไอรดา เหลืองออน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวรสนันท อยูอุนพะเนา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวศุภนิดา ดำรงคชัย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวสุริวิภา สุวรรณ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวปณาลี จินเสถียร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวกัญชลิกา เอกวิไล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวรวิพรรณ เอ้ือประยูร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาววาริญรัตน ทรงไตรย เกียรตินยิมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวสิรธีร ตรีระพงศ เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๑๒ นางสาวกตัญชลี สุวัฒโนดม ๓๙ นางสาวปุญญิศา กลิ่นแกว 

๑๓ นางสาวกนกวรรณ คำทอง ๔๐ นางสาวปุณยนุช โอสถานนท 

๑๔ นางสาวกมลภัทร มูสิกะ ๔๑ นางสาวพภัสสรณ ลิขิตภากิจวรกุล 

๑๕ นางสาวกมลวรรณ ภูดี ๔๒ นางสาวพรนิภา กิจจารุงเรือง 

๑๖ นายกองภพ จันทสิทธ์ิ ๔๓ นางสาวพรปวีณ โยธินวัชรชัย 

๑๗ นางสาวกัลยรักษ ตรีกิตติคณุ ๔๔ นางสาวพรพรหม งั่วลำหิน 

๑๘ นางสาวกาญจนนัศ ไกรศรีพันธุ ๔๕ นางสาวพรรษชล พึ่งถิ่น 

๑๙ นางสาวกิตติยาภรณ พุมไทร ๔๖ นางสาวพรวิมล อังคณารุงรัตน 

๒๐ นางสาวกุลจิรา คำภา ๔๗ นางสาวพันพิชา จูหอง 

๒๑ นางสาวขวัญธกานต สุทธิจิตภักดี ๔๘ นางสาวพินทุสร พิทักษทองกร 

๒๒ นางสาวเขมินณา บูรณวัฒน ๔๙ นางสาวพิมพิมล ตรีระพงศ 

๒๓ นางสาวครองขวัญ ศรีทองเอ่ียม ๕๐ นายพีรวัส จารุเจริญกุล 

๒๔ นางสาวจุฑารัตน กิตติรตันโสภา ๕๑ นางสาวเพ็ญพิชชา มานะกิจ 

๒๕ นางสาวจุรีรัตน วิมานรัตน ๕๒ นางสาวภครส ถนอมวงษ 

๒๖ นางสาวชมพูนุช วังหอม  ๕๓ นายภควัต โจว 

๒๗ นางสาวชยานิษฐ รงคะพิสิทธ์ิกุล ๕๔ นางสาวภัคจิรา เทพวงษ 

๒๘ นางสาวชุติกาญจน เที่ยงตรง ๕๕ นายภัทรวุฒิพงษ สลีวงศ 

๒๙ นางสาวฐิติพร ศภุกรโอฬารกุล ๕๖ นางสาวภาณุฉัตร บุญญเสฎฐา 

๓๐ นางสาวณัฐนิชา มวงศรจีันทร ๕๗ นางสาวมณัญชยา แขโส 

๓๑ นางสาวณัฐปภา ถิ่นวงษมอม ๕๘ นายเมธา โสภารัตน 

๓๒ นายดนัย เกษมพรมณี ๕๙ นางสาวรติรัตน กุลจิตตเจือวงศ 

๓๓ วาที่รอยตรีธนกร อัญเดชาสิน ๖๐ นางสาวรักษวนา รุงแสง 

๓๔ นางสาวธนิตยา อิทธิโชติวัฒนะ ๖๑ นางสาวรัชชศริ โชติบุญ 

๓๕ นายธีระสิทฐ บุนฑารักษ ๖๒ นางสาวรัชฎา เพิ่มพูล 

๓๖ นางสาวนภาวรรณ แกวพลอย ๖๓ นางสาวรัชพร กิจเจริญ 

๓๗ นางสาวบุรัสกร สนสกล ๖๔ นางสาวรัญชนา จันทรออน 

๓๘ นางสาวปุญญสุทธิญา ปรีญาวุฒิวัฒน ๖๕ นายรัฐวิทย ออนวิลัย 
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๖๖ นางสาวรินทราย สระทองแกน ๘๐ นางสาวสิริยากร ภูรีมหาวงศ 

๖๗ นางสาวลดามณี บัวจันทร ๘๑ นางสาวสุชาดา จำปาเทพ 

๖๘ นางสาววนิชญา ขันอาษา ๘๒ นายสุรชัย บรรพตวิจิตร 

๖๙ นางสาววรรจณา แซต้ัง ๘๓ นางสาวสุรัสวดี เสาวคนธ 

๗๐ นางสาววรัชยา คธูนากรเดช ๘๔ นางสาวสุวิภา สุขหิรัญ 

๗๑ นายวรุตม กสิกิจเมธา ๘๕ นางสาวโสภิตนลิน เอี้ยงมี 

๗๒ นายวสุธร เจริญใจ ๘๖ นางสาวหรรษา จุงพิวัฒน 

๗๓ นางสาววันทนีย เจริญวัชรวิทย ๘๗ นายอภิรัตน มาดี 

๗๔ นางสาววันทนีย อินทรตุม ๘๘ นางสาวอมลวรรณ การเจน 

๗๕ นายวีระชัย ผดุงอรรถ ๘๙ นางสาวอัจฉรา สินธนวุฒิ 

๗๖ นางสาวศศวิิมล มงคลธนวัฒน ๙๐ นางสาวอาทิตยา เอี่ยมอิทธิพล 

๗๗ นางสาวศิรดา สดากร ๙๑ นางสาวอารียา เสารแกว 

๗๘ นางสาวสาธิตา บุตรเมฆ ๙๒ นางสาวไอริณ ถาวร 

๗๙ นางสาวสิมิลัญ กาเหวาทอง   

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจนี 

๑ นางสาวสลิลทิพย หงษภิบาลศิริ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวเจนจิรา จันทรองอาจ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นายวันชนะ เฟอนพันธ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวพรชิตรา แซอึ้ง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวนิศารัตน จันทรแสง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวนิภาพร เหล็งเจริญ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวลินลดา ประทุมมา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวกมลรัตน แทนจินดารัตน ๑๓ นางสาวฐิติพร ลี้ธิติ 

๙ นางสาวกฤตพร บัวพา ๑๔ นางสาวทักษพร ศิลปประสาทเอก 

๑๐ นางสาวจุฑามาศ สลิดกุล ๑๕ นางสาวทิพยรัตน ลาน้ำเท่ียง 

๑๑ นางสาวโชติรส พิมพสอน ๑๖ นายธนัช จารึกรัตนพร 

๑๒ นางสาวโชษิตา เสงี่ยมศรี ๑๗ นางสาวธัญสินี ศิริรักษ 
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๑๘ นางสาวนีรชา ชนัทรัชชานนท ๓๖ นายสมศักดิ์ แซเฉิน 

๑๙ นายปฏิพล วรรณขาม ๓๗ นางสาวสมิตา รุจิศาสตร 

๒๐ นางสาวปวีณนุช มีสัณฐาน ๓๘ นางสาวสุชัญญา หนูจุย 

๒๑ นายปยะพงษ สินวรานนท ๓๙ นางสาวสุภัทรา ตันติคุณากร 

๒๒ นายพงศธร แซลี้ ๔๐ นางสาวอภิชญา วัชรวงษไพบูลย 

๒๓ นางสาวพรนัชชา อุนอนันต ๔๑ นางสาวอัมพรพรรณ จุงวงศสุข 

๒๔ นางสาวพีชลกิา อยูศริิ ๔๒ นางสาวอาภาพรรณ หวังจงมีชัยกุล 

๒๕ นางสาวภัทรวรรณ แผลงศร   

๒๖ นางสาวมณีทิพ แจงโสภา   

๒๗ นายมั่นคง ผลิตาภรณ   

๒๘ นางสาวมาริณี ไกรเพ็ชร   

๒๙ นางสาวมาลีวัลย นฤมิตสิงขร   

๓๐ นางสาวมินตรา สินธุโพด   

๓๑ นางสาวรัชตวรรณ ชุมนุมพร   

๓๒ นางสาวลภัสรดา มานะยิ่งยศ   

๓๓ นางสาววิชุดา สิงหนาท   

๓๔ นางสาววิรัลทิพย พิพิธภัณฑ   

๓๕ นางสาวศิริพร อยูบุญ 

 

  

คณะพยาบาลศาสตร 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑ นางสาวอรไพรินทร ปร่ำนาค เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวกุลธิดา สุทัศน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวพิมพพร พัฒนคำรณ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวจารุวรรณ จันทิมา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาววาสนา กาปญญา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวมนธิดา สมหวัง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาววริศรา กันเปยมแจม เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๘ นางสาวมณีมณฑ ขอแอบกลาง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวสภุัสสร ราชดี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวจุฑามาศ หลวงพระบาง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวอุดมพร โพธิ์โสภา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวผการัตน วรสิงห เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาววิไลลักษณ จันทรละออ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวกรวรรณ จันตะ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวณัฐธิดา งุนศริ ิ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวณัฐพร ออนนอม เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวยุวธิดา อวนโต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวรุงทราย เมืองนอย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาวเนตรนภา สืบสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐ นางสาวอมิตา กองแกว เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวธารารัตน สรสิทธ์ิ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๒ นางสาวธาวินี จินะแกว เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๓ นางสาวปริชดา คงไธสง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๔ นางสาวกรรนิการณ ใบศรี ๓๖ นางสาวขวัญกมล ธรรมคณุ 

๒๕ นางสาวกฤตภรณ ธรรมรัตนากร ๓๗ นางสาวจงนิภา เหลาเทพ 

๒๖ นางสาวกฤตยิาภรณ ใบยา ๓๘ นางสาวจริญญา ไชยทอง 

๒๗ นางสาวกัญญาวีย รักษาสระนอย ๓๙ นางสาวจารุณี แซหาญ 

๒๘ นางสาวกัณญรัชต ชิตเจริญ ๔๐ นางสาวจิตริณีย ไชยอินปน 

๒๙ นางสาวกาญจนาภรณ เกยมาศ ๔๑ นางสาวจิรัชยา พากเพียร 

๓๐ นางสาวกานตพิชชา บรรณาการ ๔๒ นางสาวจุฑาทิพย ยิ่งยงค 

๓๑ นายกิตติธัช นิธิธาดาพงศสกุล ๔๓ นางสาวฉัตรดาว มาณะจักร 

๓๒ นางสาวกุลธิดา ประสมนาม ๔๔ นางสาวชญานิน สมัครสมาน 

๓๓ นางสาวเกวลิน เทพสีหา ๔๕ นางสาวชนนิกานต ออนโชน 

๓๔ นางสาวเกวลี พุทธพงค ๔๖ นางสาวชนากานต หรั่งทอง 

๓๕ นางสาวเกวลี สุขเจริญ ๔๗ นางสาวชลลดา ฮิซาตาเกะ 
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๔๘ นางสาวชัชณัฐ พรหมสมบัติ ๗๖ นางสาวเบญจวรรณ จันทรนาค 

๔๙ นางสาวชัชรินทร อาสนสถิตย ๗๗ นางสาวเบญจวรรณ เปลี่ยนขุนทด 

๕๐ นางสาวแซง แซยาง ๗๘ นางสาวปริยาภรณ เปงทอง 

๕๑ นางสาวฌัชชา จาระสี ๗๙ นางสาวปนนภา แวงวรรณ 

๕๒ นางสาวฐานิกา เลี้ยงเพ็ชร ๘๐ นางสาวปยพร คอนศรี 

๕๓ นางสาวณัฏฐณิชา เณรตากอง ๘๑ วาที่รอยตรีหญิง ปยวรรณ สุขประดิษฐ 

๕๔ นางสาวณัฏฐาเนตร นพกิจ ๘๒ วาที่รอยตรีหญิง ปยาพัชร วิเชยีรรัตน 

๕๕ นางสาวณัฐกมล เสาเมืองทอง ๘๓ นางสาวเปรมฤดี เมฆมวง 

๕๖ นางสาวณัฐกานต ภูแลนกี่ ๘๔ นางสาวพรสวรรค คงสีหะ 

๕๗ นางสาวณัฐธยาน แดงศาลา ๘๕ นางสาวพราวบุษยา คำจันดี 

๕๘ นางสาวณัฐนันท เท่ียงธรรม ๘๖ นางสาวพิจิตรา สารสี 

๕๙ นางสาวณัฐริกา ใจทนงค ๘๗ นางสาวพิราพร ลวนดี 

๖๐ นางสาวตุลยดา คำวิไล ๘๘ นางสาวไพลินทร แสงสุข 

๖๑ นางสาวทัดดาว ธิตะยา ๘๙ นางสาวภัทธิรา ทะโพนชัย 

๖๒ นางสาวธนพร ไมตรีสันติวงศ ๙๐ นางสาวภัทรพร นางงาม 

๖๓ นางสาวธนัชภรณ ปรีชา ๙๑ นางสาวภัทราทิพย ตรีรัตนาวงศ 

๖๔ นางสาวธัญญลกัษณ หลีวิจิตร ๙๒ นางสาวมนัสนันท สมสวาง 

๖๕ นางสาวธัญญาเรศ ประสงคชวย ๙๓ นางสาวมัทนา บุญกอง 

๖๖ นางสาวธัญลักษณ กลมมา ๙๔ นางสาวเมทินี รักษาชาติ 

๖๗ นายนพรัตน พวงสกุล ๙๕ นางสาวรวิพร บุตรชีวัน 

๖๘ นางสาวนภาวรรณ รัตนพลแสน ๙๖ นางสาวรัชณีพร วุฒิ 

๖๙ นางสาวนัฏฐตาชา พรมดี ๙๗ นางสาวรัชนีกร ชลเดช 

๗๐ นางสาวนัทศมิา หวังดี ๙๘ นางสาวรัชนีวรรณ แรมกระโทก 

๗๑ นางสาวนันทชนก พฤกษสินงาม ๙๙ นางสาวรัตติยา พุทธา 

๗๒ นางสาวน้ำฝน ศิริบุญ ๑๐๐ นางสาวลักษณาวดี ขำใจ 

๗๓ นายนิกร บุญสินพรอม ๑๐๑ นางสาววชิรา เพ็ชรคง 

๗๔ นางสาวนิราวรรณ ขัดคำ ๑๐๒ นางสาววนิดา ภูทองหิน 

๗๕ นางสาวนิลาวัลย ดอนดี ๑๐๓ นายวรกานต สุริโยทัย 
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๑๐๔ นางสาววรลักษณ แข็งขัน ๑๒๒ นางสาวสาวิตรี กอนคำ 

๑๐๕ นางสาววริศรา นุยคด ี ๑๒๓ นางสาวสิตานัน แกมนิล 

๑๐๖ นางสาววโรชา เล็กวงษเดิม ๑๒๔ นางสาวสุธิดา ศรโีคตร 

๑๐๗ นางสาววันวิสาข ถาวรวัฒน ๑๒๕ นางสาวสุนทรี ชอนสมัย 

๑๐๘ นางสาววัสนัญญา ศรเีพชร ๑๒๖ นางสาวสุนิสา เงาเปลง 

๑๐๙ นางสาววาดฝน วิวัฒนไพรสน ๑๒๗ นางสาวสุภัชนี จุลสัย 

๑๑๐ นางสาววิรากร แจมใสย ๑๒๘ วาที่รอยตรีหญิง สุภัทรา ทองนอย 

๑๑๑ นางสาววิไลพร เสยีงไพรพันธ ๑๒๙ นางสาวสุภาวิตา ยามวัน 

๑๑๒ นางสาววิวิชญาพร ชุมสุวรรณ ๑๓๐ นางสาวสุวนันท ฤทธ์ิพันธุมวง 

๑๑๓ นางสาววีรยา ตนสวรรค ๑๓๑ นางสาวอธิญา คุมสังข 

๑๑๔ นางสาวศรีจุฬา ศรีพิทักษ ๑๓๒ นางสาวอนุจริน อะรี 

๑๑๕ นางสาวศศิวิมล นามศร ี ๑๓๓ นางสาวอนุธิดา ศรีนนตรี 

๑๑๖ นางสาวศิรลัิกษณ คำรศ ๑๓๔ นางสาวอภิญญา สราญรมณ 

๑๑๗ นางสาวศิรสุิชาดา พันธุไธสง ๑๓๕ นางสาวอมราพร ของดี 

๑๑๘ นางสาวศุภรตัน ประทันยะ ๑๓๖ นางสาวอรญา งามศริิ 

๑๑๙ นายสรวิชญ แดนด ี ๑๓๗ นางสาวอรดี อรัญทอง 

๑๒๐ นางสาวสรารัตน สุบรรณ ๑๓๘ นางสาวอัจฉรา แสนประกอบ 

๑๒๑ นางสาวสัตตกมล วงศแกว ๑๓๙ นางสาวอาทิตยา จวงสมุทร 

    

คณะเภสัชศาสตร 

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

๑ นางสาวสุธาสินี สุนทรพจน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายนริศ มณีเนตร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวปาริฉัตร สวัสดิยากร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวกัญชพร ชื่นสุขอุรา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวภัทรวดี ชางปรุง เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๖ นางสาวสมิตานัน สองศรี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวธันวชนก ลูกอินทร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวภาวิณี เจริญสุข เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวมนัสนันท ฐิติสุวัฒน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวสุพรรณิการ หอวรรธกุล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวศศภิา ชูสุขอมร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวมณฑินี ไพรวัฒนานุพันธ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวภัทริดา ชนะชัย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นายกฤตณัฑ ลาภสมบุญกมล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวพิมพหทัย วิชัยสุชาติ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวดวงฤดี วงษสันต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวกนิษฐา อายุยืน ๓๔ นางสาวนลินี เอื้อจรัสพันธุ 

๑๘ นางสาวกฤตญิาณี ศรีสุข ๓๕ นางสาวนันทิกานต บางใบ 

๑๙ นางสาวกุลพรสรณ อิสสวาณิชย ๓๖ นางสาวนัสเรีย นิมะย ุ

๒๐ นางสาวจริยา ดวงพันนา ๓๗ นางสาวนิรมล ชาวยอง 

๒๑ นางสาวชญาดา ชัยฤทธิ์ ๓๘ นางสาวเนตรนภางค สวางวงศ 

๒๒ นางสาวชติอร ศุภวุฒิ ๓๙ นางสาวปพิชญา แสวงผล 

๒๓ นางสาวชนัดดา แกวมงคล ๔๐ นายปภังกร มีทอง 

๒๔ นางสาวชนานันท พูลสวัสดิ์กิติกูล ๔๑ นางสาวปวรรัตน กิตติมงคลเลิศ 

๒๕ นางสาวชนิตา ใหญสถิตย ๔๒ นางสาวพรรณราย พลขันธโฆสิต 

๒๖ นางสาวชลัญญา เฉยพงษ ๔๓ นางสาวพิชชานันทน เมธีวีรธนันท 

๒๗ นางสาวชุตินันท โชคถนอมทรัพย ๔๔ นางสาวพิราพรรณ ตั้งกิตติวัฒน 

๒๘ นางสาวณัฐพิชา พิทักษวิทยกูล ๔๕ นางสาวพิรุณทิพย ฤทธิเดช 

๒๙ นางสาวณิชมน ทองเชิด ๔๖ นางสาวเพชรราณี วิทยารักษ 

๓๐ นางสาวธนวรรณ ดิลกฤทธ์ิดำรง ๔๗ นางสาวเพ็ญพิชา สุขมณี 

๓๑ นางสาวธัญญลกัษณ สังขพันธ ๔๘ นางสาวแพรวภิญญา ตรีรัตนชวลิต 

๓๒ นางสาวธันยพร สำราญฤทธิ์ ๔๙ นางสาวภรภัทร บุญญเมธานันท 

๓๓ นางสาวนลินพร ประเสริฐโสภา ๕๐ นางสาวภัคจิรา พัฒนศาสตร 
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๕๑ นายภัทรพล อนันตชัยพัทธนา ๖๐ นางสาวสมัชญา วุฒิกุล 

๕๒ นางสาวภัทรินทร สุกุมารพันธ ๖๑ นางสาวสิรีวัลย พิสุทธ์ิธนกาญจนา 

๕๓ นายภาณุพงศ ชวนชม ๖๒ นางสาวสุทธิดา ภาสพานทอง 

๕๔ นางสาวมัณสิญา เตียวิรัตน ๖๓ นางสาวสุมิตรา ไพศาลพันธุ 

๕๕ นางสาวเมธาวี หมั่นมาก ๖๔ นางสาวสุวิมล เครือฝน 

๕๖ นางสาววรกานต กลั่นกลบี ๖๕ นางสาวอภิสรา สรรพกิจไพศาล 

๕๗ นายวรรธนัย อินทรเรือง ๖๖ นางสาวอรนุช บางเสน 

๕๘ นางสาวศศนิิภา พันธศรี ๖๗ นายอัครวินท สัยทัศน 

๕๙ นางสาวศศพิิมพ ศรีสุขพงษศักดิ์   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

๑ นางสาวกัญญารัตน ศุภฤกษ   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายณภัทร เบ้ียวศิร ิ   เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นายกฤษฎา สามารถกุล ๘ นายพรพล อยูรักษ 

๔ นายจิรเดช ศรีพรงาม ๙ นายวรพล ฤทธิเดช 

๕ นายธนพล สุนทรกวี ๑๐ นายสิทธิกร ศรีรัตนธรรม 

๖ นายธันยนุชิต พิมชนกธนวิชญ ๑๑ นางสาวอนัญญา จรัสแผว 

๗ นางสาวธีราภรณ วงศจักษุ   

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

๑ นายปริญญา ศรีเมือง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นางสาวอชิรญา ต้ังตรีลักษณ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวฉัตรทิพย รักษานาม ๗ นางสาวนริศรา ปะตังทะโล 

๔ นางสาวถิรพร วงศศักดิ์ ๘ นางสาวนิรชา สายทองสุข 

๕ นางสาวนพรัตน พานิคม ๙ นางสาวพรนิภา แสงทับทิม 

๖ นางสาวนราวดี อุทกธารา ๑๐ นายวีระชัย ทับจันทร 
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ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

๑ นางสาววิสุทธิพร นาคทองคำ   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวกรรณิกา สุโรรัมย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวสุพรรณชิกา กุนะ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวภูรีมาศ ดำรงเดชาพันธ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวกนกวรรณ นอตกระโทก ๒๘ นางสาวนิรชัพร ผองใส 

๖ นางสาวกรรณิการ ขันทวี ๒๙ นายปรินทร เต็งประยูร 

๗ นางสาวกัญญารัตน อนเพชร ๓๐ นางสาวพรพนม ทุหา 

๘ นางสาวกาญจนา บุญลอย ๓๑ วาที่รอยตรีหญิง พัชราภรณ บุญรัตน 

๙ นางสาวกาญจนาวดี บุญกระจาย ๓๒ นางสาวพิมชนก ชุมสีดา 

๑๐ นางสาวจารวี การุณย ๓๓ นางสาวพิมพพร แกวไพฑูรย 

๑๑ นางสาวจิราวัณย วนวัฒนกุล ๓๔ นายภูวไนย เสนทอง 

๑๒ นางสาวฉัตรอุษา ญาติรักษ ๓๕ นางสาวรุจนจิรา สระทอง 

๑๓ นางสาวชญาดา สุวรรณบุบผา ๓๖ วาที่รอยตรีหญิง วราภรณ สิงหหลอด 

๑๔ นางสาวชนัญชิดา ราเย็น ๓๗ นางสาววิภาวี วิพัฒนโสภากร 

๑๕ นางสาวชนากานต ใจกลา ๓๘ นางสาวศศธิร หงษา 

๑๖ นางสาวชนิสรา แกนแกว ๓๙ นางสาวศิริลักษณ ยศกลาง 

๑๗ นางสาวโชติรส ดำพะธิก ๔๐ นางสาวสิริยากร จันทบุญเรือง 

๑๘ นางสาวฌัชรินทร สุขสม ๔๑ นางสาวสุชาดา วองเจริญ 

๑๙ นางสาวฐิติมา หอมแดง ๔๒ นางสาวสุดารัตน ประเสรฐิยิ่ง 

๒๐ นางสาวฑิตยา เจริญจิตต ๔๓ นางสาวสุดารัตน ไววอง 

๒๑ นางสาวณัฐณิชา หอมสิริ ๔๔ นางสาวสุธิดา ยิ่งดี 

๒๒ นางสาวณัฐริกา ศรีพัฒน ๔๕ นางสาวสุธิตา ภูผานิล 

๒๓ นางสาวดวงหทัย นิลชำนาญ ๔๖ นางสาวสภุัสสรา พรหมสมบัติ 

๒๔ นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบุรี ๔๗ นางสาวสุภากาญจน มงคลรัตนาสิทธ์ิ 

๒๕ นางสาวธัญญามาศ ยศแกว ๔๘ นางสาวอรยา ทาแหยม 

๒๖ นางสาวนภาพรรณ แซลิ้ม ๔๙ นางสาวอารีซา ดอเลาะ 

๒๗ นางสาวนริศรา มีระกูล ๕๐ นางสาวกนกวรรณ สวางสาลี 
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๕๑ นางสาวชญาดา บัตรพรรธนะ ๕๕ นางสาวศรีสุดา ปลั่งเจริญศรี 

๕๒ นางสาวนุชจรีย โนนศรี ๕๖ นางสาวสกุลทิพย เลิศวัฒนากุล 

๕๓ นางสาวปวีร บุญรักษ ๕๗ นางสาวสุภาพร เลี้ยงชีพเสริมสุข 

๕๔ นางสาวภาวินี มั่นวงศ   

    

คณะศิลปศาสตร 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑ นางสาวนพรัตน เฉิดมนูเสถียร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวไอยรษิา จิรภาสนิธิเลิศ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นายทนุพงษ จากลาง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวจิราพัชร สวัสดิจันทร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาววรัญญา ดารวัล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวนภัสสร วงศพรม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๗ นางสาวนิลวรรณ รุงนาไร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๘ นายชัยพฤกษ คำสวน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวอัจฉราภรณ ดีสม เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวคุณิตา แซมหิรัญ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวชุติภา เหลืองเลิศอมร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นายวรุฒ นพประไพ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวสุพิชญา เมืองเกลี้ยง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวเสาวลักษณ แตสกุล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวภนิตา คงเมือง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวญานิกา นิ่มอนงค เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวเสาวนีย รักเชื้อ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวปยธิดา ใจออน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาววินนี่ เลาหะวรนันท เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐ นางสาวสลิลทิพย ครีอีารักษ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวกรวินท มิ่งพรสมาน ๒๒ นายกฤชตณิ รับเรืองยศ 
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๒๓ นายกฤษณะ เพ็ชรราย ๔๘ นายพีระพล ทวมทอง 

๒๔ นางสาวกิ่งกาญจนา ศรีสินธวารักษ ๔๙ นางสาวเพชรรัตน ปานแสงทอง 

๒๕ นางสาวงามอรุณโชติ ปานนิล ๕๐ นางสาวเพ็ญพิชชา ตันเลียง 

๒๖ นางสาวจารุมน มะโนมูล ๕๑ นางสาวภัทรภร ประกอบกิจ 

๒๗ นางสาวชฎาธาร สุคนัธรัตน ๕๒ นางสาวภาสินี ศรีจันทร 

๒๘ นางสาวชนิษฐา ไตรยุทธ ๕๓ นายภูวดล ภูมิสถาน 

๒๙ นางสาวชรัญญา สุขสำราญ ๕๔ นางสาวมณีวรรณ มิตรยงค 

๓๐ นางสาวชุติพร ภูสาร ๕๕ นางสาวมัลลิษา นอยวานิช 

๓๑ นางสาวญาณิศา พูลทรัพย ๕๖ นางสาววรรณพร ใจชื้น 

๓๒ นางสาวฐิติกานต จับใจ ๕๗ นายวัชรชัย พันธแกว 

๓๓ นางสาวณัฐสุดา เน่ืองโพธิ์ ๕๘ นายวัชรพงษ พันธแกว 

๓๔ นางสาวดาริกา จันโสภา ๕๙ นางสาววาสินี เจียรนัย 

๓๕ นางสาวทอฝน มะติดิน ๖๐ นางสาววิจิตรา ปนแกว 

๓๖ นางสาวธนัญญา ชิดสิน ๖๑ นางสาวศมิชชาณาวี คำสี 

๓๗ นายธนาฤทธิ์ ลิขิลปริญญา ๖๒ นางสาวศรวณีย กิ่งโคกกรวด 

๓๘ นางสาวธัญญพัทธ อาจจิตรเอิบ ๖๓ นางสาวสมิตานัน ทัม 

๓๙ นางสาวนนทพร จำปาหาญ ๖๔ นางสาวสิรินาถ โพธิ์ปลอด 

๔๐ นางสาวนภสร วงศอุทาร ๖๕ นางสาวสิรีธร ปลั่งกลาง 

๔๑ นางสาวบุษยาภรณ วงศสุวัฒน ๖๖ นางสาวสุทธิรักษ พรเพ็ง 

๔๒ นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณประเสริฐ ๖๗ นายสุเมธ ดีหยาม 

๔๓ นางสาวปฏิมาภรณ จันทรแดง ๖๘ นางสาวสุรางค เอี่ยมแสนอุดม 

๔๔ นางสาวปติพร ปติ ๖๙ นางสาวสุริตา พันธไซแกว 

๔๕ นางสาวพรรณรัฐ ฤทธ์ิกระจาย ๗๐ นางสาวอวัสดา อ่ำแพ 

๔๖ นายพัชวัฎ แซเลื่อง ๗๑ วาที่รอยตรีหญิง อุมาพร กลอมพงษ 

๔๗ นางสาวพัณณิตา ศิวะยิ่งสุวรรณ ๗๒ นางสาวไอรดา ศิลามหาฤกษ 
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ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 

๑ นางสาวภาวิดา สวางทองหลาง   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวอัจฉราภรณ หลวงขาว เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวรุงฤทัย แสนสิงห เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวพัชราภา หะวนิช เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาววรรณพร ราชบุรี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวณัฐณิชา หีมเบ็ญหมาน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวกมลลักษณ ภาสวร ๒๑ นางสาวเนตรนภา เรืองจันทร 

๘ นายกิตติธัช ฉิมณี ๒๒ วาที่รอยตรีหญิง ปยะเนตร จุลมานพ 

๙ นางสาวเกสรี นวลตา ๒๓ นางสาวพรรณเพ็ญ เชยหอม 

๑๐ นายคุณวุฒิ จรรยาเศรษฐกุล ๒๔ นางสาวพรรษชล คลายศรี 

๑๑ นางสาวจรินทรพร กั้วจำนงค ๒๕ นางสาวพัณณิตา ชนาพงษจารุ 

๑๒ นางสาวจิดาภา ทับทิมไสย ๒๖ นางสาวมณีรัตน หงษวงเวียน 

๑๓ นางสาวชนัญชิดา ภักตรนิกร ๒๗ นางสาววรัญญา ทองบอ 

๑๔ นางสาวชวัลญา ชื่นชีวเจริญ ๒๘ นางสาวสวิชญา ออนประสพ 

๑๕ นางสาวชัชพร เอื้อเฟอ ๒๙ นางสาวสุธีกาญจน ฮายาม 

๑๖ วาที่รอยตรีหญิง ณัฐกานต บุตรวงค ๓๐ นางสาวสุพรรณษา เข็มกลัด 

๑๗ วาที่รอยตรีหญิง นนทิชา วงศสงู ๓๑ นางสาวสุรางค เนียมนุช 

๑๘ นางสาวนลนสร มากจงดี ๓๒ นางสาวอภิญญา ผดุงเดชชาญชัย 

๑๙ นางสาวนวพรรัตน อาระยะวงค ๓๓ นายอี่วเสียง แซหล่ี 

๒๐ นางสาวนีรชา ออนนอมดี ๓๔ นายอี่หงษ ศิริจรรยานนท 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  
๑ นายศุภวิชญ อัศวสกุลเดช เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวบัวฉัตร ยืนยาว เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวณัฐชยา ปุกแกวศรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวหทัยรัตน บัลลพาภินันท เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวสาหรี วิทะเสน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวรวิสรา รักษาชนม เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๗ นางสาวปาลิตา เจริญสันดร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวณัฏฐนันท ทวีทรัพย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวมานิตา จันทรอาย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวนวรัตน มิโช เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวอรวรรณ โอมี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวกรกนก บรรเทิงจิตต ๒๖ นายพศวีร สายประดิษฐ 

๑๓ นางสาวจุฑามาศ ไกรโสภา ๒๗ นางสาวพันธิตรา ขลิบทอง 

๑๔ นางสาวจุฑามาศ จำนงค ๒๘ นางสาวพัสตราภรณ แยมกลัด 

๑๕ นายชวภัฎ สวางศรี ๒๙ นายโพชญงค วัฒนาวณิชยวุฒิ 

๑๖ นางสาวชวิศา ชาวนา ๓๐ นางสาวเฟองฟา แสนกลา 

๑๗ นางสาวชุติสรา ดานพิทักษกุล ๓๑ นายภูเบศ รุจิรงคนางกูล 

๑๘ นางสาวณัฐกานต เหลืองออน ๓๒ นางสาวเมธิณี บุญเคลา 

๑๙ นายณัฐสิชฌ คุณัญญารัชต ๓๓ นางสาวรัตนติญา สนองกูล 

๒๐ นางสาวทัชชานันท ทับสุริย ๓๔ นางสาววีรยา วิมลกาญจนา 

๒๑ นางสาวนฤมล สุขภิบาล ๓๕ นางสาววีระประภา ธรรมทินนา 

๒๒ นางสาวเบญญาภา บุตรเพชรภาธร ๓๖ นางสาวสลิล พราหมณแกว 

๒๓ นางสาวปพิชญา สำราญศลิป ๓๗ นางสาวอโรชา ตั้งจิตวิทยากุล 

๒๔ นางสาวปยธิดา ภักดีกุล ๓๘ นางสาวอังศุธร แกวประเสริฐ 

๒๕ นางสาวพฤกษา พลเยี่ยม   

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว 

๑ นางสาวกรกมล ยาหองกาศ ๘ นางสาวณัฐวดี กลับทอง 

๒ นางสาวกัญญาภัค อุดมโชคมหาศาล ๙ นางสาวดัชณีวรรณ ตันติวรมาตย 

๓ นางสาวกัลยาณี สังฆะรัตน ๑๐ นางสาวทวินทรตา บำรุงเกาะ 

๔ นางสาวจิราภา เผด็จศึก ๑๑ นายธีรภัทร เรืองรัตน 

๕ นายฉัตรชัย เฉิน ๑๒ นางสาวนิภาพร พิศิลป 

๖ นายชินกฤต จันเพ็ง ๑๓ นางสาวบัณฑิตา ภูภูษิต 

๗ นางสาวณัฐพร คงมั่น ๑๔ นางสาวปริญญาพร กาลาเพ็ชร 
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๑๕ นางสาวปวีณา ประจันตะเสน ๒๔ นางสาวลลิตวดี บุญเผือก 

๑๖ นางสาวปาริชาติ พงศมนวรรธน ๒๕ นางสาววรางคณา วรพาณิชย 

๑๗ นางสาวปยธิดา พรมจาก ๒๖ นางสาวศิริพร เกาะแกว 

๑๘ นางสาวพรนภัส ทัดละมัย ๒๗ นายสาริทธ์ิ วัฒนเวฬุรัตน 

๑๙ นายพลช สังขปตร ๒๘ นางสาวสุรัสสา โบสุวรรณ 

๒๐ นางสาวภัทรัญญา เกียรติพรพิทักษ ๒๙ นางสาวหนึ่งฤทัย สัตยศักดิ์ 

๒๑ นางสาวภัทราวดี ศรีธีระเนตร ๓๐ นางสาวอรอุมา คณุโพธิ์ 

๒๒ นางสาวรุจิรดา หนูเนียม ๓๑ นายเอกอานนท ออทอง 

๒๓ นางสาวลลดา ธำรงสานต   

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง  
๑ นางสาวเจี่ยง หยาซวน (JIANG YA-HSUAN) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

๒ นายเซี่ย เยี่ยนจวิ้น (XIA YANJUN)                   เกียรตินิยมอนัดับหนึ่ง  

๓ นางสาวจี หนิงฉุน (JI NINGCHUN)                เกียรตินิยมอันดับสอง  

๔ นางสาวหยาว ซินหรู (YAO XINRU)               เกียรตินิยมอันดับสอง  

๕ นายกัว เจียเผิง (GUO JIAPENG) ๑๙ นางสาวโจว หุย (ZHOU HUI) 

๖ นายกัว ลี่ (GUO LI) ๒๐ นางสาวฉาว ชุยหลิง (CAO CUILING) 

๗ นายกาว อวี่เจี้ยน (GAO YUJIAN)  ๒๑ นายฉิน จานหมิง (QIN ZHANMING) 

๘ นางสาวจง หยวน (ZHONG YUAN) ๒๒ นางสาวฉิน เยี่ยน (QIN YAN) 

๙ นางสาวจาง ฉิน (ZHANG QIN) ๒๓ นางสาวฉิน เสี่ยวหนาน (QIN XIAONAN) 

๑๐ นายจาง ซื่อเจ (ZHANG SHIJIE) ๒๔ นางสาวเฉิง เยีย่นฉิน (CHENG YANQIN) 

๑๑ นางสาวจาง หุยเจ (ZHANG HUIJIE) ๒๕ นางสาวเฉิน จิ่นซิ่ง (CHEN JINXING) 

๑๒ นางสาวจาง เหมยหลงิ (ZHANG MEILING) ๒๖ นายเฉิน หยาง (CHEN YANG) 

๑๓ นางสาวจาง เหวินเหวิน (ZHANG WENWEN) ๒๗ นางสาวชาย ซือหยาว (CAI SIYAO) 

๑๔ นายจาว หยวนผิง (ZHAO YUANPING) ๒๘ นางสาวซู เมิ่งหลิง (SU MENGLING) 

๑๕ นางสาวจู จื้อเฟง (ZHU ZHIFENG) ๒๙ นางสาวซู หยงหรู (SU YONGRU) 

๑๖ นางสาวเจิง เซี่ย (ZENG XIA) ๓๐ นางสาวติง ซานซาน (DING SHANSHAN) 

๑๗ นางสาวเจี่ยน หยิง (JIAN YING) ๓๑ นางสาวถาว ซาน (TAO SHAN) 

๑๘ นางสาวโจว จื่อฉิง (ZHOU ZIQING) ๓๒ นายถู เผยจิ้ง (TU PEIJING) 
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๓๓ นางสาวผาง ซวงซวง (PANG SHUANGSHUANG) ๕๔ นางสาวหลี่ หานหยิง (LI HANYING) 

๓๔ นายเผิง เหลียงติ่ง (PENG LIANGDING) ๕๕ นางสาวหลี อว้ินหง (LI YUNHONG) 

๓๕ นายพาน จาววาง (PAN ZHAOWANG) ๕๖ นางสาวหวง  อวีเ้ซิ่ง (HUANG YUSHENG) 

๓๖ นางสาวฟาน หยงเหลยีน (FAN YONGLIAN) ๕๗ นางสาวหวง จินเมย (HUANG JINMEI) 

๓๗ นางสาวเย ฉูชิง (YE CHUQING) ๕๘ นายหวง เจิ้นเจีย (HUANG ZHENJIA) 

๓๘ นางสาวลู หรงจิน (LU RONGJIN) ๕๙ นางสาวหวง เจียเจีย (HUANG JIAJIA) 

๓๙ นางสาวสวี เมิ่งเชี่ยน (XU MENGQIAN) ๖๐ นางสาวหวง ฉวินหุย (HUANG QUNHUI) 

๔๐ นายสว่ี ยิ่งปาว (XU YINGBAO) ๖๑ นางสาวหวง เยวหมิง (HUANG YUEMING) 

๔๑ นางสาวสว่ี หยีซนิ (XU YIXIN) ๖๒ นางสาวหวง อว๋ีปน (HUANG YUBIN) 

๔๒ นายหนง ซื่อซนิ (NONG SHIXIN) ๖๓ นางสาวหวาง เซียงหนาน (WANG XIANGNAN) 

๔๓ นางสาวหนง ซูหยิ่ง (NONG SHUYING) ๖๔ นางสาวหวาง หุยเสว (WANG HUIXUE) 

๔๔ นายหลวี่ หยาง (LYU YANG) ๖๕ นางสาวเหมิง ตานอว้ี (MENG DANYU) 

๔๕ นางสาวหลาน เฟง (LAN FENG) ๖๖ นางสาวเหมิง เสวนี (MENG XUENI) 

๔๖ นางสาวหลิง เยี่ยนเฟย (LING YANFEI) ๖๗ นายเหลียง ขงเจีย (LIANG KONGJIA) 

๔๗ นางสาวหลิน อวี่ซิน (LIN YUXIN) ๖๘ นายเหลียง ปงเจิ้น (LIANG BINGZHEN) 

๔๘ นายหลี่ คุนเซิน (LI KUNSEN) ๖๙ นางสาวเหลียง เสีย่วหุย (LIANG XIAOHUI) 

๔๙ นางสาวหลี่ เจหยิ่ง (LI JIEYING) ๗๐ นางสาวเหวย เซียวเมย (WEI XIAOMEI) 

๕๐ นายหลี เจี้ยน (LI JIAN) ๗๑ นางสาวเหวย เฟงหยี (WEI FENGYI) 

๕๑ นางสาวหลี่ ฉุน (LI CHUN) ๗๒ นางสาวเหวย เหวย (WEI WEI) 

๕๒ นางสาวหลี่ ยิงถาว (LI YINGTAO) ๗๓ นายเหอ ฮุยกวาง (HE HUIGUANG) 

๕๓ นางสาวหลี่ หลิ่วนา (LI LIUNA) ๗๔ นางสาวอู หลิงเยว (WU LINGYUE) 

    

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 

ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 
๑ นางสาวอัจจิมา โสนเสง   เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวปาลิตา เจะหะ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาววลัยลักษณ สุขโข เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวกุลสตรี เมฆประยูร เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๕ นางสาววิลัยลักษณ พรมบุตร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวสุกาญจนา เตชนวพันธ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวกณิฑภัณฐ มนตพิทักษ ๓๓ นางสาวนิรชา ยิ้มนอย 

๘ นางสาวกมลพร อนมา ๓๔ นางสาวนิสรา เหงาศร ี

๙ นางสาวกมลวรรณ สดฉุน ๓๕ นางสาวปฏิญญา ปทมทิพย 

๑๐ นางสาวกัลยรัตน สงวนศริิ ๓๖ นายปษทัต ศรีวิชัย 

๑๑ นางสาวกาญจนา บุญค้ำ ๓๗ นางสาวปทมา ภูศรีสลับ 

๑๒ นางสาวจรัญญา มีมุข ๓๘ นางสาวปยะดา ทองปาน 

๑๓ นางสาวจิฬาภรณ สวางเนตร ๓๙ นายพรภิสิทธ์ิ ทองมั่นคง 

๑๔ นางสาวจุฑามาศ เชื่อมทองดี ๔๐ นางสาวพรรัก หนูนนท 

๑๕ นางสาวชลธิดา ผางนาง ๔๑ นางสาวพรหทัย กุฎอินทร 

๑๖ นางสาวชัสมา รัชตรุงโรจนกุล ๔๒ นางสาวพัชญานัน สอนสำโรง 

๑๗ นางสาวชุตินันท รัตนบำรุง ๔๓ นางสาวพิชญา ศาสนัส 

๑๘ นายไชยวัฒน วงษอินตา ๔๔ นายโพธิวัฒน ประสารวงค 

๑๙ นางสาวญาณิศา ศรีประสงค ๔๕ นายภพ พรประสิทธิ์ 

๒๐ นางสาวณัฏฐธิดา วินทะไชย ๔๖ นางสาวเมทินี ทิจะยัง 

๒๑ นางสาวณัฐชญาฎา แบนมา ๔๗ นางสาวเมษา สุดแสวง 

๒๒ นางสาวณัฐธิดา วิจิตรปญญา ๔๘ นางสาวรุจิรา จันทนะ 

๒๓ นางสาวณัฐมล จันทรตะ ๔๙ นางสาววรัญญา ทะนัง 

๒๔ นางสาวณัฐรัตน สุทัศนเสถียรภาพ ๕๐ วาที่รอยตรีหญิง วริศรา พลซา 

๒๕ นางสาวธนวรรณ นภาโชติ ๕๑ นายวันชนะ อินทรเจริญ 

๒๖ นางสาวนฤมล ศรีวัฒน ๕๒ นางสาวศจี สิงหสถิตย 

๒๗ นางสาวนวพร พันธพานิช ๕๓ นางสาวศวิตา รุงกอน 

๒๘ นายนวมินทร ศรีวรรณตัน ๕๔ นางสาวศิรประภา เปรมชาวนา 

๒๙ นางสาวนัชชา นาคสวาง ๕๕ นางสาวศิริพร แกวคง 

๓๐ นางสาวนัฏฐา จันทรคณา ๕๖ นางสาวศิริรัตน ศรเดช 

๓๑ นางสาวนัทธมน สนแยม ๕๗ นางสาวศิริวรรณ วงษมุน 

๓๒ นางสาวนันทิยา ศรีบุญมา ๕๘ นางสาวสมัชญา พูลเอียด 
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๕๙ นางสาวสรัลพร อินทรโมี ๖๕ นางสาวอินธุอร ศรีพรม 

๖๐ นางสาวสุรางค คุณากูลสวัสดิ์ ๖๖ นายอิรชาด เบ็ญอับดิรอหมาน 

๖๑ นางสาวสุลิสา อินตะนำ ๖๗ นางสาวอุษณีกาญ หลาสุด 

๖๒ นางสาวเสาวลักษณ บุญชวย ๖๘ นางสาวเอมรินทร บุญปก 

๖๓ นางสาวแสงทอง เอมออน ๖๙ นางสาวแอนดา มูเก็ม 

๖๔ นางสาวอารียา ลาภวัน   

    

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 
๑ นางสาวอุมาพร นิ่มเรือง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวสุวพัชร ปกครอง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวธันยพัฒน เสาเมืองทอง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวสุพัตตรา ภูพิมล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวยุพาพร คำสีแกว เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวสุพรรษา กาญจนประกอบ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวอัจฉรา มิตรเมือง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวฮัสมา ละสอ เกียรตินยิมอันดับสอง 

๙ นางสาวศิรินภา ภักดี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวกนิษฐา ยนตดัน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวพิมพพิมล ปดสบาน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวจิดาภา มีสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ วาที่รอยตรีหญิง สุจิตรา ปานภูมิ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวสุทธิษา แสงอรุณ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวพรชนก อิสสระ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวปฏิมา วัตตนะชัย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวศิริลักษณ ฟูเกษม เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวสุธีธิดา มุงพูนกลาง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นายกฤษณะ ปะทิ ๒๐ นางสาวกาญจนา พุมพฤกษ 
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๒๑ นางสาวเกษร แกวลือ ๔๑ นางสาวฟตมี บาเหะ 

๒๒ นางสาวคณิดา อังคณาสุภาโชติ ๔๒ นางสาวภัทรวดี สุวรรณ 

๒๓ นางสาวจิรภา หมื่นแสน ๔๓ นางสาวมาชารล แกวใสย 

๒๔ นางสาวชนัชพร บุญรักษ ๔๔ นางสาวมูนีเราะห ยูโซะ 

๒๕ นายชัยวัฒน ชื่นชม ๔๕ นางสาวรัชฎาภรณ ใจเรียง 

๒๖ นางสาวณัฏฐนิช คำสง ๔๖ นางสาววิยะดา คำประทิก 

๒๗ นางสาวณัฐธิดา ใจหาญ ๔๗ นางสาวศิริลักษณ ศรีออนหลา 

๒๘ นางสาวณัฐธิดา ยอดจันทร ๔๘ นางสาวโศภิดา บุญมา 

๒๙ นางสาวตติยา แกวกระจก ๔๙ นางสาวสิริประภา มิตรษา 

๓๐ นางสาวธัญญารัตน รามศิร ิ ๕๐ นางสาวสิริวิไล สิงหโต 

๓๑ นางสาวธันยชนก มวงนาค ๕๑ นางสาวสุจิรา จันทัง 

๓๒ นางสาวธาราวดี สิริสุขลาโภ ๕๒ นางสาวสุธิชา ตั้งภาวนาคุณ 

๓๓ นายนันทวัฒน ผัดเปา ๕๓ นางสาวสุธิตา ตาเดอิน 

๓๔ วาที่รอยตรีหญิง นิรินธนา สำราญสขุ ๕๔ นางสาวสุวพัชร ศรีบญุ 

๓๕ นางสาวนูรฮีดายะห มะราเซะ ๕๕ นางสาวเสาวลักษณ สิงหวงษ 

๓๖ นางสาวประภาพร บุตรสาร ๕๖ นางสาวอรพิณ สวางแจง 

๓๗ นางสาวปยธิดา อินทรพรหม ๕๗ นางสาวอรอุมา พรมมาศ 

๓๘ นางสาวปยะณัฐ ชูเชิด ๕๘ นางสาวอัจฉรา กลั่นแฮม 

๓๙ นางสาวพันทิวา เทียนขาว ๕๙ นางสาวอามเีนาะ มาหลี 

๔๐ นางสาวพิชชาพร พินิตยอัทธยา   

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 
๑ นางสาวศุภสิริ อุตตมะ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นางสาววรณัน ประกอบเสียง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวกรวิกา เกตุถนอม ๗ นางสาวตรีบุปผา สาระพัน 

๔ นางสาวกุลธิดา เจียวฮะ ๘ นางสาวธารารัตน เต็งแยม 

๕ นางสาวชุลีพร ขนานไพร ๙ นางสาวน้ำฝน ปลูกงาม 

๖ นายณรงคเดช รื่นรวย ๑๐ นางสาวบุณฑริกา สัสดีเดช 
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๑๑ นางสาวปทมวรรณ อินทะวี ๑๗ นางสาวสิรินทรา ไชยทองดี 

๑๒ นางสาวพนิตตา แตงฮอ ๑๘ นางสาวสุธิดา หวานจิตร 

๑๓ นางสาวเมธาวี หงษทอง ๑๙ นางสาวหัสยาภรณ เกษีสม 

๑๔ นางสาวรุงนภา โสมจันทร ๒๐ นางสาวอวัศยา หัสจักร 

๑๕ นางสาวศศชิา เวทยาวงศ ๒๑ นางสาวแอนนา บุญมาก 

๑๖ นายศุภกร สวนศรี   

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๑ นางสาวปทมา ภูมาศ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นางสาวศรัญญา คุมกุดหวา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวศิรินญา ตัณฑวานิช เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวพรนิภา นุตวงษ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวจุฑาทิพย นวลสวาง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวกนกรัตน วงษาวัตร ๒๑ นายณชพัฒน คำชื่น 

๗ นางสาวกนกวรรณ ขุนทอง ๒๒ นางสาวณัฏฐนัน สุขสวัสดิ์ 

๘ นางสาวกฤษณา เพียนจันทร ๒๓ นางสาวณัฐชยา ภูปราง 

๙ นางสาวกวินนา จำปาหอม ๒๔ นางสาวณัฐฐนันท ทนงสูงเนิน 

๑๐ นางสาวกาญจนสุดา ลุนทา ๒๕ นางสาวดาราพร สังกะ 

๑๑ นายขวัญเมือง บัวสุข ๒๖ นางสาวตติยา พรหมภักดี 

๑๒ นางสาวจุฑาพร ซยุพล ๒๗ นางสาวธนพร วังวนสินธุ 

๑๓ นางสาวจุฑามาศ เปนมูล ๒๘ นางสาวธนารีย วุฒิเรืองกุล 

๑๔ นางสาวจุฑารัตน คำชวน ๒๙ นางสาวนฉัตร พละศักดิ์ 

๑๕ นายจุตโิชค ฟกแกว ๓๐ นางสาวนภัสชนก ศรปีาริสัชชานนท 

๑๖ นางสาวเจนจิรา สีหาบุตร ๓๑ นางสาวนภา ศรีบุญเรือง 

๑๗ นางสาวชไมพร จันทรสม ๓๒ นางสาวนลินทิพย สมภา 

๑๘ นางสาวชัชชนา ประสงคจีน ๓๓ นายเนติ ชำนิกลา 

๑๙ นางสาวฐิติมา แจทอง ๓๔ นางสาวเบญจพร ธงชัย 

๒๐ นางสาวณกรปภา หนูประสิทธิ์ ๓๕ นางสาวปวริศา เชาวรัตน 
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๓๖ นายปยวัฒน อินทรกำเนิด ๔๖ นางสาววิศณีย โตจั่น 

๓๗ นางสาวปยะธิดา ตรีบุญ ๔๗ นายวีรภัทร ตุมสันเทียะ 

๓๘ นางสาวเพ็ญนภา ตาลเจิม ๔๘ นางสาวศศิประภา ชัยพรหม 

๓๙ นางสาวเพ็ญนภา บุญเจริญ ๔๙ นายศุภณัฐ มีพันธุ 

๔๐ นางสาวภัทรนันท สรางพล ๕๐ นางสาวสุธาสินี ทองจัตุ 

๔๑ นางสาวภาณุมาศ ลุนผง ๕๑ นางสาวสุวนันท อางแกว 

๔๒ นางสาวรวินันท แกวแขก ๕๒ นางสาวอรุณี พิมพทอง 

๔๓ นางสาวลักษิกา สารปรัง ๕๓ นางสาวอัญมณี ชูโชติ 

๔๔ นางสาววชิราภรณ มุลทา ๕๔ นางสาวอัมพวรรณ คำเมือง 

๔๕ นางสาววันวิสา หลักทอง ๕๕ นางสาวอาริยา ชาไข 

    

คณะกายภาพบำบัด 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

๑ นางสาวณัฐสุภา นุมแสงจันทร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวศรัณยพร คำสามารถ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวกัญญาวีร ใจสวาง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวนลินี สุมณฑา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวบุศรินทร สังฆราม เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวภูริชญา บุญเรือง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวอารยา ภาติยะนุกูล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวเสริมศริิ จีนศาสตร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวรวิภา เกษสาคร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวสาธินี โพธิกิจ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวชลิตา จันทรประกอบ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวชรินรัตน ศรเีก้ือกลิ่น เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวธาราวดี แกวประดิษฐ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวปาณิศรา บรอฮีมี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวอิงฟา อาชววงศทิพย เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๑๖ นางสาวอิฏฐารมณ จิ๋วประดิษฐกุล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวกัณณอลิน หอมทรัพย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นายณัฐพล แผงภิรมย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาวกมลชนก สิงหซอม ๔๔ นางสาวธัญพิชชา พุฒสกุล 

๒๐ นางสาวกรรณิการ ศรีสุพัฒนะกุล ๔๕ นางสาวธิดาพัฒน วรรณะ 

๒๑ นางสาวกฤตยิานุกูลย โคตะหา ๔๖ นางสาวนภัสวรรณ เพ่ือนสงคราม 

๒๒ นางสาวกัญญญาณภัค นิธิญาฐกร ๔๗ นางสาวนัชชา ชอบเรียบรอย 

๒๓ นายกิตตินันท สิรินันทวิศิษฏ ๔๘ นางสาวนันทิยา เกิดแสง 

๒๔ นางสาวเกวลิน กากิ่ง ๔๙ นางสาวนิสาชล รอดบัวทอง 

๒๕ นางสาวขวัญจิรา ภูมิชาติ ๕๐ นางสาวบุสริน ติ้งหมาด 

๒๖ นางสาวจันทรจิราภรณ เรืองสมบูรณ ๕๑ นางสาวเบญจรัตน จิรานันท 

๒๗ นางสาวจิดาภา กำเนิดสกุลชัย ๕๒ นางสาวเบญจามิน อองสมบูรณ 

๒๘ นางสาวจิตราภา ทามาตย ๕๓ นางสาวปฐมาวดี สุทธการี 

๒๙ นางสาวจิรัชญา บุญฤทธิ์ ๕๔ นางสาวปนัดดา ตาวง 

๓๐ นางสาวเจนจิรา แสวงผล ๕๕ นางสาวปริยารวี สุวรรณ 

๓๑ นางสาวเจวลี อันสน ๕๖ นางสาวปวันรัตน ชาวนาใต 

๓๒ นายฉัตรชัย บุษบงก ๕๗ นายปญญาวิทย ทองกิ้ม 

๓๓ นางสาวชญานิศ จันทรสุข ๕๘ วาที่รอยตรีหญิง พัชรีพร สุมาสา 

๓๔ นางสาวญัสมิน โสมเบ็ณหมาน ๕๙ นางสาวพิชญา ติ๊บมอย 

๓๕ นางสาวญาณิศา อัญชโลทัย ๖๐ นางสาวภัทรธีนันท ภูวพงษศริิ 

๓๖ นางสาวณัฐชยา จารุโรจนรุงเรือง ๖๑ นางสาวเมทินี สีเขียว 

๓๗ นางสาวณิชาภัทร ธิตานันท ๖๒ นายรชต ปราบพินาศ 

๓๘ นางสาวถวัลยพร โตสัมฤทธ์ิ ๖๓ นางสาวรติกาญจน วงษสวาง 

๓๙ นายธนพงศกร ไชยธรรม ๖๔ นางสาวรวิพร นากอราม 

๔๐ นางสาวธนภรณ สอนสุทธิ์ ๖๕ นายรัชชานนท ปนตานา 

๔๑ นางสาวธัญชนก วิทยา ๖๖ นางสาวรัญชนา นำเจริญ 

๔๒ นางสาวธัญญรัตน หิรัญธัญญารัตน ๖๗ นางสาวรินรดา คงมาก 

๔๓ นางสาวธัญญาภรณ แยมปรางค ๖๘ นางสาวรีนา บุรีขันธ 
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๖๙ นางสาวลัดดาวัลย พุดแตง ๘๒ นางสาวเสาวลักษณ แซซอง 

๗๐ นางสาววริษฐา นามวงษ ๘๓ นางสาวหทัยภัทร จันทรเศรษฐ 

๗๑ นางสาววัชราภรณ โลนไธสง ๘๔ นางสาวหิรัญญา สุเมธกุล 

๗๒ นางสาววัชลี แยมไชยา ๘๕ นางสาวอภิชญา ภรินทนันท 

๗๓ นางสาววาสนา ศิริมณี ๘๖ นายอภินันท เผอืกแกว 

๗๔ นางสาวศศนิา จิตตกระจายแสง ๘๗ นางสาวอภิสรา สืบศรีทอง 

๗๕ นางสาวศุภพร บุญแจก ๘๘ นางสาวอรัญญา เตาทอง 

๗๖ นางสาวสมัชญา เวชาวรกุล ๘๙ นายอัครนิทร ไพศาลธนธีรกุล 

๗๗ นายสรวิศ ลิ้มศรีมณี ๙๐ นางสาวอังศุมาริน ยิ้มสอาด 

๗๘ นางสาวสุกัญญา สุเสนา ๙๑ นางสาวอัจฉรา ดวงแกวเรือน 

๗๙ นางสาวสุทธินี พิมพทวี ๙๒ นางสาวอัชฌา สุขศีล 

๘๐ นายสุภชัย เอื้อโชคทวีวัฒน ๙๓ นางสาวอัทธนีย ปนอิน 

๘๑ นายสุรสีห โชคสกุล ๙๔ นางสาวอารยา บินหะยีอับดุลรามัน 

    

คณะเทคนิคการแพทย 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

๑ นางสาวสุวนันท วิเชียรรัตน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวฐปนรรฆ บุญโต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวสีตลา จันจาลักษณ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวทัศนีย ยุติธรรม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวสุจิตรา สังขเพิก เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวพิรญาณ สุนา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๗ นางสาวทศมนต ศรีชนะ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๘ นางสาวชณากานต บุญไทย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๙ นางสาวแพรพลอย ตะกุดแจม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑๐ นางสาวรัตนาพร เกิดแกว เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวณัฐริกา ยานะฝน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวธนิสรา เมธีวรเวช เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๑๓ นางสาววสุนันท ลาวรรณ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาววันวิสาข ศิริรัตน เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวจิดาภา อนันต เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวศุภิสรา เขาแกว เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวชลิตา สุขอยู เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวกุลนิษฐ สุทธิธรรมานันท เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาวไหมแพรวา พิกุลแยม เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐ นางสาวฐิติชญา จิรพัฒนพงศ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวกนกวรรณ อุไรรางกูล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๒ นางสาวณิชมน ครุสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๓ นางสาวเลิศลักษณ บุญสอาด เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๔ นางสาววรฑา พานิช เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๕ นางสาวจิราวรรณ แสงจันทร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๖ นางสาวปยะกานท อุทิตะสาร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๗ นางสาวกนกรัตน วงษสุเทพ ๔๑ นางสาวชอนภา สรอยทอง 

๒๘ นางสาวกมลรัตน ยิ่งตระกูล ๔๒ นางสาวญาณิศา ศรีธรรม 

๒๙ นางสาวกรกมล จุลเจริญ ๔๓ นางสาวญาธิป พุมคง 

๓๐ นางสาวกฤตพร มุงชอบ ๔๔ นางสาวฐานิตา เลาไพศาล 

๓๑ นางสาวกันติชา นิลรัตน ๔๕ นางสาวฐติิวรดา อยูสมบูรณ 

๓๒ นางสาวกาญจณา กรมพิชา ๔๖ นายณภัทร มหาสุข 

๓๓ นางสาวเกณิกา วัฒกโสภณ ๔๗ นางสาวณัฏฐณิชา บุญเมือง 

๓๔ นางสาวเกศณิีย ชอยชาญชัยกุล ๔๘ นางสาวณัฐกานต เท่ียงสาย 

๓๕ นางสาวจณิตา ธัญญเจริญ ๔๙ นางสาวณัฐชมธร สงมาก 

๓๖ นางสาวจุฑามาศ ตรวจมรรคา ๕๐ นางสาวณัฐฐินันท สุระโคตร 

๓๗ นางสาวจุฑามาศ เนยสูงเนิน ๕๑ นายณัฐพล จันทรา 

๓๘ นางสาวจุติมา เองฉวน ๕๒ นางสาวณัฐวิณีย คมขำ 

๓๙ นางสาวชนมนิภา ลำมูล ๕๓ นางสาวณิชญณัฏฐ ธนรินณิรัชญ 

๔๐ นายชนินทร นึกหลีก ๕๔ นางสาวดาริน บุญอิ้ง 
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๕๕ นายเดชพิพัฒน ถ้ำทอง ๘๓ นางสาวมัชฌิมา เติมศรี 

๕๖ นางสาวธัญญา เอื้อพงศธร ๘๔ นางสาวมินลดา เหมยา 

๕๗ นางสาวธัญญารัตน วงศเจริญรัตน ๘๕ นางสาวเมธาวี พลสินธ 

๕๘ นายธีรชาติ ประทีป ๘๖ นายยศภัทร เพ็ชรนาดี 

๕๙ นางสาวธีรยา จิตรพรหม ๘๗ นางสาวรวิษฎา จงภู 

๖๐ นางสาวนภัสกร สงวนธรรม ๘๘ นายรัชชานนท มุระชีวะ 

๖๑ นางสาวนฤทัย ภูกองไชย ๘๙ นางสาวรัตนติยากร เชื้อจันทึก 

๖๒ นายนิธิพร ทองแหยม ๙๐ นางสาวลลิตา จินดาวงศ 

๖๓ นางสาวนิรชา สวางศรี ๙๑ นางสาวลักขณา ทนาสัย 

๖๔ นางสาวนุศรา ศิลาวงศสวัสด์ิ ๙๒ นางสาววชิรภรณ รุจิเลิศ 

๖๕ นางสาวเนตรนภา รองวัง ๙๓ นางสาววรรณวิภา สวัสดิการนนท 

๖๖ นายบฤงคพ สุโรรัมย ๙๔ นายวรายุทธ หยูจีน 

๖๗ นางสาวเบญจมาพร หงษทรง ๙๕ นางสาววริศรา เหลืองสกุลพงษ 

๖๘ นางสาวปฐมาภรณ ภูพรประเสริฐ ๙๖ นางสาววัชรี ทองสาท 

๖๙ นางสาวประกายรัตน จั่วสันเทียะ ๙๗ นางสาววิมลศิริ ขวัญทรง 

๗๐ นางสาวปรีชาวรรณ จันทรประทัดร ๙๘ นางสาววิลาวัลย พงษสนิท 

๗๑ นางสาวปยนันท สุวรรณไตรย ๙๙ นางสาวศุภนุช เอี่ยมสอาด 

๗๒ นางสาวเปรมพิริยา สพานทอง ๑๐๐ นายศุภากร หลิมสกุล 

๗๓ นางสาวพรนภา อ่ำปน ๑๐๑ นางสาวศุภิสรา ภุมรินทร 

๗๔ นางสาวพรรณิดา มังคะโชติ ๑๐๒ นางสาวสกุลรัตน บุญชำนาญ 

๗๕ นางสาวพัชรพร โสภณไพศาล ๑๐๓ นางสาวสิริญา เจนการ 

๗๖ นางสาวพัชรภรณ พละสกุล ๑๐๔ นางสาวสิโรบล ผลเพียร 

๗๗ นางสาวพิชญาภรณ พูลรอด ๑๐๕ นางสาวสุขรดา งามสงา 

๗๘ นายพิชณรัตน ขุนชิต ๑๐๖ นางสาวสุพรรณวลี อักษรนำ 

๗๙ นางสาวพิยาดา ขจรพันธ ๑๐๗ นางสาวสุพรรณี แกวลี 

๘๐ นางสาวภัทริดา ใหมคามิ ๑๐๘ นางสาวสุภาวดี เบาทอง 

๘๑ นายภูษิต ถนอมทรัพย ๑๐๙ นางสาวสุวนันต เพียรการ 

๘๒ นางสาวมณีรัตน ปนไว ๑๑๐ นางสาวเสาวภาคย โพธิ์ศิริ 
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๑๑๑ นางสาวอนุธิดา อะหมัด ๑๑๗ นางสาวอริสรา เริงรัง 

๑๑๒ นางสาวอภิชญา จงกลลาบาน ๑๑๘ นางสาวอักษิพร กัณหะกาญจนะ 

๑๑๓ นางสาวอรกมล แกวสุข ๑๑๙ นางสาวอัจฉรียา พละศรี 

๑๑๔ นางสาวอรเกษ เจริญสิทธิ์ ๑๒๐ นางสาวอาทิตยาภรณ ประดู 

๑๑๕ นางสาวอรวรรณ จิตรามัยกุล ๑๒๑ นางสาวอุรัสยา สุพตานนท 

๑๑๖ นางสาวอรอนงค เทนไธสง   

 

คณะนิติศาสตร 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

๑ นางสาวสุนทรี ใชเจริญ เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวสวรรยา จันทรแกว เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวชลธิชา เชิดฉาย เกียรตินิยมอันดับสอง  

๔ นายพิริยุต ประศาสนศลิป เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวภิญญาพัชญ ขำตรี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ วาที่รอยตรีหญิง จิรชยา ศรีอนันต ๑๗ นางสาวผกามาศ เตนปกษี 

๗ สิบตำรวจโทฉัตรชัย คำสนิท ๑๘ นายพงศภัค ผุยขันธ 

๘ นางสาวชลธิชา จำลองเพ็ชร ๑๙ นางสาวภัชนิชา ไชยกุสินธุ 

๙ นายณัฐพงษ ฉลาดธัญญกิจ ๒๐ นายเมธี สุดสาคร 

๑๐ นายทินกฤต กับปะหะ ๒๑ นางสาวรัศมีจันทร อิ่มทอง 

๑๑ นางสาวทินรัตน คงมาก ๒๒ นางสาววรรณิภา พูลสวัสดิ์ 

๑๒ นายทินวัฒน กับปะหะ ๒๓ นางสาววริดา สายสุคนธ 

๑๓ นางสาวธนัชพร สุดภา ๒๔ นายวัฒนพงศ หอมหวล 

๑๔ นายนันทวัฒน หาญกลา ๒๕ นางสาววิมลรัตน หาทรัพย 

๑๕ นางสาวนันทิภา ปะกิคะเนย ๒๖ นายโสธร สัตยซื่อ 

๑๖ นายนิธิศ จันทรเศธร ๒๗ วาที่รอยตรีหญิง อัฉราวดี บุญคง 
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คณะการแพทยแผนจีน 

ปริญญาการแพทยแผนจีนบัณฑติ 

๑ นางสาวธันยพร แสงธรรมชัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวนวพร เลิศสุทธิผล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวปาณิสรา วิทยาประดิษฐ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวดวงกมล แกวอนันต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวธนภรณ แสงธรรมชัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวจุฑามาศ เลาหบุตร เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๗ นางสาวปารณีย ฤกษมงคลศิลป เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๘ นางสาวธัญจิรา เนรมิตสถิตวงค เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๙ นางสาวพิชชาภา เฉลิมพนัส เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑๐ นางสาวนภัส อุดมวัลลภ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวชฎาภรณ ยอดสรุางค เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นายสุรภา สวางทรัพย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวธิดาเทพ ฟงประเสริฐกุล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวพรเพชร เพชรคงแกว เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวธราทอง หมุดธรรม เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นายธีรนัย พุทธธรรมยศ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวกชกร บุญหยง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวจิตลดา จานซุนหลี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาวอาทิตยา ชาติกังวาลสนธ์ิ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐ นางสาวณภัทริน วรธัญญะกิจ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวณัฐกฤตา เสรีทวีกุล เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๒ นางสาวเบญจรัตน ราชกิจกำธร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๓ นางสาวสุภารัตน แซฉิ่น เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๔ นายธีรัช รักษวงคณา เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๕ นางสาวหทัยรัตน บำรุงแจง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๖ นางสาวธัญสิริ กล่ำไพ เกียรตินิยมอันดับสอง 



84
๘๑ 

 

๒๗ นางสาวพิชชา จิราวัฒนพงษ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๘ นางสาวชนิตา อรัญวัลลภ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๙ นางสาวบุญธิดา ชูศักดิ์ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓๐ นางสาวธนภรณ สินฉ่ำ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓๑ นางสาวกณิกนันต ลิ่มตระกูล ๕๕ นางสาวพสุ หฤษฎี 

๓๒ นายกฤช หิรัญแพทย ๕๖ นางสาวเพ็ญพิชชา เจริญแสนสุข 

๓๓ นางสาวกัณฐิกา ฉายดำรงค ๕๗ นางสาวมณีวรรณ วิวัฒนคุณูปการ 

๓๔ นางสาวกาญจนา แสงศิริ ๕๘ นางสาวมุกหอม พัฒนพิชัย 

๓๕ นางสาวกานตกวี ลอยประโคน ๕๙ นางสาวรวิสรา ตั้งศกัดิ์ประเสริฐ 

๓๖ นางสาวจิรัชยา จำรูญรณสิทธ์ิ ๖๐ นางสาวรัศม์ินภัส ศรประสิทธ์ิ 

๓๗ นางสาวจุฑามาศ จินานุวัฒนานนท ๖๑ นางสาวรุงรวิน ชุมใจศรีเจริญ 

๓๘ นายชนาธิป ศิริดำรงค ๖๒ นางสาววนิดา กันทะพนม 

๓๙ นางสาวชเนตตี สุขสมบูรณ ๖๓ นางสาววรัษยา แวววิจิต 

๔๐ นางสาวชวิมน บุณยรัตกลิน ๖๔ นางสาววริษา ผูมีศีล 

๔๑ นางสาวชุติมณฑน กมลวิสัยยิ่ง ๖๕ นางสาววัลลภา โชคชวยอำนวย 

๔๒ นางสาวเฌชภัท ธารากุลประทีป ๖๖ นางสาววิรัลพัชร จีราพัชรโกศล 

๔๓ นางสาวณฤทธี ไชยรังสินันท ๖๗ นายวิษณกร ราชสีห 

๔๔ นางสาวณัฐชญา กิจจศริิสุนทร ๖๘ นางสาวศศวิิมล ยิ่งมหิศรานนท 

๔๕ นางสาวณัฐภรณ แกวคำปา ๖๙ นางสาวศิรประภา งามจิต 

๔๖ นางสาวณิชกานต ศุขการคา ๗๐ นางสาวศุภรดา ทองทวี 

๔๗ นางสาวดิเมสิตา สกุลชางเปย ๗๑ นางสาวสราลี จุลละครินทร 

๔๘ นางสาวธันยมัย บำรุงผล ๗๒ นายสนัติภาพ หอมมณฑา 

๔๙ นางสาวนลพรรณ แสงสกุล ๗๓ นางสาวหทัยกาญจน ตั้งสุขขียศิริ 

๕๐ นางสาวนัฎสาท ทองศรี ๗๔ นายอตชิัย ตรีกุลธนาโชติ 

๕๑ นางสาวนันทนภัส ลีลางามวงศา ๗๕ นางสาวอนัญญา พฤกษเศรษฐ 

๕๒ นางสาวนุสรา ตาเยะ ๗๖ นางสาวอรสิริ วัฒนธรรม 

๕๓ นางสาวปณฑิรา เฉลิมชัยกิจ ๗๗ นางสาวอินทิรา ทองรุง 

๕๔ นางสาวพรปวีณ แสนวงศ   
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รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับเหรียญรางวัลเรียนดี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

รางวัลเรียนดีประเภทเหรียญทอง 
 

คณะนิเทศศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑  นางสาวธนารัตน มาโนช       ๓.๖๔ 
 

คณะบริหารธุรกิจ  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๒  นางสาวธิติพร ชื่นจิตร       ๓.๖๗ 

 ๓  นายจักรกฤษณ สุวรรณการ       ๓.๗๐ 

 ๔  นายเฝง หาวถิ่ง (FENG HAOTING)       ๓.๙๖ 

 ๕  นางสาวพิมพแสง อปมกา       ๓.๗๙ 
 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๖  นางสาวปรียานุช พรหมงาม       ๓.๙๗ 

 ๗  นางสาวเพชรรตัน ศรีแกว       ๓.๗๖ 

 ๘  นางสาวสลิลทิพย หงษภิบาลศริิ       ๓.๗๕ 
 

คณะพยาบาลศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๙  นางสาวอรไพรินทร ปร่ำนาค       ๓.๘๐ 

คณะเภสัชศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๐  นางสาวสุธาสินี สุนทรพจน       ๓.๗๒ 

๘๒ 

 

รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับเหรียญรางวัลเรียนดี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

รางวัลเรียนดีประเภทเหรียญทอง 
 

คณะนิเทศศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑  นางสาวธนารัตน มาโนช       ๓.๖๔ 
 

คณะบริหารธุรกิจ  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๒  นางสาวธิติพร ชื่นจิตร       ๓.๖๗ 

 ๓  นายจักรกฤษณ สุวรรณการ       ๓.๗๐ 

 ๔  นายเฝง หาวถิ่ง (FENG HAOTING)       ๓.๙๖ 

 ๕  นางสาวพิมพแสง อปมกา       ๓.๗๙ 
 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๖  นางสาวปรียานุช พรหมงาม       ๓.๙๗ 

 ๗  นางสาวเพชรรตัน ศรีแกว       ๓.๗๖ 

 ๘  นางสาวสลิลทิพย หงษภิบาลศริิ       ๓.๗๕ 
 

คณะพยาบาลศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๙  นางสาวอรไพรินทร ปร่ำนาค       ๓.๘๐ 

คณะเภสัชศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๐  นางสาวสุธาสินี สุนทรพจน       ๓.๗๒ 
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๘๓ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๑  นางสาวกัญญารัตน ศุภฤกษ       ๓.๘๘ 

 ๑๒  นางสาววิสุทธิพร นาคทองคำ       ๓.๗๓ 

คณะศิลปศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๓  นางสาวนพรัตน เฉิดมนูเสถียร      ๓.๘๔ 

 ๑๔  นางสาวภาวิดา สวางทองหลาง       ๓.๙๒ 

 ๑๕  นายศภุวิชญ อัศวสกุลเดช       ๓.๘๕ 

 ๑๖  นางสาวเจี่ยง หยาซวน (JIANG YA-HSUAN)       ๓.๘๐ 
 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม   

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๗  นางสาวอัจจิมา โสนเสง       ๓.๖๖ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๘  นางสาวอุมาพร นิ่มเรือง       ๓.๗๙ 

คณะกายภาพบำบัด  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๙  นางสาวณัฐสภุา นุมแสงจันทร       ๓.๘๗ 

คณะเทคนิคการแพทย  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๒๐  นางสาวสุวนันท วิเชียรรตัน       ๓.๘๗ 
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๘๔ 

 

คณะนิติศาสตร  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๒๑  นางสาวสุนทรี ใชเจรญิ       ๓.๘๙ 

คณะการแพทยแผนจีน  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๒๒  นางสาวธันยพร แสงธรรมชัย       ๓.๘๕ 

  

              รางวัลเรียนดีประเภทเหรียญเงิน 

คณะบริหารธุรกิจ  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑  นางสาวชญานิษฐ จันทรตรี       ๓.๔๕ 

 ๒  นางสาววชิราพร สอนเจรญิ       ๓.๔๖ 

 ๓  นายปยณัฐ แจงไพร       ๓.๕๓ 

 ๔  นายธนโชติ ไชยสิทธิ์       ๓.๙๓ 

 ๕  นางสาวกชพร หลิว       ๓.๔๒ 
 

คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี   

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๖  นายวันชนะ เฟอนพันธ       ๓.๖๓ 
 

คณะพยาบาลศาสตร  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๗  นางสาวกุลธิดา สุทัศน       ๓.๖๕ 

คณะเภสัชศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๘ นายนริศ มณีเนตร     ๓.๖๙ 
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๘๕ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
 ๙   นายปริญญา ศรเีมือง     ๓.๔๑ 

คณะศิลปศาสตร  
 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
 ๑๐    นางสาวไอยริษา จิรภาสนิธิเลิศ     ๓.๗๙ 
 ๑๑    นางสาวบัวฉัตร ยืนยาว     ๓.๘๔ 
 ๑๒    นายเซี่ย เยี่ยนจวิ้น (XIA YANJUN)     ๓.๗๙ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 
 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
 ๑๓   นางสาวสุวพัชร ปกครอง       ๓.๗๒ 
 ๑๔   นางสาวศภุสริิ อุตตมะ       ๓.๓๖ 
 ๑๕   นางสาวปทมา ภูมาศ       ๓.๕๙ 

คณะกายภาพบำบัด  
 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
 ๑๖    นางสาวศรัณยพร คำสามารถ      ๓.๖๖ 

คณะเทคนิคการแพทย  
 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
 ๑๗    นางสาวฐปนรรฆ บุญโต       ๓.๘๑ 

คณะนิติศาสตร  
 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๑๘   นางสาวสวรรยา จันทรแกว  ๓.๘๗ 
 

คณะการแพทยแผนจีน 
 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
๑๙   นางสาวนวพร เลิศสุทธิผล   ๓.๘๔ 
๒๐   นางสาวปาณิสรา วิทยาประดิษฐ    ๓.๘๔ 
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๗๗

รายช่ือบัณฑิตรับรางวัลจากกองทุน เหีย กวงเอ่ียม

และรางวัลกาญจนาภิเษก

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

รางวัลกองทุนเหีย กวงเอ่ียม
ช่ือ- นามสกุล GPA

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
๑ นางสาวเพชรรัตน์ ศรีแก้ว ๓.๗๖
๒ นายวันชนะ เฟ้ือนพันธ์ ๓.๖๓
๓ นางสาวไอรดา เหลืองอ่อน ๓.๕๖

คณะการแพทย์แผนจีน
๑ นางสาวธันยพร แสงธรรมชัย ๓.๘๕
๒ นางสาวนวพร เลิศสุทธิผล ๓.๘๔
๓ นางสาวดวงกมล แก้วอนันต์ ๓.๘๐

รางวัลกาญจนาภิเษก
ช่ือ- นามสกุล GPA

คณะพยาบาลศาสตร์
๑ นางสาวอรไพรินทร์ ปรํ่านาค ๓.๘๐

คณะบริหารธุรกจิ
๒ นายธนโชติ ไชยสิทธ์ิ ๓.๙๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓ นางสาวกัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ ๓.๘๘

คณะเทคนิคการแพทย์
๔ นางสาวสุวนันท์ วิเชียรรัตน์ ๓.๘๗

คณะกายภาพบําบัด
๕ นางสาวณัฐสุภา นุ่มแสงจันทร์ ๓.๘๗

คณะการแพทย์แผนจีน
๖ นางสาวธันยพร แสงธรรมชัย ๓.๘๕

คณะนิติศาสตร์
๗ นางสาวสุนทรี ใช้เจริญ ๓.๘๙





รายชื่อผู้เข้ารับปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓



92
๘๙ 

 

รายชื่อผูเขารับปริญญาบัตรประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๑ นายชิตพงษ โสธิกุล ๓ นายสวี เหวยเจี๋ย (XU WEIJIE) 

๒ นายมาย ปาว (MAI BAO) ๔ นางสาวหนี ตาน (NI DAN) 

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๑ นางสาวเกษราภรณ งามสุวรรณฉาย ๘ นางสาวรพี วรรณกูล 

๒ นางสาวชณิศา มงคลไซ ๙ นางสาววรพรรณ นิติการ 

๓ นางสาวทิพาภรณ แกวสีนวน ๑๐ นายวศิน สุขเจริญ 

๔ นางสาวปนัดดา แกวชัง ๑๑ นางสาวสุรียทิพย ประยูรพัฒน 

๕ นายประเสริฐศร ีสายทอง ๑๒ นางสาวสุวิมล จีนบางชาง 

๖ นางสาวพีรญา ทศชัยวรรณ ๑๓ นางสาวอารียา บริสุทธ์ิ 

๗ นางสาวภัทริยา บุญแกว   

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

๑ นางสาวกาว จิงจิง (GAO JINGJING) ๗ นางสาวหลี่ ซิง (LI XING) 

๒ นางสาวจาง เจี้ยนฟาง (ZHANG JIANFANG) ๘ นายหลี่ ซนิหยาว (LI XINYAO) 

๓ นางสาวโจว อวี๋เยี่ยน (ZHOU YUNYAN) ๙ นางสาวหลี่ หมาน (LI MAN) 

๔ นางสาวเม่ิง เหวย (MENG WEI) ๑๐ นางสาวหลู เสวเหลียน (LU XUELIAN) 

๕ นางสาวหลิน ซือหยา (LIN SHIYA) ๑๑ นางสาวหวง ฟางฮัว (HUANG FANGHUA) 

๖ นางสาวหลิว กั๋วซิ่ว (LIU GUOXIU) ๑๒ นางสาวหู ชิวโป (HU QIUBO) 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

๑ นางสาวจาง จื่อมู (ZHANG ZI MU) ๔ นางสาวฉิน หยาลี่ (QIN YALI) 

๒ นางสาวจาว ซานซาน (ZHAO SHANSHAN) ๕ นายเฉิง จวินผิง (CHEN JUNPING) 

๓ นางสาวโจว จวน (ZHOU JUAN) ๖ นางสาวเฉิน หม่ิน (CHEN MIN) 

 
 

 
 

 

๘๙ 

 

รายชื่อผูเขารับปริญญาบัตรประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๑ นายชิตพงษ โสธิกุล ๓ นายสวี เหวยเจี๋ย (XU WEIJIE) 

๒ นายมาย ปาว (MAI BAO) ๔ นางสาวหนี ตาน (NI DAN) 

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๑ นางสาวเกษราภรณ งามสุวรรณฉาย ๘ นางสาวรพี วรรณกูล 

๒ นางสาวชณิศา มงคลไซ ๙ นางสาววรพรรณ นิติการ 

๓ นางสาวทิพาภรณ แกวสีนวน ๑๐ นายวศิน สุขเจริญ 

๔ นางสาวปนัดดา แกวชัง ๑๑ นางสาวสุรียทิพย ประยูรพัฒน 

๕ นายประเสริฐศร ีสายทอง ๑๒ นางสาวสุวิมล จีนบางชาง 

๖ นางสาวพีรญา ทศชัยวรรณ ๑๓ นางสาวอารียา บริสุทธ์ิ 

๗ นางสาวภัทริยา บุญแกว   

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

๑ นางสาวกาว จิงจิง (GAO JINGJING) ๗ นางสาวหลี่ ซิง (LI XING) 

๒ นางสาวจาง เจี้ยนฟาง (ZHANG JIANFANG) ๘ นายหลี่ ซนิหยาว (LI XINYAO) 

๓ นางสาวโจว อวี๋เยี่ยน (ZHOU YUNYAN) ๙ นางสาวหลี่ หมาน (LI MAN) 

๔ นางสาวเม่ิง เหวย (MENG WEI) ๑๐ นางสาวหลู เสวเหลียน (LU XUELIAN) 

๕ นางสาวหลิน ซือหยา (LIN SHIYA) ๑๑ นางสาวหวง ฟางฮัว (HUANG FANGHUA) 

๖ นางสาวหลิว กั๋วซิ่ว (LIU GUOXIU) ๑๒ นางสาวหู ชิวโป (HU QIUBO) 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

๑ นางสาวจาง จื่อมู (ZHANG ZI MU) ๔ นางสาวฉิน หยาลี่ (QIN YALI) 

๒ นางสาวจาว ซานซาน (ZHAO SHANSHAN) ๕ นายเฉิง จวินผิง (CHEN JUNPING) 

๓ นางสาวโจว จวน (ZHOU JUAN) ๖ นางสาวเฉิน หม่ิน (CHEN MIN) 

 
 

 
 

 

๘๙ 

 

รายชื่อผูเขารับปริญญาบัตรประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๑ นายชิตพงษ โสธิกุล ๓ นายสวี เหวยเจี๋ย (XU WEIJIE) 

๒ นายมาย ปาว (MAI BAO) ๔ นางสาวหนี ตาน (NI DAN) 

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๑ นางสาวเกษราภรณ งามสุวรรณฉาย ๘ นางสาวรพี วรรณกูล 

๒ นางสาวชณิศา มงคลไซ ๙ นางสาววรพรรณ นิติการ 

๓ นางสาวทิพาภรณ แกวสีนวน ๑๐ นายวศิน สุขเจริญ 

๔ นางสาวปนัดดา แกวชัง ๑๑ นางสาวสุรียทิพย ประยูรพัฒน 

๕ นายประเสริฐศร ีสายทอง ๑๒ นางสาวสุวิมล จีนบางชาง 

๖ นางสาวพีรญา ทศชัยวรรณ ๑๓ นางสาวอารียา บริสุทธ์ิ 

๗ นางสาวภัทริยา บุญแกว   

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

๑ นางสาวกาว จิงจิง (GAO JINGJING) ๗ นางสาวหลี่ ซิง (LI XING) 

๒ นางสาวจาง เจี้ยนฟาง (ZHANG JIANFANG) ๘ นายหลี่ ซนิหยาว (LI XINYAO) 

๓ นางสาวโจว อวี๋เยี่ยน (ZHOU YUNYAN) ๙ นางสาวหลี่ หมาน (LI MAN) 

๔ นางสาวเม่ิง เหวย (MENG WEI) ๑๐ นางสาวหลู เสวเหลียน (LU XUELIAN) 

๕ นางสาวหลิน ซือหยา (LIN SHIYA) ๑๑ นางสาวหวง ฟางฮัว (HUANG FANGHUA) 

๖ นางสาวหลิว กั๋วซิ่ว (LIU GUOXIU) ๑๒ นางสาวหู ชิวโป (HU QIUBO) 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

๑ นางสาวจาง จื่อมู (ZHANG ZI MU) ๔ นางสาวฉิน หยาลี่ (QIN YALI) 

๒ นางสาวจาว ซานซาน (ZHAO SHANSHAN) ๕ นายเฉิง จวินผิง (CHEN JUNPING) 

๓ นางสาวโจว จวน (ZHOU JUAN) ๖ นางสาวเฉิน หม่ิน (CHEN MIN) 

 
 

 
 

 

๘๙ 

 

รายชื่อผูเขารับปริญญาบัตรประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๑ นายชิตพงษ โสธิกุล ๓ นายสวี เหวยเจี๋ย (XU WEIJIE) 

๒ นายมาย ปาว (MAI BAO) ๔ นางสาวหนี ตาน (NI DAN) 

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

๑ นางสาวเกษราภรณ งามสุวรรณฉาย ๘ นางสาวรพี วรรณกูล 

๒ นางสาวชณิศา มงคลไซ ๙ นางสาววรพรรณ นิติการ 

๓ นางสาวทิพาภรณ แกวสีนวน ๑๐ นายวศิน สุขเจริญ 

๔ นางสาวปนัดดา แกวชัง ๑๑ นางสาวสุรียทิพย ประยูรพัฒน 

๕ นายประเสริฐศร ีสายทอง ๑๒ นางสาวสุวิมล จีนบางชาง 

๖ นางสาวพีรญา ทศชัยวรรณ ๑๓ นางสาวอารียา บริสุทธ์ิ 

๗ นางสาวภัทริยา บุญแกว   

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

๑ นางสาวกาว จิงจิง (GAO JINGJING) ๗ นางสาวหลี่ ซิง (LI XING) 

๒ นางสาวจาง เจี้ยนฟาง (ZHANG JIANFANG) ๘ นายหลี่ ซนิหยาว (LI XINYAO) 

๓ นางสาวโจว อวี๋เยี่ยน (ZHOU YUNYAN) ๙ นางสาวหลี่ หมาน (LI MAN) 

๔ นางสาวเม่ิง เหวย (MENG WEI) ๑๐ นางสาวหลู เสวเหลียน (LU XUELIAN) 

๕ นางสาวหลิน ซือหยา (LIN SHIYA) ๑๑ นางสาวหวง ฟางฮัว (HUANG FANGHUA) 

๖ นางสาวหลิว กั๋วซิ่ว (LIU GUOXIU) ๑๒ นางสาวหู ชิวโป (HU QIUBO) 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

๑ นางสาวจาง จื่อมู (ZHANG ZI MU) ๔ นางสาวฉิน หยาลี่ (QIN YALI) 

๒ นางสาวจาว ซานซาน (ZHAO SHANSHAN) ๕ นายเฉิง จวินผิง (CHEN JUNPING) 

๓ นางสาวโจว จวน (ZHOU JUAN) ๖ นางสาวเฉิน หม่ิน (CHEN MIN) 
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๗ นางสาวเซี่ย เสียซงิ (XIE XIAXING) ๒๑ นางสาวหลี่ จิ่นหยี (LI JINYI) 

๘ นางสาวทิพยชลดา เพ็งบุปผา ๒๒ นายหลี จือฟา (LI ZHIFA) 

๙ นางสาวนภสร ตั้งฤทัยวานิชย ๒๓ นายหลี่ จื่อโสวง (LI ZIXIONG) 

๑๐ นางสาวประภาพิมพ ฐิติทักษธรรม ๒๔ นางสาวหลี่ หลิงยวี่ (LI LINGYU) 

๑๑ นางสาวพิมพประไพ หนูจอย ๒๕ นางสาวหลี่ เหยียนหลิง (LI YANLING) 

๑๒ นายวาง รุยตา (WANG RUIDA) ๒๖ นายหวง เจียเสียนจื้อ (HUANG JIAXIANZHI) 

๑๓ นางสาววิรากานต คงคานอย ๒๗ นางสาวหวง ฮุยผิง (HUANG HUIPING) 

๑๔ นางสาวสุจิตรา สมประสงค ๒๘ นางสาวหวาง ปงซิน (WANG BINGXIN) 

๑๕ นางสาวสุชาดา เฮงเจริญ ๒๙ นางสาวหวาง เยว (WANG YUE) 

๑๖ นางสาวเสิ่น เหมยเยีย่น (SHEN MEIYAN) ๓๐ นางหู เยี่ยนฮวา (HU YANHUA) 

๑๗ นางสาวหยาง ซุนฉาย (YANG SHUNCAI) ๓๑ นายเหยียน ซิน (YAN XIN) 

๑๘ นายหยาว จูหมิน (YAO ZUMIN) ๓๒ นางสาวอมลรดา อุปยโส 

๑๙ นางสาวหยิ่น ซาซา (YIN SHASHA) ๓๓ นางสาวอรชา เทพจินดา 

๒๐ นางสาวหลิว ยีหมิง (LIU YIMING) ๓๔ นางสาวอว๋ี ซงิเม่ิง (YU XINGMENG) 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 

๑ นางสาวจิดาภา สินธพธนบุตร ๗ นางสาวปาณิสรา กองน้ำ 

๒ ดาบตำรวจหญิง นพมณี ศุภลักษณ ๘ พ.ต.ต.หญิง ภูริชญา วัฒนสันติพงศ 

๓ นางสาวนันทชนก ขาวสบาย ๙ นางสาวมานิตา อัศวปญญากุล 

๔ นางสาวปภาพรรณ รุงมรกต ๑๐ นางสาวยชน บริบูรณางกูร 

๕ นางสาวปราณี ไชยจิตรเจริญรุง ๑๑ นางสาวศิริพร เลิศสินทรัพยทวี 

๖ นางสาวปรียาภรณ ศรีวรรณพิม   

 

ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการบริหารสวัสดิการสังคม 

๑ นายกรกฎ แนวทัศน ๒ นายบวรเดช อนุชา 

    

 

สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
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ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

๑ นางชนิกัณดา เทสสิริ ๒ นางสาวพรพรรณ ลีลาอุดมลิป 

ปริญญาพยาบาลศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

๑ นางสาวจันทรเกษม เทียนทรัพย ๕ นางรัตนาภรณ กลารบ 

๒ นางสาวชลธิดาวรรณ เดนไชยรัตน ๖ นางสาวลวิตรา พิธาวุฒิกร 

๓ นางสาวนพาภรณ จันทรศรี ๗ นางศริิพร ชุนฉาย 

๔ นางสาวยวิษฐา สุขวาสนะ   

  

คณะบริหารธุรกิจ 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต 

๑ นายศศิกร เรืองมนัสสุทธิ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวสุพิชชา สีลง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวเปรมยุดา ไชยนา  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวณัฐมล ฟนดี้  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวเสาวภา เทศศรีเมือง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวสุคนธทิพย ลิ้มลี้  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวธนัชชา บุญคง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวกัญญา พูนเฉลียว  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวปวีณา ราชปรากฏ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นายชนะ ศริิสุขีประดิษฐ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นายวศวรรษ วงษสุวรรณ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวจรรยพร เกตุใหม  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวตุภาทิพย เทียนแทง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวกชกร สุริยะธง ๑๘ นางสาวจันทรจิรา ภาษี 

๑๕ นางสาวกรรณิกา อะทะขันธ ๑๙ นางสาวชนากานต ทุงทอง 

๑๖ นางสาวกัญญาณัฐ บุญกระโทก ๒๐ นางสาวชลธิชา จันทรเพ็ง 

๑๗ นางสาวกิ่งมณี สุวรรณ ๒๑ นางสาวชุตมิา ทับโพธิ์ 
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๒๒ นางสาวณกมล ทองอู ๓๘ นางสาวพรรณนิภา เทศรอด 

๒๓ นางสาวณัฐธิดา กันยานุช ๓๙ นางสาวภัควลัญชญ เซยีนประเสริฐ 

๒๔ นางสาวณัฐปภัสร รักคิด ๔๐ นางสาวภัทรนันท สุรารักษ 

๒๕ นางสาวดวงหทัย อติพรธาดา ๔๑ นางสาวมธุรดา บุญยเสถียรกิจ 

๒๖ นางสาวธิดาวรรณ สุขปน ๔๒ นางสาวมาลินี แกวเวหา 

๒๗ นายธีรวัฒน อรรถพรวัฒนา ๔๓ นางสาววริศรา ลิลิตวงษ 

๒๘ นายนพพล ภูนุช ๔๔ นางสาววิลาสินี บำรุงศรี 

๒๙ นางสาวนภา สุขพินิจ ๔๕ นางสาวศิภัสสร ลาภหงษทอง 

๓๐ นางสาวนิตยา อินทะหลาบ ๔๖ นางสาวสรัลรัตน สายสาร 

๓๑ นางสาวนิศาชล คอมสงิห ๔๗ นางสาวสุขประกาย ฟกประเสริฐ 

๓๒ นางสาวนุชวรา กอนทอง ๔๘ นางสาวสุภาพร พุมโพธ์ิ 

๓๓ นางสาวประภาภรณ เดือนจันทร ๔๙ นางสาวสุภาวดี ศรบีุญจิตร 

๓๔ นางสาวปญจพร ศรีธรรม ๕๐ นางสาวอธิตยา ศรีทองสุข 

๓๕ นางสาวปยรัชนี ศุขโภคา ๕๑ นายอภิวัฒน สนธิ์หา 

๓๖ นางสาวพรพนิต จันทมานิตย ๕๒ นายอภิสิทธ์ิ พึ่งจันทร 

๓๗ นางสาวพรพิมล ไวกุลเพ็ชร ๕๓ นางสาวอุบลวรรณ สองหองนอก 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

๑ นางสาวณัฐกาน กลั่นชื่น  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวกชกร บุญรอด  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวบุญธิชา เอี่ยมสอาด  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวศิริพร แซวอง เกียรตินิยมอันดับสอง 
๕ นายการัณยภาส ดาวสุขศรี ๑๒ นายณพวีร สิโนทก 

๖ นายกิตติธัช เกกินะ ๑๓ นายณัฐพล ดุลคนิต 

๗ นางสาวจินตนา อยูเย็น ๑๔ นายธุทธ บุญหงษ 

๘ นายชนะชัย บุญมา ๑๕ นายนพนัย แสนเมือง 

๙ นางสาวชาดายา ถนอมโภชน ๑๖ นางสาวนัชชา เรืองเดช 

๑๐ นางสาวชินาภา จันทสิทธิ์ ๑๗ นางสาวนิชาพัฒน แซจัง 

๑๑ นางสาวชิวาพร บุญสีทุม ๑๘ นางสาวเบญญารัตน บุญคง 
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๑๙ นายปฏิภาณ เหลืองรัตน ๓๔ นายวิทยากร สายโรจน 

๒๐ นางสาวปริญญาพร เฉิน ๓๕ นางสาววิศรุตา แหทอง 

๒๑ นางสาวปาริชาติ แสนมนตรี ๓๖ นางสาววิสสุตา ลอมวลีรักษ 

๒๒ นายปติพล พลายสถิตย ๓๗ นายศศิธร กลิ่นหอม 

๒๓ นางสาวปุณิกา ลิชนะเธียร ๓๘ นางสาวศศวิิมล ทองคำ 

๒๔ นายภคณัฏฐ ศุภภัทรเศรษฐ ๓๙ นางสาวศิริวิมล เจียมพูนสขุ 

๒๕ นายภัคพงษ วงศนิธิกร ๔๐ นายศุภวัฒน ทันสมัย 

๒๖ นายภาคภูมิ สีโคตจันทร ๔๑ นายสันติ แสงแจม 

๒๗ นางสาวภาวิณี พรปรัชญากุล ๔๒ นางสาวสุดารัตน ยอดมงคล 

๒๘ นางสาวมินตรา พัชรวงษา ๔๓ นายสุเมชา ศรีชัย 

๒๙ นายยศกร จักรรุงโรจน ๔๔ นางสาวสุรีวัลย แสงจันทร 

๓๐ นายยุวดล บุริจันทร ๔๕ นางสาวสุวนัน จรัลทรัพย 

๓๑ นางสาววริษฐา อิงคนินันท ๔๖ นายอนุชิต พรชัยกุล 

๓๒ นางสาววศินี คำเมือง ๔๗ นางสาวอิสรา อินทรโพธ์ิ 

๓๓ นายวัยวุฒิ มีบุญเปยม   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ 
๑ นายพงศกร เรืองแกว ๒ นายภากร เกตุแกว 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
๑ นางสาวสิรินทรา ศรีกตัญ ู เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวเมริษา เทพรักษา  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวธัญรดี รุประมาณ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวกรณิศา นิลเกษม ๙ นางสาวจริยาภรณ สายสุวรรณ 

๕ นางสาวกัญจนพร เชิดฉาย ๑๐ นางสาวจารุภา บางนงค 

๖ นางสาวกัญญาพร แซตั้ง ๑๑ นางสาวชุติพร ใจดี 

๗ นางสาวเกวลี เจริญสิงห ๑๒ นางสาวฐิติมา แซเหีย 

๘ นายเกียรติคุณ พลาชีวะ ๑๓ นางสาวณัฐมล เสนวงค 
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๑๔ นางสาวดวงกมล มาลัยลอย ๒๖ นายพีรวิทย ศรีวิทยาวราภรณ 

๑๕ นายธนกร ศรีวิทยาวราภรณ ๒๗ นางสาวภัทรพรรณ พุมโพธิ์ทอง 

๑๖ นายธีรานันท บานแยม ๒๘ นายมงคลชัย ปญจะเทวคุปต 

๑๗ นายนวพล นามมนตรี ๒๙ นางสาวศิริพร สุดยอดดี 

๑๘ นางสาวนันทณา ชอบชื่น ๓๐ นายศุภชัย ใจภักดี 

๑๙ นางสาวเบญจวรรณ หลดักอง ๓๑ นายสิทธิชัย ศุภกานตพัฒนกุล 

๒๐ นางสาวพวงผกา ศรีชัย ๓๒ นายหัตถกิจ สุธีรวรพงศ 

๒๑ นางสาวพัชรมัย ตันติวลัยรักษ ๓๓ นางสาวอรัญญา กองภู 

๒๒ นางสาวพัทยา นาอุนเรือน ๓๔ นางสาวอิสรีย นิธิกรทรัพย 

๒๓ นางสาวพิชามญชุ นินบดี ๓๕ นายเอกสิทธ์ิ อินนุพัฒน 

๒๔ นางสาวพิมพชนก เกลาผม ๓๖ นางสาวไอลี สายสุด 

๒๕ นางสาวพิมพลภัส ทับทิมทอง   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

๑ นางสาวณัฐธยาน สุนทรเสถียรกุล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวธันยชนก จุนคง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวจุฬาลักษณ เสวันนา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นายกชกร ชื่นบาน ๑๖ นางสาวนิโลบล สุวรรณประทีป 

๕ นางสาวกชพัสตร เมืองมูล ๑๗ นางสาวปณิฏฐา แดงสนิ 

๖ นางสาวกรกมล พุฒผา ๑๘ นายประพล ปนมิ่ง 

๗ นายกฤษฎาคล ดลเอี่ยม ๑๙ นางสาวปยธิดา ธานีกุล 

๘ นางสาวกัญญาภัค สาทิพจันทร ๒๐ นายพงศธร พิทยาเวช 

๙ นางสาวกุลนิษฐ ศิริแข ๒๑ นางสาวพรพิชชา ประวิชพราหมณ 

๑๐ นายจิรายุส ลอมวงศวิทยา ๒๒ นางสาวพิมพชนก บุญแนน 

๑๑ นายณพัช ภูธเรศธราดล ๒๓ นางสาวเพ็ญพิชา ตุยบุรี 

๑๒ นายเตชสิทธ์ิ กันทะใจ ๒๔ นางสาวภัณฑิรา สุขโชคชัย 

๑๓ นายทัชกรณ พัดเกิด ๒๕ นางสาวภีรดา ทองแดง 

๑๔ นางสาวนภัสวรรณ สาเลิศ ๒๖ นางสาวมนัสวี โมะสันทะ 

๑๕ นางสาวนันชินี สอนสมนึก ๒๗ นายรฐนนท มวงงาม 
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๒๘ นางสาวศรัณยา อนันทสุข ๓๓ นางสาวอริสรา แซเฮง 

๒๙ นางสาวศิริลักษณ พงษเวียงจันทร ๓๔ นางสาวอัยรดา พูนศิริ 

๓๐ นายสุทธิเดช นรเศรษฐพิศาล ๓๕ นางสาวอารียา แผนมะหิง 

๓๑ นางสาวเสาวภาคย ยอดเพชร ๓๖ นางสาวอินทิรา เรืองปราชญ 

๓๒ นางสาวอมรรัตน บุพศิริ ๓๗ นางสาวไอลดา ระรื่นรมย 

ปริญญาบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม 
๑ นางสาวกัว ยี่เฟน (GUO YIFEN) ๒๐ นางสาวสวี ลี่ฮวา (XU LIHUA) 

๒ นางสาวกาว ซนิโฉง (GAO XINQIONG) ๒๑ นางสาวโสวง เฟย (XIONG FEI) 

๓ นางสาวจาง ยวี่เสว (ZHANG YUXUE) ๒๒ นางสาวหง จวินลี่ (HONG JUNLI) 

๔ นายจาง ยี่ฮวาย (ZHANG YIHUAI) ๒๓ นางสาวหยาง ชุน (YANG CHUN) 

๕ นางสาวจาง ไหหรง (ZHANG HAIRONG) ๒๔ นางสาวหยาง ลี่เฟน (YANG LIFEN) 

๖ นางสาวจาว จิ้ง (ZHAO JING) ๒๕ นางสาวหลาน ถงถวน (LAN TONGTUAN) 

๗ นางสาวจู อว่ีถิง (ZHU YUTING) ๒๖ นางสาวหลิง ซิ่วลี่ (LING XIULI) 

๘ นายเจิ้ง เฝงเทียน (ZHENG FENGTIAN) ๒๗ นางสาวหลิว ยิ่งเมย (LIU YINGMEI) 

๙ นางสาวเจี่ยง เสี่ยว (JIANG XIAO) ๒๘ นางสาวหลี่ ลี่หยวน (LI LIYUAN) 

๑๐ นางสาวเจี่ยง หลินเย่ียน (JIANG LINYAN) ๒๙ นายหวง ยวี่ลี่ (HUANG YULI) 

๑๑ นางสาวเฉิน เฉิง (CHEN CHENG) ๓๐ นางสาวหวาง ซวอ (WANG SHUO) 

๑๒ นายเฉิน ซว่ี (CHEN XU) ๓๑ นางสาวหวาง ยวี่ยว่ี (WANG YUYU) 

๑๓ นางสาวเฉิน ลู (CHEN LU) ๓๒ นางสาวเหลียง ลี่ (LIANG LI) 

๑๔ นางสาวชวี ชิวหง (QU QIUHONG) ๓๓ นางสาวเหวย ซอืหยา (WEI SIYA) 

๑๕ นางสาวเซี่ย ซนิเหอ (XIE XINHE) ๓๔ นางสาวเหวย เสี่ยวเพย (WEI XIAOPEI) 

๑๖ นางสาวเติ้ง เสี่ยวตาน (DENG XIAODAN) ๓๕ นางสาวเหวย เหมย (WEI MEI) 

๑๗ นางสาวถาง เฟงจี๋ (TANG FENGJI) ๓๖ นางสาวเหวย เหวย (WEI WEI) 

๑๘ นางสาวโม ตานตาน (MO DANDAN) ๓๗ นางสาวอว๋ี เจียปน (YU JIABIN) 

๑๙ นางสาวลู เส่ียวเยี่ยน (LU XIAOYAN) ๓๘ นายอู ทาว (WU TAO) 
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ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
๑ นายโอบบุญ สังขศรี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นายจีรวัฒน ขำทรง ๖ นางสาวปาริชาต ิพิมายนอก 

๓ นายธีรวัฒน ลิ้มสกุลทิพย ๗ นางสาวพิชญา ชาญณรงค 

๔ นางสาวบุญรักษา สังขวงค ๘ นายสัชฌุกร นวลละออง 

๕ นายปองภพ สุขเกษม ๙ นายอุกฤษฎ อุบลโพธิ์ 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
๑ นางสาวกนกพร เรืองรุงโรจน ๙ นางสาวปาริชาติ ลายกระบิล 

๒ นางสาวจริยา บุญแหยม ๑๐ นายพงสธร พชรธนกรณ 

๓ นายชาญณรงค ภูมะลา ๑๑ นายพชร ณัฏฐาชัย 

๔ นายชินาธิป แยมสุดใจ ๑๒ นายพิสิฏฐ ขันติศรียานนท 

๕ นายธนกฤต เลิรนเนด ๑๓ นายวีรชัย ชายทุย 

๖ นายธนวัฒน โกมุทมณี ๑๔ นางสาวสุรภา วิมูลสุข 

๗ นายธวัชชัย พิริยะโศภณจิตต ๑๕ นายอลงกรณ แยมสดุใจ 

๘ นายนนธวัฒน สุนทรวสุ   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต หลกัสูตรนานาชาต ิ
๑ นางสาวฟู เจี๋ย (FU JIE)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวหลิน เฉียนยว่ี (LIN QIANYU)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นายหลี่ ซือเฉิน (LI SICHEN)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวหลี่ จิ้งโหรว (LI JINGROU)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวพัณณชิตา ใจเด็ด  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นายเซี่ย เจอฮวา (XIE ZEHUA)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวเติ้ง ซอืเอิน (DENG SIEN)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวเติ้ง จวิ้นซือ (DENG JUNSHI)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวเฉิง ซือฉี (CHENG SIQI)  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นายจง จื่อโป (ZHONG ZIBO) ๑๒ นายฉาว เจียหวง (CAO JIAHUANG) 

๑๑ นายจู หยวนเหวิน (ZHU YUANWEN) ๑๓ นายเฉิน ขายชิน (CHEN KAIQIN) 
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๑๔ นายเฉิน คุนยี่ (CHEN KUNYI) ๒๒ นายเวิน ยาวเหวิน (WEN YAOWEN) 

๑๕ นายชาย เพย (CAI PEI) ๒๓ นางสาวหมา ซินหรุย (MA XINRUI) 

๑๖ นางสาวเซอ ตานหยี (SHE DANYI) ๒๔ นางสาวหยาง หยิ่งหยี (YANG YINGYI) 

๑๗ นายเซี่ย จื้อเผย (XIE ZHIPEI) ๒๕ นายหลิว จาว (LIU ZAO) 

๑๘ นางสาวญดา สิงหะทัย ๒๖ นายหลี่ เลี่ยง (LI LIANG) 

๑๙ นายถาง ชิ่งหมิง (TANG QINGMING) ๒๗ นายหวาง จื่อหาน (WANG ZIHAN) 

๒๐ นายเมลเวิรน อรสิโต (MELVERN ARISTO) ๒๘ นายเหอ เจี้ยนคุน (HE JIANKUN) 

๒๑ นายเลี่ยว ซิงอว่ี (LIAO XINGYU) ๒๙ นายอู หานหนาน (WU HANNAN) 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

๑ นางสาวณัฐกมล ศิลาโรจน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวพันณิดา จันทรศรี  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวนฤสรณ เอมศรี  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวขวัญฤทัย บัวเรือง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวจิราภรณ พลายระหาร  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวณัชนนท นุมโหมด  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวจารุวรรณ ลอมประเสริฐ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นายจักราพัฒน เขียวหวาน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวนิภาพร รักษาวงศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวสวรินทร ลำดวนหอม  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวยสวันต ศริิไสยาสน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นายพิชิตชัย นิยมพงษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาววัชราพรรณ จุลเลศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นายอานนท กอนแกว  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวกรรณิกา เพชรทิพย ๑๙ นางสาวกาญจนาภรณ สังขสอน 

๑๖ นางสาวกรวลัย ธีรภาพบรรจง ๒๐ นายจรณินท บัวศร ี

๑๗ นายกษิดิศ พลอยประเสริฐ ๒๑ นางสาวจรรยาพร สมหวัง 

๑๘ นายกันตพิมุกต พิชญพัฒนพงษ ๒๒ นางสาวจิตนภา นุชประเสริฐ 
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๒๓ นายจิรกิตติ์ สืบสุนทร ๕๑ นางสาวพิมพิกา มุทาพงศ 

๒๔ นายชวิน คำบับภา ๕๒ นายพีรพงษ จอยแกว 

๒๕ นางสาวณัชชา ดมีั่น ๕๓ นายพุฒิพงศ หานิพัฒน 

๒๖ นางสาวณัฎฐธิดา ลิ้มสวนทรัพย ๕๔ นางสาวภัณฑิรา เขมะสิงคิ 

๒๗ นางสาวณัฐตยากร สายแสง ๕๕ นางสาวมินตรา สารจันทร 

๒๘ นายณัฐพล จันทรังศรี ๕๖ นายรักสิทธ์ิ แสวงมี 

๒๙ นายณัฐพล ดาวสุขศรี ๕๗ นายรัฐพล เล็กนอย 

๓๐ นายทักษิณ ภมรมงคล ๕๘ นางสาวลดาวัลย ธนูแกว 

๓๑ นางสาวทักษิณา ศรีนวล ๕๙ นายวรวรรณ วิริยะบูรณ 

๓๒ นางสาวทิพยธิดา ราชสิงโห ๖๐ นายวราทัต ศรีนอบนอม 

๓๓ นายธนกฤต สามพวงทอง ๖๑ นางสาววราภรณ นอยบาท 

๓๔ นายธนโชติ แสนจันทร ๖๒ นางสาววริญญา ทองโสม 

๓๕ นายธนัช อูสุวรรณ ๖๓ นางสาววรินยุพา ชุนบุญ 

๓๖ นางสาวธนิตา บุญสง ๖๔ นายวริศพันธ อัครภาจิราสิร ิ

๓๗ นางสาวธิดาพร วงษจินดา ๖๕ นางสาววริษฐา บรรพพงศ 

๓๘ นางสาวนงนุช ศรีเสาวงค ๖๖ นายวสุธร ศรีสกุลษาทิพย 

๓๙ นางสาวนงลักษณ ชาติการุณ ๖๗ นายศุภกิจ ซึ่งพรม 

๔๐ นายนัฐพล พงศะบุตร ๖๘ นายศุภวิชญ มีประเสริฐ 

๔๑ นางสาวนิตยาวรรณ ชูประดิษฐ ๖๙ นางสาวศุภิสรา สุชาติพงศ 

๔๒ นางสาวนิสา สุพรรณเทียน ๗๐ นางสาวสนธยา มนตรีโพธิ์ 

๔๓ นางสาวบงกชรัตน บัวทอง ๗๑ นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุง 

๔๔ นางสาวบุญญาพร จีนเง็ก ๗๒ นางสาวสโรชา มาหาญ 

๔๕ นายปฏิพัทธ ลักษณะวิมล ๗๓ นางสาวสิริณิภาว กิตติอรามพงศ 

๔๖ นายปฏิภาณ นันทพล ๗๔ นายสุกฤษฎิ์ สวัสดิกุล 

๔๗ นางสาวปุญชรัสมิ์ บุญอุย ๗๕ นายสุรชัย สงาวงศ 

๔๘ นายพชรพล สวนพรหม ๗๖ นางสาวสุวภัทร แปนสกุล 

๔๙ นายพัชรพล โภชนมาก ๗๗ นายอมรรัตน สมบูรณ 

๕๐ นางสาวพิชชานันท พุทธสุวรรณ ๗๘ นางสาวอัยรดา นิยมชาติ 
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๗๙ นางสาวอาทิตติยา ศัตรูพินาศ ๘๒ นายอิศรา โกญจนาวรรณ 

๘๐ นายอานนท พรสรณคมน ๘๓ นางสาวอุดมรัตน ระงับภัย 

๘๑ นางสาวอาภาศิริ เขียวออน   

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน 

๑ นางสาวณัฐธิดา สุนทร  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวลลิตา ทวีปญญาภรณ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวภัณฑิรา อรุณ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวบุษบา เถารักตระกุล  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาววงพลอย เชิดฉาย  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวกนกวรรณ ชูรัตน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๗ นางสาวอมร เลิศรตันอนุรักษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวกชพร สิงหชัย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นายธนาพลิศ จันทวงษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวกชกร รักษาวงศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวชยิสรา มวงแดง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวชลลดา สัญญจิตต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวพัชรจุฑา ดาวราย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวธัญญรวี ธนศิริอภิวงศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นายภีระพงศ ศริิโชคสรุิยสุข  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาววิภานี วรนุช  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวกัญญาวีร ทองโฉม  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวอัญชิสา สรรพกิจภิญโญ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาวอณัญญา ฤกษมงคลวิทย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐ นางสาวยลรดี ศรีสุพัฒน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวกวิสรา ศรีผองบำรุง ๒๕ นางสาวจิดาภา เรืองอุไร 

๒๒ นางสาวกิตติกานต ปรีชาเวทยากุล ๒๖ นางสาวจิรารัตน คลายคลึงวงษ 

๒๓ นางสาวจริยา แซอิ่น ๒๗ นางสาวจุฑามาศ จุยจรรยา 

๒๔ นายจักรพรรณ สุทธินาค ๒๘ นางสาวจุติพร ทวีจันทร 
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๒๙ นางสาวฉยามาศ อัครวงษ ๔๐ นางสาวนิรฌา จันทรมี 

๓๐ นางสาวณัฏฐณิชา วันทอง ๔๑ นางสาวปวีณา เทพยศ 

๓๑ นางสาวณัฐปภัสร จันทรเรือง ๔๒ นางสาวพิมพนารา กิตติภัทรสกุล 

๓๒ นางสาวทรรศนพร ไมตรี ๔๓ นางสาวพิมลพรรณ จันทะโน 

๓๓ นางสาวธนัชชา โทณะพงษ ๔๔ นางสาวภัทรสุดา พวงเลิศบุญคง 

๓๔ นายนพกฤษณ อินทรักษ ๔๕ นางสาวรัฐวรรณ หมอยา 

๓๕ นางสาวนพัฐธิดา หวาง ๔๖ นายวทัญู ภคพงศพันธุ 

๓๖ นางสาวนฤมล สุขไพรวรรณ ๔๗ นางสาววรางคณา นาสารีย 

๓๗ นางสาวนัทธมน เมธีกุล ๔๘ นางสาวศศวิิมล ลัมยศ 

๓๘ นางสาวนันทนภัส เปรมปลื้มจิตต ๔๙ นางสาวศิริพร แซวาง 

๓๙ นางสาวนิภาพร พงษไทย ๕๐ นางสาวสิรินรัตน สิทธิสำรวย 

    

วิทยาลัยจีนศึกษา 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

๑ นางสาวกัลยาณี ภูขมัง ๑๕ นางสาวณัฐวดี แสงสงีาม 

๒ นางสาวกาญจนฐณัท นุนสงค ๑๖ นางสาวณัฐากานต วิเวก 

๓ นางสาวกานดา ฟูใจ ๑๗ นางสาวณิชากร พรหมเจริญ 

๔ นางสาวขนิษฐา วองไว ๑๘ นายธนโชติ จรเสนาะ 

๕ นายจิตติภักดิ์ มนูสทิธิผล ๑๙ นายธนพล มัณยากาศ 

๖ นางสาวจุฑาทิพย แกวงาม ๒๐ นายธนัท ปนเฟอง 

๗ นางสาวจุฬาลักษณ ระดาบุตร ๒๑ นางสาวธนิฏฐารัตน มะปราง 

๘ นางสาวชนากานต ศรีศิริ ๒๒ นางสาวธัญชนก ชุติมาพงศรัตน 

๙ นางสาวชนิชา อิ่มเจริญ ๒๓ นางสาวธัญชนก นาคกลิ่นกูล 

๑๐ นางสาวฐนัญดา กุลมนต ๒๔ นางสาวธารทิพย ปานโต 

๑๑ นางสาวฐายิกา วัชราสินธร ๒๕ นางสาวนริศรา แคนจา 

๑๒ นางสาวฐิติกานต อินทวงศ ๒๖ นางสาวนาตยา โทนทอง 

๑๓ นางสาวฐิติรัตน ชีวินบุญอนันต ๒๗ นายปฎิภาณ พิพัฒนสุข 

๑๔ นางสาวณัฐกาญจน ฉายวรภัทร ๒๘ นางสาวปฐวีกานต แสงจันทร 
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๒๙ นางสาวปรตา แหยมพรรนัย ๔๔ นางสาววีนัส หลิว 

๓๐ นางสาวปวิชญา ปทมแกว ๔๕ นางสาวศกลรัตน สงวนทรัพย 

๓๑ นางสาวปยะธิดา สัจจะบุตร ๔๖ นางสาวศกลวรรณณี ประเสริฐ 

๓๒ นางสาวพรธิมา มาสีกุก ๔๗ นางสาวศุภนิดา ศรเรือง 

๓๓ นางสาวพรนภา สุขเกษม ๔๘ นางสาวสิริปรียา สุขใส 

๓๔ นางสาวพรพิมล หมอมบุญ ๔๙ นางสาวสุจิรา เมทณีสดุดี 

๓๕ นางสาวพรรณิกา ชูทอง ๕๐ นางสาวสุนันทา สารชี 

๓๖ นายพีรภณ จารุเจริญกุล ๕๑ นางสาวสุนิตา ปยะบรรหาร 

๓๗ นายภัทรพล รุงเรืองสาร ๕๒ นางสาวสุภาภรณ พนภัยพาล 

๓๘ นายภาสวุฒ ิเพียรพิทักษ ๕๓ นางสาวสุวพัชร ดาวงษา 

๓๙ นางสาวมุทิตา ธารณาวสุ ๕๔ นางสาวโสภิตา เขมรทอง 

๔๐ นางสาวรัชนีกร ธนศักดาโชติ ๕๕ นางสาวอภิชญา ชุณหแทนศุภโชค 

๔๑ นายเรืองตระกูล จิตติเรืองเกียรต ิ ๕๖ นางสาวอรยา เทียมดี 

๔๒ นายวชิรวิทย แสนพันธ ๕๗ นางสาวอรรัมภา เบญจมังคลารักษ 

๔๓ นางสาววราภรณ แซกง ๕๘ นางสาวอัญชิษฐา ชองฉิมพลี 

    

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจนี 

๑ นางสาวอัญชสา แกวสัมฤทธิ์  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายอภิสิทธ์ิ แซหวาง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวเจริญศรี ติณณภพภูวนันท  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวธันยชนก ตะนุเรือง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวกัญญาณัฐ พวงเจริญ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวศศปิระภา แซจัง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวอธิฐิยาภร แขขุนทด  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวปฐมาวดี มนตรีวงษ  เกียรตินยิมอันดับสอง 

๙ นางสาวกัญญารัตน สองศรี  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวเจกิตาน แซอุน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวปนัดดา ชนปญญาสกุล  เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๑๒ นางสาวพนิดา ตั้งพรทรงพล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวพิงเออ แซหวัง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวบุณยานุช นฤมิตร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวชมัยพร บำรุงรัตน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวปาริชาติ บุญยืน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวฐิตาภา ธีระวัฒนประสิทธ์ิ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวกนกวรรณ จิตรเท่ียง ๔๐ นางสาวธีรกานต เดชากัลยาณคุณ 

๑๙ นางสาวกวิสรา กูทะ ๔๑ นางสาวนันทินีย ลิล่ำ 

๒๐ นางสาวกัญญารัตน เตจะ ๔๒ นางสาวบุศรินทร แสงไทร 

๒๑ นางสาวกัลยารัตน โพธิ์ไธสง ๔๓ นายประพันธ แซยาง 

๒๒ นางสาวกุลณัฐ รักษาสุข ๔๔ นางสาวปรีดาพร ดำคำ 

๒๓ นางสาวคัคนางค เพชรเมือง ๔๕ นางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุกใส 

๒๔ นางสาวจิตรานุช ศรีอราม ๔๖ นายพงศกร นาคภู 

๒๕ นางสาวจิรัชญา ศริคิรรชิตถาวร ๔๗ นางสาวพสุมนต แซตัง 

๒๖ นางสาวจุฑาลักษณ ศรีงาม ๔๘ นางสาวพัชมน ญาณภัทรวงศา 

๒๗ นางสาวฉวีวรรณา บางเสน ๔๙ นางสาวพัชรมณฑ ทักษธนาคม 

๒๘ นางสาวชฎาพร ศรีทา ๕๐ นางสาวภัสสพิชชา วินธิมา 

๒๙ นางสาวชนกนิษฐ จันทพันธ ๕๑ นางสาวมณีรัตน ใจเที่ยง 

๓๐ นางสาวชลกนก พุทธีสกุล ๕๒ นางสาวมาลินี สัมปชัญญกุล 

๓๑ นางสาวชลดา มูลทรา ๕๓ นางสาวมิ่งขวัญ แซหลี 

๓๒ นางสาวชลรชา เรืองเกต ุ ๕๔ นางสาวรัชนรพี จักรภีรศิริสุข 

๓๓ นางสาวฐิตาพร วิมลธรรมวัฒน ๕๕ นางสาวรุงรวี เลายี่ปา 

๓๔ นางสาวณัฏฐนิชา แสงคา ๕๖ นางสาววรรณวิสา ศาลางาม 

๓๕ นางสาวณัฐมล ทองรอด ๕๗ นายวรรษกร วงษสมบัติ 

๓๖ นางสาวถิงเออ แซหวัง ๕๘ นางสาววาสนา วงษดี 

๓๗ นายธนัญกรณ สุทธิหวังเจริญ ๕๙ นางสาววิสสุตา พงศธนา 

๓๘ นางสาวธัญชนก ตันสกุล ๖๐ นางสาวศิริวรรณ ศรีเพ็ง 

๓๙ นางสาวธิดารัตน ตันสาร ๖๑ นางสาวศุภาดา อภิวัฒนปญญา 
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๖๒ นางสาวสกุลตุลา สายคำกอง ๖๙ นางสาวเหมือนฝน จับใจนาย 

๖๓ นางสาวสถิตาภรณ สีพรหม ๗๐ นางสาวอภิรดี พลศรี 

๖๔ นางสาวสิรี ศรีศริิรุง ๗๑ นางสาวอรดา แซลิว้ 

๖๕ นางสาวสุนิสา ปลั่งถาวรกุล ๗๒ นางสาวอรพรรณ มานะบัง 

๖๖ นางสาวสุพัตรา สุขศรี ๗๓ นางสาวอังคณา เลิศบุญการกิจ 

๖๗ นางสาวสุพิชญา รักกมล ๗๔ นางสาวอันธการ ถ้ำกลาง 

๖๘ นางสาวสุมณีย ธนไวทยโกเศส   

    

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ 

๑ นางสาวธัญลักษณ สวางจิตต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวพรปวีณ ตั้งเสรีสิทธิกุล  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นายสิทธินนท จันทรัตน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นายพงศภัค บุญเติม  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวภัคจิรา วัฒนาวิโส  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวณัฐวดี พิมพทอง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๗ นางสาวนนททรี เฉลิมเมือง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๘ นางสาวอริสา วัฒนวรเมธา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวสุมนัสสา ศิวะถาวรชัย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวกัญญาณัฐ แพใจ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวจุฬารัตน เอนกโชตวิานิช  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาววรรณภา สิริปฐมภูษิต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวกรกมล อัศวธีระ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวกสิณา จูปราง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวสโรชา ภูระหงษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวชลฐิตา เทพธรณินทรา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวสุพัตรา อุปถัมภ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวญาณิศา จันทรมาศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาวตุมคำ วงศพระจันทร  เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๒๐ นางสาวพัชรวรรณ สุขประเสริฐ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวลลิตา แซแต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๒ นางสาวเสาวลักษณ วาสยศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๓ นางสาวนฤมล แจงชัด  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๔ นางสาวณัฐสุดา เทศไทย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๕ นางสาวกนิษฐา ขวัญเจริญกิจ ๔๑ นางสาวเพชราภรณ จันทีเทศ 

๒๖ นางสาวกมลทรรศน สุกิจวิริยะกุล ๔๒ นางสาวเมธิน ีวงคฟู 

๒๗ นางสาวกัญญารัตน ภูทองเงิน ๔๓ นางสาวรัตนาภรณ สุวรรณ 

๒๘ นางสาวเกวลิน จิระธรรมวศิน ๔๔ นางสาวลินดา แซโฟง 

๒๙ นางสาวแกว แซลี้ ๔๕ นางสาววชิรญา เจริญสุข 

๓๐ นางสาวจันทรา นบนอบ ๔๖ นางสาววริศรา รุงแสง 

๓๑ นางสาวฐานิกา บรรยงพฤฒิ ๔๗ นางสาววิศิลาณี แกวพวงดี 

๓๒ นางสาวทิพยปยฉัตร ภาชนะ ๔๘ นางสาววีรญา ฉัตรรุงนพคุณ 

๓๓ นายธนภูมิ เทพสาร ๔๙ นางสาวสรัญญา สงวนจิตร 

๓๔ นายธนวัฒน สุมนวัฒนเดช ๕๐ นางสาวสิรินยา จิตสุภาพ 

๓๕ นางสาวธันยาดา ตันเจริญ ๕๑ นางสาวสุธิดา ศริิโภคพัฒน 

๓๖ นางสาวนัจศจี กรองวารี ๕๒ นางสาวสุพันธทิพย แกวงาม 

๓๗ นางสาวปณัสยา จิวศรี ๕๓ นางสาวสุรัญญา จะรา 

๓๘ นางสาวปยธิดา พิชิตหฤทัย ๕๔ นายเสฏฐวุฒิ ชวยแกว 

๓๙ นางสาวพรรณภัทร หนุนอนันต ๕๕ นางสาวอัญมณี สาริแฝง 

๔๐ นางสาวพิชญพร เกตุเปลี่ยน   
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คณะพยาบาลศาสตร 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑ นางสาวปพิชญา เล็กประชา  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวเอเซีย สุริโยทัย  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวพรรณทิภา จีนมะเริง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวชอผกา จิตจำ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวอภิญญา ศาลาแดง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวกุลนิดา วีระวัฒนาพงษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวสุจิตราภรณ พรรณา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวกมลธิดา แกนเสน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นายณัฐมงคล เชื้อไทย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวจันทิมา ไชยณรงค  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวปญญกาญจน คันธนูฤทธ์ิ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวกัญญารัตน อินทรักษา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวณัฐธิดา อุดมศรี  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวธรัญยา วงษแกว  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวพรทิพย กรรณสูต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวสุนิสา ยาประจัน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวรุงมณี ภิญโญสโมสร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวอัมพร สุนันตะ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาวชลดา เรือนงาม  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐ นางสาวอุไรรัตน จำปาเรือง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวกติกา นิยมกิจ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๒ นางสาวปรียาภรณ ไตรยะวิภาค  เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๒๓ นางสาวกชพรรณ เทงประกิจ ๕๑ นางสาวณัฐฐาพร ไนทอง 

๒๔ นางสาวกมลพรรณ ปองศรี ๕๒ นางสาวณัฐทิญา นงนาคเพนา 

๒๕ นางสาวกรรณิการ จันทรฐาน ๕๓ นางสาวณัฐพร บุญทับ 

๒๖ นางสาวกัญญาภัค นามกัณหา ๕๔ นางสาวณัฐริกา อภิชัย 

๒๗ นางสาวกัณทิมา ดอกเกษ ๕๕ นางสาวณัฐรุจา วัฒนา 

๒๘ นางสาวกัลยสุดา สิริคำ ๕๖ นายณัฐวุฒิ พวงเงิน 

๒๙ นางสาวกีรติ บุญจันทร ๕๗ นางสาวณัฐสุดา มั่งสอน 

๓๐ นางสาวเกวลิน รัตนคช ๕๘ นางสาวดวงกมล เหลาสาร 

๓๑ นางสาวเกษร ชิดทองหลาง ๕๙ นางสาวทองประกาย ไชยเสนา 

๓๒ นายคุณานนต ภักดี ๖๐ นางสาวธนภรณ สากอน 

๓๓ นางสาวคุณาพร ฉัตรหิรัญ ๖๑ นางสาวธวัลพร กนกดำรง 

๓๔ นางสาวจรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา ๖๒ นางสาวธัญชนก ชวงมี 

๓๕ นางสาวจารุพรรณ เอกณัฐพจน ๖๓ นางสาวธัญญาลักษณ บุญธิรัศมี 

๓๖ นางสาวจิรภัทร เทียงดาห ๖๔ นางสาวธารารัตน อินทพันธุ 

๓๗ นางสาวจิรภัทร วงศศรีกุล ๖๕ นางสาวธิดารัตน ประทุมพิมพ 

๓๘ นางสาวจิรภาพร แสงบัญลัง ๖๖ นายธิติพันธ สัตพันธ 

๓๙ นางสาวจิราภรณ นิจพานิช ๖๗ นางสาวธีราพร เมืองจินดา 

๔๐ นางสาวจุฑามาศ สงคราม ๖๘ นางสาวนพรัตน แกวประเสริฐ 

๔๑ นางสาวชลลดา วิชาดี ๖๙ นางสาวนรินธาร วาศรัตน 

๔๒ นางสาวชัญญานุช ประนอมมิตร ๗๐ นางสาวนฤมล เหลาธีระพานิช 

๔๓ นางสาวชาลิสา ปฏิทัศน ๗๑ นางสาวนลณิี แข็งแรง 

๔๔ นางสาวชุดานันท พิลาแหวน ๗๒ นางสาวนันทนภัส แกนเรณู 

๔๕ นางสาวชุติมา แกวสำราญ ๗๓ นางสาวนันทรารัตน โสภณอริยนนท 

๔๖ นางสาวฐิตินันท เหมาะสม ๗๔ นางสาวนาถฤทัย จันทรพรหม 

๔๗ นางสาวณัฐชมนต ศิริสถิตฐากรณ ๗๕ นางสาวน้ำทิพย สุดยอดสุข 

๔๘ นางสาวณัฐชยา หมุดคำ ๗๖ นางสาวนิรชา โมงคำ 

๔๙ นางสาวณัฐชา หมัดเดยีะ ๗๗ นางสาวนิสารัตน จันทรกระจาง 

๕๐ นางสาวณัฐฐยา คำหริ่ม ๗๘ นางสาวเนติพร พารพ 
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๗๙ นางสาวบงกชกร ไวยวาสา ๑๐๗ นางสาวเยาวลักษณ เรียบรอย 

๘๐ นางสาวบุดศรา คำแหล ๑๐๘ นางสาวโยธกา จันทรเกิน 

๘๑ นางสาวบุษกร สอนนอย ๑๐๙ นางสาวรสสุคนธ กันเจียก 

๘๒ นางสาวเบ็ญจวรรณ ชูคต ๑๑๐ นางสาวรอวิยานีย ฮะนิง 

๘๓ นางสาวปพิชญา ปุราชะกา ๑๑๑ นางสาวรัชฎาภรณ เพียรดี 

๘๔ นางสาวประภัสสร ทองโพธ์ิ ๑๑๒ นางสาวรัตติกานต เล็กดารา 

๘๕ นางสาวประภา อินทรสาคร ๑๑๓ นางสาวรัตนนรี งามยิ่งยวด 

๘๖ นางสาวปวิทตรี มวนศรี ๑๑๔ นางสาวรินรดา วิชา 

๘๗ นางสาวปาริชาด นามบันลอื ๑๑๕ นางสาวลลิตา จำปาสุข 

๘๘ นางสาวปาริชาติ รุณพัฒน ๑๑๖ นางสาววณิชชา ขอมเดช 

๘๙ นางสาวปวธิดา สวนจันทร ๑๑๗ นางสาววนิชา แสงรัมย 

๙๐ นางสาวผกามาศ ขวัญเมือง ๑๑๘ นางสาววรฤทัย วงศกลาง 

๙๑ นางสาวฝนดาว รุจจนพันธุ ๑๑๙ นางสาววรัฏฐยา นาใจรีบ 

๙๒ นางสาวพรชนา กลัดแกว ๑๒๐ นางสาววริศรา บุญสืบ 

๙๓ นางสาวพรพรรณ ทัพละคร ๑๒๑ นางสาววริศรา เบาะแฉะ 

๙๔ นางสาวพราวมณี เหลืองงาม ๑๒๒ นางสาววริศรา โพธ์ิดี 

๙๕ นางสาวพัทธนันท เทียนทอง ๑๒๓ นางสาววิชิตา อินทรพุม 

๙๖ นางสาวพิชชาภา แกวทิพย ๑๒๔ นางสาววิชุดา นาใจรีบ 

๙๗ นางสาวพิชญานิน ขันชุม ๑๒๕ นางสาววินิตา สุขเจริญ 

๙๘ นางสาวพิชญาภา นาคะอินทร ๑๒๖ นางสาววิมลรัตน บุญฉิม 

๙๙ นางสาวพุทธิดา ทองวัฒนกุล ๑๒๗ นางสาวศศวิรรณ ฝนนิมิตร 

๑๐๐ นางสาวพุธิตา ชุมภูเมืองชื่น ๑๒๘ นางสาวศศโิสม วัลลา 

๑๐๑ นางสาวเพชรไพลิน สุวรรณกาญจน ๑๒๙ นางสาวศิรินาถ สารโพคา 

๑๐๒ นางสาวภัทราพร เสมาพิทักษ ๑๓๐ นางสาวศิริรักษ พาแพง 

๑๐๓ นางสาวภาวรินทร ธรรมเม ๑๓๑ นางสาวศิริลักษณ ปกการะโต 

๑๐๔ นางสาวมณัชฌา บัวสำลี ๑๓๒ นางสาวศิวนันท ลาดสมดี 

๑๐๕ นางสาวมิ่งขวัญ ขุมดวง ๑๓๓ นางสาวศิวพร ศรีบุตตะ 

๑๐๖ นางสาวมุสลีฮาวาตี ดอเลาะ ๑๓๔ นางสาวสรัญญา อุตริน 
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๑๓๕ นางสาวสรารัตน ปะทิ ๑๕๑ นางสาวหยดเทียน อุตตะโม 

๑๓๖ นางสาวสโรชา ซายอิ่ม ๑๕๒ นางสาวอทิตยา วนาเจริญเขต 

๑๓๗ นางสาวสาวิตรี ดวงจิตตเจริญ ๑๕๓ นางสาวอนงค คำวรรณ 

๑๓๘ นางสาวสิริญญา แกวคำปอด ๑๕๔ นางสาวอภิชญา พงษจะโปะ 

๑๓๙ นางสาวสิริรัตน คำวงษา ๑๕๕ นางสาวอมรพรรณ บัวพิษ 

๑๔๐ นางสาวสิริลักษณ ทองจันทร ๑๕๖ นางสาวอมรรัตน เหลาจันทร 

๑๔๑ นางสาวสุจิวรรณ พุมไม ๑๕๗ นางสาวอรวี นุชนงค 

๑๔๒ นางสาวสุจิวรรณ ภูจันทรมา ๑๕๘ นางสาวอัจฉรา กาฬปกษี 

๑๔๓ นางสาวสุชัญญา วองไว ๑๕๙ นางสาวอัจฉราวรรณ โพธิกัน 

๑๔๔ นางสาวสุทธิดา บรรณศรี ๑๖๐ นางสาวอัจฉริยา เหมรา 

๑๔๕ นายสุทธิพงษ เสนามนตรี ๑๖๑ นางสาวอัยลดา ดอกเข็ม 

๑๔๖ นางสาวสุทินา นมัสศลิา ๑๖๒ นางสาวอารดา วงศดี 

๑๔๗ นางสาวสุธิดา เหล็กงาม ๑๖๓ นางสาวอารียา รามสูต 

๑๔๘ นางสาวสุวิมล ชมภูพ้ืน ๑๖๔ นางสาวอินทรธิรา บุญมีบุตร 

๑๔๙ นางสาวหทัยกานต อินธิกูด ๑๖๕ นางสาวอิสราพร ภูบัวเงิน 

๑๕๐ นางสาวหทัยภัทร มุงคุณโคตร   
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คณะเภสัชศาสตร 

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

๑ นายณัชภัส ปุญญพัฒนวรโชติ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวปภัสรา บุญมา  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวศศนิภา เคลือมณี  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นายชิษณุพงษ วุฒิ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวนฤมล เณรหนู  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาววราภรณ ภูถาวร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวศิรัตน อาจยุทธณรงค  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นายเวชพิสิฐ สวาท  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นายอัครวุฒิ ประเสริฐธีระชัย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวธมลวรรณ บุบชัยยา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวบุรัสกร กานจักร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวคณิศร คชรัตน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวอภิชญา จันทวัชรากร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวพินทสุดา ไทยพินิจ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวแกวกาญจน แกวสวาง ๒๖ นางสาวดีนาร ทรงศิริ 

๑๖ นางสาวขนิษฐา วงศสงิห ๒๗ นางสาวนิชกานต เดชดำรง 

๑๗ นางสาวขวัญใจ เอื้อภราดร ๒๘ นางสาวนิชาภา ผลหมู 

๑๘ นางสาวจุฬาลักษณ ยินดีตระกูล ๒๙ นางสาวนิติกานต ธิปนแกว 

๑๙ นางสาวชนิภา เมฆะวรากุล ๓๐ นางสาวบงกชพร จังหวัด 

๒๐ นางสาวชลพินทุ เจนศาสดา ๓๑ นางสาวปรีชานุช เกษมวงษ 

๒๑ นางสาวฐิติรัตน ไวทยะโชติ ๓๒ นางสาวปทมพร โรจพิทักษเลิศ 

๒๒ นายณพวรรษ ขันแดง ๓๓ นางสาวปาลิกา คณชุติพันธุ 

๒๓ นางสาวณัฐวดี รุงเศรษฐี ๓๔ นางสาวปนประภา ชัชวาลยางกูร 

๒๔ นางสาวณิชกมล จิตตวโรดม ๓๕ นางสาวผาณิตตา เกียรติ์เกริกไกร 

๒๕ นางสาวณีรนุช แกวนการไถ ๓๖ นางสาวพลอยไพลิน ทองสาริ 
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๓๗ นางสาวพัชริดา วังหนองลาด ๔๙ นางสาวรุจากรณ วะสมบัติ 

๓๘ นายพีรพงศ รัตนโชตชิัยฤทธิ์ ๕๐ นางสาวรุจาภา สายบัว 

๓๙ นายภฤศ อ่ิมใจ ๕๑ นางสาวเลณุการ สำเร็จวาณิชย 

๔๐ นางสาวภัทรฤทัย หาญชิงชัย ๕๒ นางสาววรกานต ทวีอมรรัตน 

๔๑ นางสาวภัทรสิริย ชื่นตา ๕๓ นางสาววิลาสินี ศรีหามี 

๔๒ นางสาวภัทรานันท เตรียมสติ ๕๔ นางสาววิไลรัตน กมลเวช 

๔๓ นายภาณุวัฒน ปยาชัยประภา ๕๕ นางสาวศิวะพร สินนารถ 

๔๔ นางสาวมาณิชชา ประสิทธ์ิพงษชัย ๕๖ นายสิทธิกร แซแหว 

๔๕ นางสาวมาธวี มาศมาลัย ๕๗ นายสุริยพงศ ตีระวัฒนานนท 

๔๖ นางสาวยลนภา แพทยชัยโย ๕๘ นางสาวอรุณีญาณ มั่นคง 

๔๗ นายรัฐพงษ สุขคุม ๕๙ นางสาวอัญชิษฐา สวางมณี 

๔๘ นางสาวรัศมีจันทร กนะวาลย ๖๐ นางสาวอันดามัน เอี่ยมซิ้ว 

    

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

๑ นางสาวกันธิชา เสมศรี เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นายกิตติ ดีนิสสัย ๗ นางสาวเบญจมาภรณ แพงคำอวน 

๓ นายชรินทร วิเศษ ๘ นายยุทธพร บุราณสุข 

๔ นายธนเกียรติ สรอยทอง ๙ นายสหัสวรรษ รังรงทอง 

๕ นายธนพล พัชรไตรรัตน ๑๐ นายอภิวัฒน ลี 

๖ นายนาวิน มั่นนอย ๑๑ นายอภิสิทธ์ิ ไทยสมบูรณ 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
๑ นายกรวิชญ ลอยสกุล ๓ นางสาวอรยา ศรีชะอุม 

๒ นายวุฒิวัฒน ทองกอน ๔ นางสาวอุทัยวรรณ กงเมง 
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ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

๑ นางสาวธนัญญา จำแนกยุทธ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวกัญญารัตน โกยทา  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวธัญพร สามเสน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวขวัญสุดา ถาวร  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวณัชชา ผลานุสนธิ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวมินตรา ชาวงษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวกมลพรรณ สุดยอดดี ๒๗ นางสาวปภานัน สั้นจันดา 

๘ นางสาวกมลรัตน ธราพร ๒๘ นายปรัตถกร ฤกษวิธี 

๙ นางสาวกัญญารัตน ยิ้มปราโมทย ๒๙ นางสาวปรียาภรณ อิทธิศริิสุนทร 

๑๐ นางสาวกีตาร สุขวินัย ๓๐ นางสาวพรวิไลภรณ สวยงาม 

๑๑ นางสาวขวัญฤทัย หวยใหญ ๓๑ นางสาวภคินี โพธิ์ศรี 

๑๒ นายคณินฤทธิ์ พุดเกิด ๓๒ นางสาวมณมิชฌา ยังไธสง 

๑๓ นางสาวจิรวรรณ ยังชุม ๓๓ นางสาวมัชญา สำรวย 

๑๔ นางสาวฉัตรสุดา มาลี ๓๔ นางสาวมาลินี ทองเหลือง 

๑๕ นางสาวชนาวดี ศรีวารี ๓๕ นางสาวมุธิตา คงทองดำ 

๑๖ นางสาวชมพูนุท บุญสมนึก ๓๖ นางสาวเรืองลดา วงศละคร 

๑๗ นางสาวโซนา ซารบา ๓๗ นางสาววลัยลักษณ ใหญกระโทก 

๑๘ นางสาวฐิติรัตน เกตุขาว ๓๘ นางสาวศิรินธรณ ไชยรัตน 

๑๙ นางสาวณัฏฐณิชา โสไกร ๓๙ นายสัญวราย อวนบัง 

๒๐ นางสาวธนพร พุทธา ๔๐ นางสาวสินีรัตน เกงมนตรี 

๒๑ นายธนวัฒน คุณพิทักษวัฒนา ๔๑ นางสาวสิราพร รองรัตน 

๒๒ นางสาวนพณัฐ ปนแกว ๔๒ นางสาวสิริกร สุริแสง 

๒๓ นางสาวนันทนา ฮะไฮ ๔๓ นางสาวสุดารัตน ศรีตระกูล 

๒๔ นางสาวเนธิตา แสนเลิศ ๔๔ นางสาวสุนิชา เฉียบแหลม 

๒๕ นางสาวบงกช สมพรอม ๔๕ นางสาวสุภิสรารัตน พิชญนราพนธ 

๒๖ นางสาวปฏิมา ศรีเตชะ ๔๖ นางสาวอภิญญา รักษาธรรม 
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๔๗ นางสาวอริสา กลับพันธ ๕๐ นางสาวอัจฉรา ศิริศันสนียวงศ 

๔๘ นางสาวอศัลยา การะเกตุ ๕๑ นางสาวอาซันยา คะหะปะนะ 

๔๙ นางสาวอังคณา ปติ ๕๒ นางสาวอารียา นาทิพย 

    

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
๑ นางสาวสุชานาถ ใจจาง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวบุษกร อินทรสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวกาญจนา นนทสิงห ๘ นางสาวศศิธร รัตตะประทุม 

๔ นางสาวซานา พลเมืองนิตย ๙ นางสาวศิริพรรณ วิวัฒนพิเชษพงศ 

๕ นางสาวทิพจุฑา เจริญเตีย ๑๐ นางสาวสุธิชา แถบเกิด 

๖ นางสาวนันฐิกา นวลแกว ๑๑ นางสาวอมิตา นุนไฝ 

๗ นางสาวนิภาวรรณ พรมมี   

    

คณะศิลปศาสตร 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑ นางสาวกรกนก จันทรพวง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายนิฟารุซ เจะอาแว  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

๓ นายฐิติวัชร สำเภาธนพัฒน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวรสริน บุญทิพยพาเลิศ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นายธนาคาร เปรมชื่น  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวขนิษฐา ชูจันทร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวกนกวรรณ หมื่นตุ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นายนครินทร เพียสุดา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวสุภัสสรา คลองประมง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นายธนินโชตน วิเชียรพราย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวอนงคอร บุญจินา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวทิพยนันต เคหาวัฒน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวพัชราภรณ สุดลาภา  เกียรตินยิมอันดับสอง 
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๑๔ นางสาวอารียา ใจลัดหลวง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวอภิชญา บุญรุนโพธ์ิ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นายธีรยุทธ ขามผลา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวกมลรัตน พุทไธสง ๔๒ นางสาวบุญสิตา นาเหนือ 

๑๘ นางสาวกมลลักษณ โปรงเมืองไพร ๔๓ นางสาวประภัสสร เนียมฉาย 

๑๙ นายกรรไชย ทรัพยสิทธิกร ๔๔ นางสาวปานตะวัน จันทรครบ 

๒๐ นางสาวกรรณิกา ชูอำไพ ๔๕ นางสาวปารียา แกวรัตนะ 

๒๑ นางสาวกัญญวรา เซี่ยงฉิน ๔๖ นางสาวปุญญิสา อิ่มเจริญ 

๒๒ นางสาวกัญวรา กอเกษมกุล ๔๗ นางสาวพรประภา ปกคำวงษสังข 

๒๓ นางสาวกาญจนา ชัยสาร ๔๘ นางสาวพัชมน จีรทีฆโชติ 

๒๔ นางสาวกิ่งแกว นกแกว ๔๙ นางสาวพิมพนภัส แรกสูงเนิน 

๒๕ นางสาวกุลนิษฐ งามชื่น ๕๐ นางสาวพิมพลภัส พิมพาภรณ 

๒๖ นางสาวชมภัทร ทวีโชติธนวัฒน ๕๑ นางสาวภชสร เพ็งสวาง 

๒๗ นางสาวชุดาภา พรหมพินิจ ๕๒ นายภาณุพงศ มูลสนิ 

๒๘ นางสาวชุตปิภา งามทรัพย ๕๓ นายมกรณทรฐ ไชยพล 

๒๙ นางสาวณภัทร ศิริตระกูล ๕๔ นางสาวมธุริน วัตรถือธรรม 

๓๐ นางสาวณัฐกฤตา จันทรสีทอง ๕๕ นางสาวลัญจกร แกมทอง 

๓๑ นางสาวณัฐกานต มะแปน ๕๖ นางสาววณิชชา เฮงพลอย 

๓๒ นางสาวณัฐวดี ชุมทอง ๕๗ นางสาววรางคณา จันทรวลัยพร 

๓๓ นางสาวณิชาพัชร เกิดทวี ๕๘ นางสาววริศรา โบราณ 

๓๔ นางสาวณิชาวรรณ วุฑฒิจารีพงศ ๕๙ นายวศิน เสือสมิง 

๓๕ นายทวีโชติ จรเสนาะ ๖๐ นางสาววิรุณธัญญา ไตรแกว 

๓๖ นางสาวเทียรงาม แสงโต ๖๑ นางสาววิลาวรรณ ใจศิริ 

๓๗ นายธนบดี ถุงทรัพย ๖๒ นางสาวศศิอรณ ใจมั่น 

๓๘ นายธนภัทร เสมอจิตต ๖๓ นางสาวศิรภัสสร พูนชวย 

๓๙ นายธีริทธิ์ แกวกอบสิน ๖๔ นางสาวศุภัชฌา ขำชัยภูมิ 

๔๐ นางสาวนันทพร งามสวนพลู ๖๕ นางสาวสรณปวีณ ปรีสวัสดิ์ 

๔๑ นายเนติพงศ เธียรจินดากุล ๖๖ นางสาวสโรชา บุตรดี 
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๖๗ นายสิทธิกร หลักคำ ๖๙ นางสาวอนันญา รอบรู 

๖๘ นางสาวสุทธิกานต หนูเหลือง ๗๐ นางสาวอัณญกัญญ พอสม 

    

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 
๑ นางสาวพรนภา ทองอราม  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวนารีรัตน ศรีละออง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวฟาริดา ซองเงิน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวอุไร บรรทะทาว  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวรุจิเนตร คงพูลเพ่ิม  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวธนิตา รวยเจริญ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวสาวิกา แกวมงคล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวกนกวรรณ กลิ่นขจร ๒๓ นางสาวประภาดา จันทรดี 

๙ นางสาวกวินทิพย ชูทอง ๒๔ นางสาวพรชนก สองแสง 

๑๐ นายกิตติธัช ชินบุญนาค ๒๕ นางสาวภัทธิชา สายพิณ 

๑๑ นางสาวกุลิสรา โชคประทาน ๒๖ นางสาวภัทรกันย จันทรเปรม 

๑๒ นางสาวขัตติยา สุขแสง ๒๗ นายภัทรธร พงษบริบูรณ 

๑๓ นายคมสันต ศะศสุิวรรณ ๒๘ นายรัฐฉัตร ปานจับ 

๑๔ นางสาวจิตรวรรณ วรรณพฤกษ ๒๙ นางสาวรุงอรุณ นอยคูณ 

๑๕ นางสาวจิราพัชร กันตะบุตร ๓๐ นางสาววรรณพร เจริญทรัพย 

๑๖ นายชนะภัย ตั้งใหมคงสริ ิ ๓๑ นางสาววราภรณ บุญภักดี 

๑๗ นางสาวชนิกานต ชัยฤทธ์ิ  ๓๒ นางสาววริญญา วังศิริสกุล 

๑๘ นายณัฐวัตร ชุมทอง ๓๓ นายวัฒนะชัย หอมหวล 

๑๙ นายไตรภพ แซตั้ง ๓๔ นายวิกรม มณีรัตนพนาลัย 

๒๐ นางสาวธัญญลกัษณ ดำนิล ๓๕ นายศุภณัฐ เตชะวงศศิริ 

๒๑ นางสาวนภัส วิทยพรกุล ๓๖ นายสุรเดช วาหนูนาม 

๒๒ นางสาวนฤมล ธงเงิน   
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ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
๑ นางสาวอำไพรพร สิงหสม  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวฐิตาภา อิฐธิธนากุล  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวปริณดา กนกมณีพร  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นางสาวอทิตยา นิระปะกะ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวปริฉัตร ภูขาว  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวฐิตาภา วองสมบูรณสิน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๗ นางสาวณัฐธิดา ไชยพันธุ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๘ นางสาวศิรัฐชญา พงษสถานนท  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๙ นายนันทวัฒน สุวรรณวิเชียร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวกชวรรณ นวลบุญ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวชุติมา หาญเจริญ  เกียรตินยิมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวเกศนิี ทองอำไพ ๑๗ นางสาวบุษชา เหลือลน 

๑๓ นางสาวจันทิมา ถิระเสถียร ๑๘ นางสาวปณิดา อนันตัง 

๑๔ นางสาวชภิรมณ ทรงพัฒนะโยธิน ๑๙ นางสาวสุคนธทิพย วงศศิริวิมล 

๑๕ นางสาวณัฐธิดา ปานพวง ๒๐ นางสาวสุภาวิตา พรหมจำรัส 

๑๖ นางสาวทรรศนมน ยิม้เจริญ ๒๑ นางสาวอริสรา เลิศศิริ 

    

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว 
๑ นางสาวธนรรชศร ลัยนันทน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวกวิสรา พันธุหนองหวา  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวไอรดา ลี่แตง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวชญานิษฐ โรหิตะศุน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวอารียา ศักดิ์อัศวาพาหุ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวอาทิตยา การสมพจน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวสลิลทิพย อุดมพันธ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวณัชชา ยิ่งนอก  เกียรตินิยมอันดับสอง 
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๙ นางสาวยลธิตา อิสสระอานัติพงษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวสุทัตตา เกษมชัยมงคล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวธัญยธรณ ชูประดิษฐนิธิกร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวกมลชนก ตรีวิบูลยวณิชย ๒๘ นางสาวภัทรวดี พรหมรัตน 

๑๓ นางสาวกัญญาณัฐ ภูพูลเพียร ๒๙ นายมงคล คำศรี 

๑๔ นางสาวคณิภา ศรีบูรณพล ๓๐ นางสาวมุขสุดา ประครอง 

๑๕ นางสาวจีรนันท ภูตองสี ๓๑ นายวัชรพีร ศรีพรหม 

๑๖ นางสาวจุฑาธุช สอนอาจ ๓๒ นางสาวศศิธร ศรีคะโชติ 

๑๗ นางสาวชลธิชา สุพร ๓๓ นางสาวศาริณี อาจวงษ 

๑๘ นางสาวณัฐพร สุทธาคงธนบดี ๓๔ นางสาวสภัคสรณ รัตนอุบลไกร 

๑๙ นางสาวณัฐวดี ประกอบศรี ๓๕ นางสาวสมฤทัย คูณขุนทด 

๒๐ นางสาวณัฐวรรณ สิงหกฤตยา ๓๖ นางสาวสิรภัทร มะธิโตปะนำ 

๒๑ นางสาวทักษพร อภิทักขกุล ๓๗ นางสาวสิริลักษณ พิกุลหอม 

๒๒ นางสาวนันทวัน เอี่ยมปริก ๓๘ นางสาวสุจิตรา ตองออน 

๒๓ นางสาวเบญจมาศ ผักใส ๓๙ นางสาวสุดาวะดี มหาวันตัง 

๒๔ นางสาวปาณิตา ศิริศรี ๔๐ นางสาวอนิดจิรา เหลาหวายนอก 

๒๕ นางสาวปยะเนตร เดดนาลี ๔๑ นางสาวอรวรานันท จุนคง 

๒๖ นางสาวพูนศิริ แวนดำ ๔๒ นายอิงครัช เลิศถาพรสุข 

๒๗ นางสาวไพลิน เกียรติศิริกุล   

    

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

๑ นางเซี่ย เสีย่วถิง (XIE XIAOTING) เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นางสาวกวน เสี่ยวซือ (GUAN XIAOSI) ๘ นางสาวเจี่ยง เจี้ยนโฉง (JIANG JIANQIONG) 

๓ นางสาวจาง ฉีฉี (ZHANG QIQI) ๙ นางสาวเจี่ยง ลี่เวย (JIANG LIWEI) 

๔ นายจาง เฉิงฉี (ZHANG CHENGQI) ๑๐ นางสาวโจว เจี๋ย (ZOU JIE) 

๕ นายจาง เหวินโป (ZHANG WENBO) ๑๑ นางสาวฉิน กวางเหมย (QIN GUANGMEI) 

๖ นางสาวจู ยา (ZHU YA) ๑๒ นายฉิน เฉิงยี่ (QIN CHENGYI) 

๗ นางสาวจู เสี่ยวหรง (ZHU XIAORONG) ๑๓ นางสาวฉิน ตานตาน (QIN DANDAN) 



120
๑๑๗ 

 

๑๔ นางสาวฉิน ไหเลอ (QIN HAILE) ๔๒ นางสาวหลว่ี หลิ่วหยี (LYU LIUYI) 

๑๕ นางสาวเฉิน เยว (CHEN YUE) ๔๓ นางสาวหลว่ีเหลียง อว่ีฟาน (LYULIANG YUFAN) 

๑๖ นางสาวเฉิน หงเชี่ยน (CHEN HONGQIAN) ๔๔ นางสาวหลัว เหมยเสีย (LUO MEIXIA) 

๑๗ นางสาวซว๋ี เสีย่วซิน (XU XIAOXIN) ๔๕ นางสาวหลิน หมิ่นซิน (LIN MINXIN) 

๑๘ นางสาวซุน หลีจวิน (SUN LIJUN) ๔๖ นางสาวหลิว ยี่เปย (LIU YIBEI) 

๑๙ นางสาวซู จื่ออว้ี (SU ZHIYU) ๔๗ นางสาวหลี่ ซินหยิ่ง (LI XINYING) 

๒๐ นายติง รุย (DING RUI) ๔๘ นางสาวหลี่ เทียนเทียน (LI TIANTIAN) 

๒๑ นางสาวเติ้ง เซยีวหยิ่ง (DENG XIAOYING) ๔๙ นางสาวหลี เสี่ยวยิง (LI XIAOYING) 

๒๒ นางสาวนิ่ง รั่วปง (NING RUOBING) ๕๐ นางสาวหลี่ หมิงจาง (LI MINGZHANG) 

๒๓ นางสาวนิ่ง ฮาวเฉิน (NING HAOCHEN) ๕๑ นางสาวหลี่ หยวนหยวน (LI YUANYUAN) 

๒๔ นางสาวเผิง ไหเอิน (PENG HAIEN) ๕๒ นางสาวหลี่ หยีซา (LI YISHA) 

๒๕ นางสาวเฝง เหมยเฟย (FENG MEIFEI) ๕๓ นางสาวหลี่ เหวินเหวิน (LI WENWEN) 

๒๖ นางสาวโม เชี่ยน (MO QIAN) ๕๔ นางสาวหวง จิ้งฮุย (HUANG JINGHUI) 

๒๗ นางสาวยี่ เจียรุย (YI JIARUI) ๕๕ นายหวง เจิ้นซงิ (HUANG ZHENXING) 

๒๘ นางสาวลั่ว เจียซิน (LUO JIAXIN) ๕๖ นางสาวหวง ซูฮวา (HUANG SUHUA) 

๒๙ นางสาวลาย ซูหยวน (LAI SHUYUAN) ๕๗ นางสาวหวง เผยเลี่ยน (HUANG PEILIAN) 

๓๐ นางสาวลู ถิง (LU TING) ๕๘ นางสาวหวง เยาผิง (HUANG YAOPING) 

๓๑ นางสาวเลี่ยว หม่ิน (LIAO MIN) ๕๙ นางสาวหวง อายฉวน (HUANG AIQUAN) 

๓๒ นายเวย หมิงชวน (WEI MINGCHUAN) ๖๐ นางสาวหวาง หมิงหลาง (WANG MINGLANG) 

๓๓ นางสาวสือ เจียซิ่ง (SHI JIAXING) ๖๑ นางสาวเหลิ่ง หานจิง (LENG HANJING) 

๓๔ นายหมา เทียนยี่ (MA TIANYI) ๖๒ นายเหลียง หรงเซิง (LIANG RONGSHENG) 

๓๕ นางสาวหยาง หยาถิง (YANG YATING) ๖๓ นางสาวเหวย เซยีนลี่ (WEI XIANLI) 

๓๖ นางสาวหยาง หลิ่วหยี (YANG LIUYI) ๖๔ นางสาวเหวย เซี่ยผิง (WEI XIAPING) 

๓๗ นางสาวหยาง เหยา (YANG YAO) ๖๕ นางสาวเหวย ตงเจียว (WEI DONGJIAO) 

๓๘ นางสาวหยาง ฮุยฟาง (YANG HUIFANG) ๖๖ นางสาวเหวย เฟงฉาง (WEI FENGCHANG) 

๓๙ นายหยิ่น หลง (YIN LONG) ๖๗ นางสาวเหวย รุนตี้ (WEI RUNDI) 

๔๐ นางสาวหรวน หยูน (RUAN YUN) ๖๘ นางสาวเหวย ลี่เยี่ยน (WEI LIYAN) 

๔๑ นางสาวหลง ชุนหลาน (LONG CHUNLAN) ๖๙ นางสาวเหอ ยี (HE YI) 
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๗๐ นายอ ูเจอฮุย (WU ZEHUI) ๗๑ นางสาวอู หลิงเซียง (WU LINGXIANG) 

    

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 

ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 

๑ นางสาววสุ ธรรมาเจริญราช เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวกษมา สันธานเดชา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวดารุณี โพธ์ิมูล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวพันตรี ถวิลหวัง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวเจนจิรา นวลเจริญ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวศิโรชา วุนนอย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวบุณฑริกา สุดใจ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวกนิษฐา ชินสงวนเกียรติ ๒๕ นางสาวพรลภัส เจริญสุข 

๙ นางสาวกิตติยา ฤทธ์ิทอง ๒๖ นางสาวพัชริดา หาญกลา 

๑๐ นางสาวชลิตา เสนาจิตร ๒๗ นางสาวพิชญาภา เพงพิศ 

๑๑ นายไชยฤทธ์ิ ทยาลุสกุล ๒๘ นางสาวภิญญนารี โสประชุม 

๑๒ นางสาวญาณิศา อนุจร ๒๙ นางสาวมาริสา จันทรดี 

๑๓ นางสาวฐิติรัตน ถีติปริวัตร ๓๐ นางสาวมุนซิรอฮ เจะนิยูโซะ 

๑๔ นายณภัสกร พรหมมา ๓๑ นางสาวลักษณขณา พรหมมาวัน 

๑๕ นางสาวณัฐวรรณ เกียรติสุข ๓๒ นางสาววาทินี ไชยวัน 

๑๖ นายณัฐวุฒิ พันที ๓๓ นางสาวศุภรดา แกนเมือง 

๑๗ นางสาวณิชารีย ปนแกว ๓๔ นางสาวสรัญญา พึ่งสุข 

๑๘ นายตันติกร แตงออน ๓๕ นายสัญญา สาระดี 

๑๙ นางสาวธณัฐฐา เท่ียงธรรม ๓๖ นางสาวสัญธญา ปนเพชร 

๒๐ นางสาวธิติมา รัตนะ ๓๗ นางสาวสินีนาฏ ตรงจิต 

๒๑ นางสาวนฤรดา นฤนาทนโรดม ๓๘ นางสาวเหมหงษ เหมศิริรัตน 

๒๒ นางสาวนลัทพร ไพศาลศุภวัฒน ๓๙ นางสาวอรนภา ศรีสุวรรณ 

๒๓ นางสาวนาเดีย มิงยี ๔๐ นางสาวอรวรรณ หมายพึ่ง 

๒๔ นางสาวปยะมาศ ผายพรมนึก ๔๑ นางสาวอารียา จิตรไพบูลย 
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คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 

๑ นางสาวฐิติมา เลื่อนแกว  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวพิมพกานต ศรีอำพันธ  เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวบุษยารัตน จันทคัด  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

๔ นางสาวสุดารัตน จินดา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวชฎาภรณ ทวีธง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวธัญญารัตน หินจีน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวสุนิสา เดวีเลาะ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวเกวลี สอนการ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวสิริลดา เรืองรุงโรจน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวธนภรณ ทองศิริ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวอารยา พิชิตชัยณรงค  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวปานฝน บุญเชิดชู  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวฑิมภพร ทองเสนห  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวณัฐศิกาญจน เหลาวาณิชธานภา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นางสาวกนกพรรณ บุญโต ๒๖ นางสาวนลิตรา นนทคำวงค 

๑๖ นางสาวกรรณฐิกา ติกขะนา ๒๗ นางสาวนันทพร อำนวยโชคเจริญ 

๑๗ นางสาวขวัญฤทัย อยูเย็น ๒๘ นางสาวน้ำทิพย จิตรชื่น 

๑๘ นางสาวจันทิมา ลี้ตี๋ ๒๙ นางสาวนุชวรา สืบสุนทร 

๑๙ นางสาวชนากานต ศรีแกว ๓๐ นางสาวปรารถนา นนทพละ 

๒๐ นางสาวชลิดา ลุนระบุตร ๓๑ นางสาวปาณิสรา ออนสี 

๒๑ นางสาวซัยนี่ บิลกอเด็ม ๓๒ นางสาวผุสดี ศรีนาค 

๒๒ นางสาวซานียะห สาเหาะ ๓๓ นางสาวพรไพลิน อุตสาหการณ 

๒๓ นางสาวทิพวัลย พันธุรัตน ๓๔ นางสาวพรรณรายณ บัวพันธ 

๒๔ นางสาวธันยพร กิ่งดอกไม ๓๕ นางสาวพิมพชนก ถาวรวัชรกุล 

๒๕ นายนภัสกร ประนิทานะโต ๓๖ นางสาวเพ็ญนภา แสงชมภู 
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๓๗ นางสาวภาณุมาศ อุทธิสาร ๕๑ นางสาวศิริรัตน กรอบมาศ 

๓๘ นางสาวภาวลิน แสนคำราง ๕๒ นางสาวสโรชา อนุภาพยุทธชัย 

๓๙ นางสาวภูริชญา อนันตภักดิ์ ๕๓ นางสาวสิรามล ปาลวัฒน 

๔๐ นางสาวมณีรัตน ขอดเตชะ ๕๔ นางสาวสุธาวัลย สุพรัตน 

๔๑ นางสาวมุจลินท เจริญรูป ๕๕ นางสาวสุภาพ ธรรมกุล 

๔๒ นางสาวมุฒิตา หมื่นจบ ๕๖ นางสาวโสรยา หมัดสุเด็น 

๔๓ นางสาวยุพาภรณ ฉิมคีรี ๕๗ นางสาวอรกัญญา ลิขิตบัณฑูร 

๔๔ นางสาวรุสลาวาตี แนหะ ๕๘ นางสาวอรรยา ทวมอน 

๔๕ นายวชิระ ทองเกียรติ ๕๙ นางสาวอริสรา บิดา 

๔๖ นางสาววริศรา จันอิ ๖๐ นายอรุณวัฒน อยูเล็ก 

๔๗ นางสาววิจิตร นางวงค ๖๑ นางสาวอัญชนา กองมาลี 

๔๘ นางสาวศรุตานันท บรรลุสันต ๖๒ นางสาวอาทิตยาภรณ สีหอม 

๔๙ นางสาวศศธิร ทองสวด ๖๓ นางสาวอินทิรา พลประชิต 

๕๐ นางสาวศศธิร สุวิชัย ๖๔ นางสาวอุมาพร ตอพล 

    

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

๑ นางสาวธนพร ถาพรพันธ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวอนัญลกัษณ ทองเหลือง เกียรตินิยมอันดับสอง 

๓ นางสาวคัทลียา เวชกามา ๘ นางสาวรัตติยากร ชูชิต 

๔ นางสาวณัฐชา แถวภาพ ๙ นางสาววาริชาติ ทิมา 

๕ นางสาวธนาภรณ โอชุม ๑๐ นางสาววิมลวรรณ คำตัน 

๖ นายธวัฒนชัย ชัยขันต ๑๑ นางสาวศิวาภรณ สิทธิกุล 

๗ นายนนทชัย ขุนฤทธ์ิ ๑๒ นางสาวหทัยภัทร บุณยรัตผลิน 
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ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๑ นางสาวชลธิชา สุระสิงห  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวพิมพลภัส พันธไทย  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวนารีรัตน บุญยรัตน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๔ นางสาวเอมมิกา นาคะวงศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาววรรณเพ็ญ อินนา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวกรรณิการ บุญรินทร ๒๘ นางสาวทัตพร คำทองนิล 

๗ นางสาวกัญญาณัฐ ประวะภูตา ๒๙ นางสาวธนัญญา ตันนอย 

๘ นางสาวกัณฐมณี นิวงศษา ๓๐ นายนราเทพ เทพภูเขียว 

๙ นางสาวกุสุมา ผุดไซตู ๓๑ นายบุญพิชิต ชาโชติ 

๑๐ นางสาวคูมิ โยชิซาวะ ๓๒ นางสาวเบญญาภา นราพงษพันธ 

๑๑ นางสาวจันทรฉาย มดแดง ๓๓ นางสาวปณิตา อัศวธนาฤกษ 

๑๒ นางสาวจิตตินันท ศรีประเสริฐ ๓๔ นางสาวประภาศรี ปนสุวรรณ 

๑๓ นางสาวจินตหรา จินดาแจง ๓๕ นางสาวปวีณสุดา ขุนไกร 

๑๔ นายจิรเมธ ประเสริฐสิริพงศ ๓๖ นางสาวปาลินี ตาไข 

๑๕ นางสาวจิราพร โคตรพันธ ๓๗ นางสาวปยะลักษณ จุมพลเมือง 

๑๖ นางสาวจิราภรณ เดือนจะโปะ ๓๘ นางสาวปยาพัชร คลายสุบรรณ 

๑๗ นางสาวจุฑามาศ คลายคลึง ๓๙ นางสาวพรชนก เลิศสถาพร 

๑๘ นางสาวจุฑารัตน โคมกระจาง ๔๐ นางสาวพรรณทิวรรณ โหประเสริฐ 

๑๙ นางสาวชัญญา สุวรรณวานิชกุล ๔๑ นางสาวพัชยา นาฑี 

๒๐ นางสาวชามันดา กิมาคม ๔๒ นางสาวพิมลพรพรรณ อิ่มน้ำขาว 

๒๑ นางสาวชาลิสา โมสูงเนิน ๔๓ นางสาวมาลัย อำมรึก 

๒๒ นางสาวชุติกาญจน จันทร ๔๔ นางสาวมุกดา ใจกระจาง 

๒๓ นางสาวโชติรส แดงคลาย ๔๕ นางสาวรวิ ถิ่นปรีเปรม 

๒๔ นายฐิติวุฒิ เพชรวรากุล ๔๖ นางสาวรัฐติญา คุณนา 

๒๕ นายณัฐภูมิ โชติบุญ ๔๗ นายรัฐพร สมบาน 

๒๖ นางสาวณิชกาล โปธิ ๔๘ นางสาวฤทัยรัตน กิ่งสักกลาง 

๒๗ นางสาวณิชกุล โปธิ ๔๙ นางสาววดีภรณ ออนอนงค 
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๕๐ นางสาววรดา สุขแซว ๖๑ นางสาวสุณิสา ขระเขื่อน 

๕๑ นางสาววรลักษณ แสงสวุรรณ ๖๒ นางสาวสุวรภร โปรเพชร 

๕๒ นางสาววัชราภรณ อุนเน้ือ ๖๓ นางสาวแสงนภา ปานบานแพว 

๕๓ นางสาววิรัญญา ใจเปนใหญ ๖๔ นางสาวอรณิชา พูลแจง 

๕๔ นางสาวศศวิิมล แคลงพิมาย ๖๕ นางสาวอรษา ปองแกว 

๕๕ นางสาวศิครนิทร ทรัพยประทุม ๖๖ นางสาวอรอุมา ทิพยรัตน 

๕๖ นางสาวศิรินทิพย ทะนันใจ ๖๗ นางสาวอริสรา ลิขิตวาณิชยกุล 

๕๗ นางสาวศิริโสภา พันดวง ๖๘ นางสาวอัยวรินทร เอกพันธ 

๕๘ นายสมิทธ จันทลือชา ๖๙ นางสาวอินธิรา คำฮัง 

๕๙ นายสหรัฐ สีทองสา ๗๐ นางสาวอี้หรงิ เฉิน 

๖๐ นางสาวสิริมา มาลาแดง   

    

คณะกายภาพบำบัด 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

๑ นางสาววรพรรณ เสอืสมิง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวกฤตยา เลิศเวชกุล  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นายพศวัต ชูประเทศ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

๔ นางสาวชนมนิภา เนินชนม  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๕ นางสาวจุฑาภรณ เลขสุนทรากร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นายกรีตริินทร เนียมรินทร ๑๔ นางสาวกิตติญา สวัสดี 

๗ นายกฤษฎเกษม ตรีสุผล ๑๕ นางสาวจิตรลดา บุญศริิ 

๘ นางสาวกลิ่นบุปผา ประพจนโสภานนท ๑๖ นางสาวชนนิกานต ทองกำเหนิด 

๙ นางสาวกัญญาณัฐ ผาสุข ๑๗ นางสาวชุตนิันท ฉัตรจินตนาพร 

๑๐ นางสาวกัลยรัตน สุวรรณ ๑๘ นางสาวณิชนันทน จันแปงเงิน 

๑๑ นางสาวกัลยาณี เลิศกิจลักษณ ๑๙ นางสาวธมลวรรณ นรานันท 

๑๒ นางสาวกานติมา นองเนือง ๒๐ นางสาวธมลวรรณ ไวยลาภ 

๑๓ นางสาวการะเกด ใจใส ๒๑ นายธัญพัฒน ถนัดศีลธรรม 

เกียรตินิยมอันดับสอง

เกียรตินิยมอันดับสอง

เกียรตินิยมอันดับสอง
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๒๒ นางสาวธันยพร ทวีทรัพย ๔๕ นางสาววรรณธิดา เกตุถนอม 

๒๓ นายธาดาพงษ จิรภาสสกุลชัย ๔๖ นางสาววรรณพร คุยจาด 

๒๔ นายธีรศกัดิ์ เครือเรือน ๔๗ นางสาววรรณพร หนูชวย 

๒๕ นางสาวนรี ภักดีสุข ๔๘ นางสาววรัญญา มีบุญ 

๒๖ นางสาวนารีนาถ หินสีลา ๔๙ นางสาววริศรา กุลสันตีพงศ 

๒๗ นางสาวนิอาตียะห สิตีเลาะ ๕๐ นางสาววันวิสา ทรัพยเย็น 

๒๘ นางสาวบุญญรัตน เอกศิริ ๕๑ นางสาววันวิสา ลิ้มโสภิตพรรณ 

๒๙ นางสาวบุญนภา สุชาติกาญจน ๕๒ นายวีระศักดิ์ ตันทอง 

๓๐ นางสาวเบญจวรรณ เจาะเหมาะ ๕๓ นางสาวศลิษา ใจศิริ 

๓๑ นางสาวปทมวรรณ มีภิปราย ๕๔ นางสาวศศวิิมล แกวกระจาย 

๓๒ นางสาวปยะพร กลิ่นหอม ๕๕ นางสาวศิริวรรณ ยงยุทธ 

๓๓ นายปุณยวัจน เทพภูธร ๕๖ นายศุภณัฐ แสงแกว 

๓๔ นางสาวพรพิมล เพชรเสนา ๕๗ นางสาวเศรษฐพร นุมหนู 

๓๕ นางสาวพลชา ทายเมือง ๕๘ นายสุทธิพงษ สนธิมุล 

๓๖ นายพสธร สถาพรพิสิทธ์ิ ๕๙ นางสาวสุพัตรา สยุมพร 

๓๗ นางสาวพาขวัญ ริ้วสถาพร ๖๐ นางสาวสุพิชฌาย ปรีชาเดนนภาลัย 

๓๘ นางสาวพิชชาภา พรหมดนตรี ๖๑ นางสาวสุภาวิดา สมณาสัก 

๓๙ นายพีรวัส แซล้ี ๖๒ นางสาวสุไมยะห โดงกูล 

๔๐ นางสาวมนสิชา ผิวสุวรรณ ๖๓ นางสาวสุวนันท ทองยา 

๔๑ นางสาวยุภาพร ชัยทับ ๖๔ นางสาวหทัยรัตน ประวัติมงคลกุล 

๔๒ นางสาวรุงทิวา รุงเรืองเสรี ๖๕ นางสาวอรสา บุญพรมมา 

๔๓ นางสาวรุงรวี บรรทัดฐาน ๖๖ นางสาวอัญชสา วัฒนเกษกรณ 

๔๔ นายวงศหิรัณย พีรกิตติกุล   

    

    

    

    

    



127

๑๒๔ 

 

คณะเทคนิคการแพทย 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

๑ นางสาวสุชัญญา ตังเศรษฐี  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นายอนันต หองสุวรรณ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวณัชชา สื่อตระกูล  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

๔ นางสาวศศพิัฒน ธีระวงศสุวรรณ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาวชาลินี รักษาเคน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๖ นางสาวสิริกุล สุกาญจนาภรณกุล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นางสาวนิลาวรรณ มั่งคั่ง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นางสาวธารารัตน สระทองดี  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นางสาวสุภาภรณ เมธาวันทนากร  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวทินมณี พรอำนวย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นางสาวกชกร ทิพยสภาพกุล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวชาลิณี มัดตาเฮต  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาววราภรณ ประวาศวิน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวรวิสรา เดนสงวนวงศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นายนนทวรรธน พรมวิเศษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นางสาวสุพรรษา มะแปนไพร เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวณัฐวีร วิเศษเธียรกุล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวสุพรรษา เรืองรุงโรจน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นางสาววรันธร ทองอาญา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๐ นางสาวอารยา สุลง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวกนกอร นราพงษ ๒๖ นางสาวกูซมุ ดูเบย 

๒๒ นางสาวกมลพรรณ เจริญแสนสุข ๒๗ นางสาวแกวตา โกมลสวรรค 

๒๓ นางสาวกัญญาภัค ขุนอาษา ๒๘ นางสาวขจีพรรณ ไตรเลิศ 

๒๔ นางสาวกัญญาลักษณ สาประวัติ ๒๙ นางสาวขวัญจิรา ทับบุรี 

๒๕ นางสาวกานดา ทองดเีจริญ ๓๐ นางสาวจิรัชยา จิราภานนท 
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๓๑ นางสาวจีรนันท ศักดิ์ศฤงคาร ๕๙ นายนวฤกษ เจริญสุข 

๓๒ นางสาวจุฑาทิพย บังสันเทียะ ๖๐ นางสาวนันทนภัส เพ็งสุวรรณ 

๓๓ นางสาวจุฑามาศ ศรีเสน ๖๑ นางสาวนันทนารัตน ปลอดทอง 

๓๔ นายชนัญู ศิริวัฒนตระกูล ๖๒ นางสาวนุชนาถ ไกสร 

๓๕ นางสาวชนิกานต ทิพยวงศ ๖๓ นางสาวเบญจวรรณ ฉิมพลี 

๓๖ นางสาวชนิตา ปรีชากิตติไพศาล ๖๔ นางสาวเบ็ญญาภา กิจจานนท 

๓๗ นายชลกร สอนวงศา ๖๕ นางสาวปริยากร อุบลบาน 

๓๘ นางสาวชาลิสา เอี่ยมยัง ๖๖ นายปรีชาพล คงประชา 

๓๙ นายซอฟวาน แวหามะ ๖๗ นางสาวปวริศา เอียดตรง 

๔๐ นางสาวฐิติวรรณ พิมาลัย ๖๘ นางสาวปองกานต โรจนศิลป 

๔๑ นางสาวณัฐจุภาสุรางค ลาภนิติมงคล ๖๙ นางสาวปญจรัตน ศรีภูมิธนวงศ 

๔๒ นางสาวณัฐนรี วรวราชัย ๗๐ นายปญญานันท กลารอด 

๔๓ นางสาวณัฐริยา หมันโสะ ๗๑ นางสาวปาณิศา เอ่ียมเจริญ 

๔๔ นางสาวทรัพยาภรณ นารอง ๗๒ นางสาวปนฉัตร บุญยรัตพันธุ 

๔๕ นางสาวทฤฒภักษ จิวาภัทร ๗๓ นางสาวปยธิดา เจริญศกัดิ์ 

๔๖ นางสาวทักษพร ผลเลขา ๗๔ นางสาวพรปวีณ ชัยโชติ 

๔๗ นางสาวทานตะวัน เอียดมะโน ๗๕ นางสาวพรรณี เหลี่ยงกิตนนท 

๔๘ นางสาวทิพรัตน อิ๊ดเหล็ง ๗๖ นางสาวพัชรมณี ปานเทพอินทร 

๔๙ นายธนธัช วนิชกุล ๗๗ นางสาวพิชญา ทองบุญรอด 

๕๐ นายธนนันท มะสุนี ๗๘ นางสาวพิมพชนก เฉื่อยฉ่ำ 

๕๑ นายธนภูมิ เจริญสุข ๗๙ นางสาวพิมพวิภา คามณีวงศ 

๕๒ นางสาวธนัญญา ตั้งจิตเจริญ ๘๐ นางสาวแพรววนิต หนูทอง 

๕๓ นายธเนศพล ไลสุวรรณชาติ ๘๑ นางสาวฟฎลีณา แวหะมะ 

๕๔ นางสาวธิดารัตน มารักษา ๘๒ นายภาณุวิชญ อนุศรี 

๕๕ นายธีรภัทร ชวาลนรเสฏฐ ๘๓ นางสาวภูษณิศา บุญฟก 

๕๖ นางสาวธีราพร สุภวัน ๘๔ นางสาวมณฑกาญ จินาตง 

๕๗ นายนรพัฒน เพ่ิมพิพัฒนสกุล ๘๕ นางสาวรัชนี วารีรัตน 

๕๘ นางสาวนลินรัตน นาคะเจริญรัตน ๘๖ นางสาวราเนีย หะยีอาแว 
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๘๗ นางสาวลักษมณวดี ราชาธรรมกุล ๑๐๒ นางสาวสุดารัตน อะปะมาเถ 

๘๘ นายวรภพ จันทรเสละ ๑๐๓ นางสาวสนุิสา พิชัยภคนันท 

๘๙ นางสาววรรณิกา สารบุรุษ ๑๐๔ นางสาวสุพรรษา มณฑลจรัส 

๙๐ นางสาววรัญญา กิจวิชัยเกษม ๑๐๕ นางสาวสุภัชชา จิตรประเสริฐ 

๙๑ นางสาววารีรัตน หันตรี ๑๐๖ นางสาวสุภาวิณี คุมศกัดิ์ 

๙๒ นางสาววิชุดา ชูขันธ ๑๐๗ นางสาวสุวนันท อุดมสุข 

๙๓ นางสาววิศิรินทร นามเสริมศรี ๑๐๘ นางสาวเสาวนีย โคกมวง 

๙๔ นางสาวศศนิา เอกา ๑๐๙ นางสาวเสาวลักษณ เชื้อภักดี 

๙๕ นางสาวศิรกฐาน ปานชวย ๑๑๐ นางสาวโสธิตา บุญแทน 

๙๖ นางสาวศิริลักษณ มงคลแท ๑๑๑ นางสาวหทัยทิพย แสงแท 

๙๗ นางสาวสรรณสุนีย สรอยศรี ๑๑๒ นางสาวอมลวัทน นรัจฉริยางกูร 

๙๘ นางสาวสิริมาศ นะมินิล ๑๑๓ นางสาวอรพินท ทองคำ 

๙๙ นางสาวสุกัญญา อาจวิชัย ๑๑๔ นางสาวอรยา ธรรมสอน 

๑๐๐ นางสาวสุชานาฎ กุลอารียรัตน ๑๑๕ นางสาวอินทิพร พลศกัดิ์ 

๑๐๑ นางสาวสุณิสา จูอาภรณ ๑๑๖ นางสาวอุษณา วิทยพรกุล 

    

คณะนิติศาสตร 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

๑ นางสาวบุษยมาศ ศรีเพียวไทย เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒ นางสาวกิตตราภรณ จันทรแจม ๑๐ นายณัฐดนัย เนตรนอย 

๓ นางสาวกุสุมา เหมสมิติ ๑๑ สิบตำรวจโทณัฐนนท สารดิษฐ 

๔ สิบตำรวจโทคำรณวิทย งามลาภ ๑๒ นายณัฐพล ญาตินอย 

๕ นายจักรกฤษ หงษทอง ๑๓ สิบตรวจโทตุลยพัฒน แสงประสิทธ์ิ 

๖ นายจิรัฏฐ ภูวนันทพัฒนคุณ ๑๔ นายทรรศนัย บุตรวงศ 

๗ นางสาวชนิกานต อวมสี ๑๕ สิบตำรวจโทธนกฤต กาทองทุง 

๘ นายชัยธัช ชื่นชอบ ๑๖ นายนครินทร รามัญวงค 

๙ สิบตำรวจเอกฐิติพงษ เลงระบำ ๑๗ นายนันทชาติ แสงงาม 
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๑๘ นางสาวปทมพร วงษดารา ๒๓ นายวนราช สงวนแสง 

๑๙ นายปฐปกานต แจมพุทรา ๒๔ นายวีรวุฒิ เสนะ 

๒๐ สิบตำรวจโทพงศวิศิษฐ เกษามา ๒๕ นางสาวสุไหวบะ เดชอรัญ 

๒๑ นายพชรดนัย ชาวงษ ๒๖ นายอนวัช ฉวาง 

๒๒ ดาบตำรวจรัฐพล สาระลัย   

    

คณะการแพทยแผนจีน 

ปริญญาการแพทยแผนจีนบัณฑติ 

๑ นางสาวพนิดา ถาวรเจริญสุโข  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวญาณิน ทาระบุตร  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวบุรัสกร ศรีภาวินทร  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นายรัฐนันท แซลี้  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นางสาววิจิตรตรา เอกธุวะปราณี  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวธัญวรัตม อัครชูวงศ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๗ นางสาวกานตชนา ลิ้มภักดี  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๘ นางสาวนฤมล อึ๊งภาดร  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๙ นางสาววรรณรดา ศิริพงศวัฒนา  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑๐ นางสาวณิชาภัทร เสงี่ยมจิตต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑๑ นางสาวพรสนันตน ปยวงศพิพัฒน  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๑๒ นางสาวริญญภัสร จรัสวัชรารุจน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวลักษิกา มีเดช  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๔ นางสาวมลพลินี เสรีพัฒนะพล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๕ นายสหรัฐ ปยะวงศวัฒนา  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๖ นายชญาวัฒน ตายนะศานติ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗ นางสาวนัชชา รัตนอมรกุลชัย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๘ นางสาวภิรญา โชติธนารักษ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๙ นายสรวิศ เกษมสวัสดิ์  เกียรตินิยมอันดับสอง 

สิบต�ำรวจตรีพงศ์วิศิษฐ์	เกษำมำ
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๒๐ นางสาววันทนีย มีสุข  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๑ นางสาวณัฐวดี กองสกุล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๒ นายภัคพล วรรณโชติ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๓ นางสาวอัจฉรียา วีรแพทยโกศล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๒๔ นางสาวกนิษฐา ชำนาญทองไพวัลห ๔๘ นางสาวธันยพร บุญเพียรผล 

๒๕ นางสาวกษมา วรรณพิรุณ ๔๙ นางสาวนงลักษณ อัมพวัน 

๒๖ นางสาวกัญชลิตา รอดเพ็ง ๕๐ นางสาวนฤชล คดธีรรม 

๒๗ นางสาวกิ่งหยก พิลาสมบัติ ๕๑ นางสาวนันทธีรา ภิญโญยิ่ง 

๒๘ นายกิตติภณ เสารแกว ๕๒ นางสาวนิศารัตน จันทรมีทรัพย 

๒๙ นางสาวกุลปริยา จูวราหะวงศ ๕๓ นางสาวปริญาภรณ สิทธิมาศ 

๓๐ นางสาวจิรัฏฐ วิพัฒนสกุล ๕๔ นายปณณธร มีจุย 

๓๑ นางสาวจุฑาทิพย วงศยุทธนาพงศ ๕๕ นางสาวปณณธร เมฆะอำนวยชัย 

๓๒ นางสาวจุฑามาศ บุญวงค ๕๖ นางสาวปาณิศา ทรัพยโภค 

๓๓ นางสาวจุฑามาศ ศรีนอย ๕๗ นางสาวพรชนก มั่งมูล 

๓๔ นางสาวเจนจิรา สุวรรณสวาง ๕๘ นางสาวพิชญา พฤกษาศิลป 

๓๕ นายเฉลิมวุฒิ พญาเจือเพชร ๕๙ นางสาวพิชญาภา วณิชวรสกุล 

๓๖ นางสาวชญานิน ถิรทัฬหกุล ๖๐ นายพิพัฒน สื่อเสาวลักษณ 

๓๗ นางสาวชฎารักษ บุญปญญา ๖๑ นางสาวพิมพพิสา พุฒิไชย 

๓๘ นางสาวชลณรัศ อัตตศุภนาพันธ ๖๒ นางสาวเพชรัตน ชิณมาตย 

๓๙ นางสาวชาลิสา หงษแกว ๖๓ นางสาวภีมกาญจน แพกุล 

๔๐ นางสาวฐิตาภา คำคม ๖๔ นายภูริวัศ เกียรตินฤยุทธ 

๔๑ นางสาวณัชชา ลิขสิทธิพันธุ ๖๕ นางสาวมณฑกานต สำเร็จวาณิชย 

๔๒ นางสาวณัฐนิชา บริสุทธ์ิ ๖๖ นางสาวมณฑพิชญา พุฒิพงษปญญา 

๔๓ นายณัฐวรา มิตรมงคลยศ ๖๗ นางสาวมุกดารัตน สันอีด 

๔๔ นางสาวทัตหทัย มากศิริ ๖๘ นางสาวรัชฎากร จันทรกอง 

๔๕ นางสาวธนพร แซเฮง ๖๙ นางสาววิชญารัช อุตรา 

๔๖ นางสาวธนัญญา ธนิจวัฒนา ๗๐ นางสาวศิริลักษณ พุฒิไชย 

๔๗ นางสาวธนาภา เหลอืงวิบูลยกุล ๗๑ นางสาวสิทธินี สุขรัตนอมรกุล 
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๗๒ นางสาวสิริยากร จันทารุน ๗๕ นางสาวอารียา หมัดอุสัน 

๗๓ นางสาวเหมือนจันทร พันธุเสงี่ยม ๗๖ นางสาวอิสรณภัทร ชินโชติวรานนท 

๗๔ นางสาวอารียา ศรีระกิจ ๗๗ นายฮิโระฮามะ ประภาศรี 

    

คณะนิเทศศาสตร 

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑติ 

๑ นางสาวกานตธิดา เกียรติศกัดิ์โกศล  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๒ นางสาวดวงนภา เสถียรชัชวาล  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๓ นางสาวพัชราภรณ รุงเรือง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๔ นายนาวิน ปฏิขานัง  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๕ นายศรัณย กลายชัยภูมิ  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

๖ นางสาวภิญญลักษณ ปรีชาอนันตวงศ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๗ นายนรภัทร เตรียมหทัยรัตน  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๘ นายอธิบดี เจะระหวัง  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๙ นายอลินดา แซะจอหอ  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๐ นางสาวนันทนิชา หิรัญศกัดิ์ชัย  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๑ นายวโรดม ลิ้มกิตติวัฒนากุล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๒ นางสาวษนันทญิศา เอโกบล  เกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๓ นางสาวกัลยารัตน ชัยฤทธ์ิ ๒๑ นายณฐพงศ ธานีกุล 

๑๔ นายกีรนนท จินดาเจริญสุข ๒๒ นายณัฎฐกานต โบราณ 

๑๕ นายคฑาวุธ แกวยอด ๒๓ นางสาวณัฐณิชา ทองคำพันธุ 

๑๖ นายจิรวัฒน ดีหลา ๒๔ นายณัฐดนัย โฉมประเสริฐ 

๑๗ นายจิระชาติ อ่ำชาง ๒๕ นายณัฐดนัย สินมา 

๑๘ นางสาวชณารัย วงษมณีเทศ ๒๖ นายณัฐวัฒน คหัฏฐา 

๑๙ นางสาวฐานิตา วาโย ๒๗ นายทิวัตถ ชยาศีร 

๒๐ นางสาวฐาปนีย พัฒนโภครัตนา ๒๘ นายธนพัฒน จันทรดา 
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๒๙ นางสาวธัญวัลย ทวีศาสตร ๔๘ นางสาววิไลภรณ บุตรทะลี 

๓๐ นางสาวนิรชา บุดมงคล ๔๙ นายวีรวิชญ นิธิพรพิมพ 

๓๑ นายปฏิภาณ นักป ๕๐ นางสาวศตพร ธนะกมลประดิษฐ 

๓๒ นางสาวปภัสรา แกวมะโน ๕๑ นางสาวศิริวรรณ ชิณเพ็ง 

๓๓ นางสาวผกา หอมเนียม ๕๒ นายศีลธรรม บรรจงเพียร 

๓๔ นายพงศณภัทร แพทยสมาน ๕๓ นายศุภกร ยวงอักษร 

๓๕ นางสาวพชรพร ทรงศร ๕๔ นายสมเจต เจริญศรีทวีชัย 

๓๖ นายพัทธพล จรัสถนอมพงศ ๕๕ นายสรวิศ ตุณฑกิจ 

๓๗ นายพีรวิชญ พูลขวัญ ๕๖ นางสาวอชิรญาณ ประสมสนิ 

๓๘ นางสาวเพียงฟา ไชยสงค ๕๗ นายอธิราช เย็นละออง 

๓๙ นายไพรบูรณ สุขมีมาก ๕๘ นายอนุชิต สินชัย 

๔๐ นางสาวภรภัทร เลียวกำโชค ๕๙ นางสาวอภิสรา เอชอี 

๔๑ นายภัทรพล พูลผล ๖๐ นางสาวอรนุช สุขปญญานนท 

๔๒ นายภาณุพงศ อรรถีโภค ๖๑ นางสาวอริสรา คนเพียร 

๔๓ นายรพีพงศ ถวัลยภูวนาถ ๖๒ นางสาวอริสรา เทียนเล็ก 

๔๔ นายวงศกร แซฉั่ว ๖๓ นายอานุภาพ ลิมปสุข 

๔๕ นายวงศธร โตรวมวงค ๖๔ นางสาวอารณัฐ ธวัชราภรณ 

๔๖ นายวรินทร กรึงไกร ๖๕ นางสาวอารียา เพงพินิจธรรม 

๔๗ นางสาววิลัยวัลย ตองออน ๖๖ นายอิทธิพล พลังธนาสิทธ์ิ 
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๑๓๑ 

 

รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับเหรียญรางวัลเรียนดี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รางวัลเรียนดีประเภทเหรียญทอง 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๑  นายศศิกร เรืองมนัสสุทธิ  ๓.๘๓ 

๒  นางสาวณัฐกาน กลั่นช่ืน  ๓.๘๐ 

๓  นางสาวสริินทรา ศรีกตัญู  ๓.๗๓ 

๔  นางสาวณัฐธยาน สุนทรเสถียรกุล  ๓.๗๓ 

๕  นางสาวฟู เจี๋ย (FU JIE)  ๔.๐๐ 

๖  นางสาวณัฐกมล ศลิาโรจน  ๓.๙๑ 

๗  นางสาวณัฐธิดา สุนทร  ๓.๘๔ 
 

วิทยาลัยจีนศึกษา  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๘  นางสาวอัญชสา แกวสัมฤทธ์ิ  ๓.๘๕ 

๙  นางสาวธัญลักษณ สวางจิตต  ๓.๗๙ 
 

คณะพยาบาลศาสตร  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๐  นางสาวปพิชญา เล็กประชา        ๓.๘๓ 
 

คณะเภสัชศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๑  นายณัชภัส ปุญญพัฒนวรโชติ        ๓.๘๐ 

 
 

๑๓๑ 

 

รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับเหรียญรางวัลเรียนดี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รางวัลเรียนดีประเภทเหรียญทอง 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๑  นายศศิกร เรืองมนัสสุทธิ  ๓.๘๓ 

๒  นางสาวณัฐกาน กลั่นช่ืน  ๓.๘๐ 

๓  นางสาวสริินทรา ศรีกตัญู  ๓.๗๓ 

๔  นางสาวณัฐธยาน สุนทรเสถียรกุล  ๓.๗๓ 

๕  นางสาวฟู เจี๋ย (FU JIE)  ๔.๐๐ 

๖  นางสาวณัฐกมล ศลิาโรจน  ๓.๙๑ 

๗  นางสาวณัฐธิดา สุนทร  ๓.๘๔ 
 

วิทยาลัยจีนศึกษา  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๘  นางสาวอัญชสา แกวสัมฤทธ์ิ  ๓.๘๕ 

๙  นางสาวธัญลักษณ สวางจิตต  ๓.๗๙ 
 

คณะพยาบาลศาสตร  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๐  นางสาวปพิชญา เล็กประชา        ๓.๘๓ 
 

คณะเภสัชศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๑  นายณัชภัส ปุญญพัฒนวรโชติ        ๓.๘๐ 

 
 

๑

๒

๑

๑
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๑๓๒ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๑๒  นางสาวธนญัญา จำแนกยุทธ  ๓.๘๗ 

๑๓  นางสาวสุชานาถ ใจจาง  ๓.๖๗ 

คณะศิลปศาสตร  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๑๔  นางสาวกรกนก จันทรพวง  ๓.๙๒ 

๑๕  นางสาวพรนภา ทองอราม  ๓.๗๐ 

๑๖  นางสาวอำไพรพร สิงหสม  ๓.๙๖ 

๑๗  นางสาวธนรรชศร ลัยนันทน  ๓.๗๔ 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๘  นางสาววสุ ธรรมาเจริญราช       ๓.๗๒ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๑๙  นางสาวฐติมิา เลื่อนแกว  ๓.๗๕ 

๒๐  นางสาวธนพร ถาพรพันธ  ๓.๗๑ 

๒๑  นางสาวชลธิชา สุระสิงห  ๓.๖๙ 

คณะเทคนิคการแพทย  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๒๒  นางสาวสุชญัญา ตังเศรษฐี        ๓.๗๘ 
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๑๓๓ 

 

คณะการแพทยแผนจีน  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๒๓  นางสาวพนิดา ถาวรเจริญสุโข        ๓.๙๖ 

คณะเทคนิคการแพทย  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๒๔  นางสาวกานตธิดา เกียรติศักดิ์โกศล        ๓.๘๖ 

 

              รางวัลเรียนดีประเภทเหรียญเงิน 

คณะบริหารธุรกิจ  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๑  นางสาวสุพิชชา สีลง  ๓.๗๐ 

๒  นางสาวกชกร บุญรอด  ๓.๗๗ 

๓  นางสาวเมริษา เทพรักษา  ๓.๖๑ 

๔  นายโอบบุญ สังขศรี  ๓.๔๙ 

๕  นางสาวหลิน เฉียนยวี่ (LIN QIANYU)  ๓.๙๖ 

๖  นางสาวพันณดิา จันทรศรี  ๓.๗๙ 

๗  นางสาวลลิตา ทวีปญญาภรณ  ๓.๗๕ 
 

วิทยาลัยจีนศึกษา   

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๘  นายอภิสิทธ์ิ แซหวาง  ๓.๘๔ 

๙  นางสาวพรปวณี ตั้งเสรีสิทธิกลุ  ๓.๖๘ 

๑๐  นายสิทธินนท จันทรัตน  ๓.๖๘ 
 

คณะพยาบาลศาสตร  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๑  นางสาวเอเซีย สุริโยทัย        ๓.๗๓ 

๑

๒

๑

๒

๓		นำยสิทธินนท์	จันทรัตน์

๑
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๑๓๔ 

 

คณะเภสัชศาสตร 

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

 ๑๒  นางสาวปภัสรา บุญมา      ๓.๗๗ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
๑๓  นางสาวกันธิชา เสมศรี  ๓.๔๑ 

๑๔  นางสาวกญัญารัตน โกยทา  ๓.๖๙ 

๑๕  นางสาวธญัพร สามเสน  ๓.๖๙ 

คณะศิลปศาสตร  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
๑๖  นายนิฟารุซ เจะอาแว  ๓.๗๗ 

๑๗  นางสาวนารีรตัน ศรลีะออง  ๓.๖๘ 

๑๘  นางสาวฐติาภา อิฐธิธนากุล  ๓.๘๘ 

๑๙  นางสาวกวิสรา พันธุหนองหวา  ๓.๖๐ 

๒๐  นางเซี่ย เสี่ยวถิง (XIE XIAOTING)  ๓.๔๘ 

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
๒๑  นางสาวพิมพกานต ศรีอำพันธ  ๓.๖๗ 

๒๒  นางสาวพิมพลภัส พันธไทย  ๓.๖๐ 

คณะกายภาพบำบัด  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
 ๒๓  นางสาววรพรรณ เสือสมิง       ๓.๔๗ 

คณะเทคนิคการแพทย  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
 ๒๔  นายอนันต หองสุวรรณ        ๓.๗๒ 
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๑๓๕ 

 

คณะนิติศาสตร  
 ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๒๕  นางสาวบุษยมาศ ศรเีพียวไทย   ๓.๓๖ 

คณะการแพทยแผนจีน  

 ชื่อ- นามสกลุ GPA 
๒๖  นางสาวญาณิน ทาระบุตร  ๓.๘๖ 

๒๗  นางสาวบรุัสกร ศรีภาวินทร  ๓.๘๖ 

๒๘  นายรัฐนันท แซลี้  ๓.๘๖ 

คณะการแพทยแผนจีน  

ชื่อ- นามสกลุ GPA 

๒๙  นางสาวดวงนภา เสถียรชัชวาล   ๓.๘๔ 

 

คณะนิเทศศาสตร์

คณะการแพทย์แผนจีน
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 ๑๔๐ 

รายชื่อบัณฑิตรับรางวัลจากกองทุน เหีย กวงเอี่ยม  

และรางวัลกาญจนาภิเษก 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

รางวัลกองทุนเหีย กวงเอี่ยม 
 ชื่อ- นามสกลุ  GPA 
วิทยาลัยจีนศึกษา 

๑ นายอภิสิทธิ์ แซหวาง    ๓.๘๔ 
๒ นางสาวธัญลักษณ  สวางจิตต    ๓.๗๙ 
๓ นายสิทธินนท  จันทรัตน    ๓.๖๘ 

คณะการแพทยแผนจีน 
 ๑ นางสาวพนิดา ถาวรเจริญสุโข    ๓.๙๖ 
 ๒ นางสาวญาณิน ทาระบุตร    ๓.๘๖ 
 ๓ นางสาวบุรัสกร ศรีภาวินทร    ๓.๘๖ 

รางวัลกาญจนาภิเษก 
 ชื่อ- นามสกลุ  GPA 
คณะพยาบาลศาสตร 
 ๑ นางสาวปพิชญา  เล็กประชา  ๓.๘๓  
คณะศลิปศาสตร 
 ๒ นางสาวกรกนก  จันทรพวง    ๓.๙๒  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๓ นางสาวธนัญญา  จำแนกยุทธ  ๓.๘๗  
คณะเภสัชศาสตร 
 ๔ นายณัชภสั   ปุญญพัฒนวรโชต ิ   ๓.๘๐  
คณะเทคนิคการแพทย 
 ๕ นางสาวสุชัญญา  ตังเศรษฐ ี    ๓.๗๘  
คณะการแพทยแผนจีน 
 ๖ นางสาวพนิดา  ถาวรเจริญสโุข   ๓.๙๖  
วิทยาลัยจีนศึกษา 
 ๗ นางสาวอัญชสา  แกวสัมฤทธ์ิ    ๓.๘๕  



140
 ๑๔๑ 

โอวาทของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ผูสำเร็จการศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันอาทิตยที่  ๑๓  กมุภาพันธ  ๒๕๖๕ 

 
 

ทานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทานผูบริหาร คณาจารย และบัณฑิตทุกทาน  

 ผมรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง ที่ไดมาเปนประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร 

แกผูสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ อีกวาระหนึ่งในวันนี้ ผมมีความยินดีท่ีไดรับทราบรายงานกิจการของ

มหาวิทยาลัยที่ไดดำเนินกิจการกาวหนาดวยดีในทุกดาน  ขอช่ืนชมการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยทุ กท านที่ ไดมุ งมั่ นทำให มหาวิทยาลัยแห งน้ี มีความ

เจริญกาวหนา และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกทานที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้  

บัณฑิตถือวาเปนผูมีความรู ปญญา และจิตใจที่ดีงาม นอกจากนี้สิ่งสำคัญ   

อีกประการหนึ่งที่บัณฑิตพึงควรระลึกอยูเสมอคือ การดำเนินชีวิตอยางมีสติ ยึดมั่นใน

คุณธรรม ประพฤติปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองใหดียิ่งข้ึนไป อันจะสงผลใหเกิดความ

เจริญในหนาที่การงาน และพึงระลึกวาตองนำความรูท่ีไดศึกษามาเพ่ือตอบแทนสังคม  

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาล

ใหทุกทานประสบความสำเร็จตามที่มุงมั่นดั่งใจและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน  

 

 

 

                              (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย) 
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 ๑๔๒ 

คำปฏิญญา  

ของบัณฑิตในพธิีประสาทปริญญาบัตร  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันอาทิตยที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

 
 

 ขาพเจา / ขออนุญาตนำบัณฑิต / ที่เขารับการประสาทปริญญาบัตรในวันนี้ / 

กลาวคำปฏิญญาดังตอไปนี ้ 

 ขาพเจา /....(กลาวชื่อตนเองพรอมกับผูกลาวนำ)... / เปนผูสำเร็จ

การศึกษา /  จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / ขอปฏิญาณ

ตอพระบรมฉายาลักษณ/ตอประธานในพิธ ี/ และตอหนาที่ประชุมนี้วา 

 ขาพเจา / จะเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย / ไวเหนือชีวิต 

 ขาพเจา / จะผดุงไวซึ่งความสามัคคี / ใหมีในหมูคณะและสังคม 

 ขาพเจา / จะรักษาความเปนบัณฑิต / และจะใชศิลปะ วิทยาการ /        

ที่มหาวิทยาลัย / ไดประสิทธิ์ประสาทแกขาพเจา / เพ่ือการประกอบวิชาชีพโดยชอบธรรม 

 ขาพเจา / จะเคารพและรำลึก / พระคุณของครูอาจารย / และเชิดชู

เกียรติศักดิ ์/ แหงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ/ ดวยความสุจริต 

 ขาพเจา / ขอใหคำสัตยวา / จะยึดมั่นในคำปฏิญญานี ้ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 





ภาคผนวก
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 ๑๔๗ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย 

ประวัติสวนตัว 

เกิด ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๕  

การศึกษา 
๒ มีนาคม ๒๕๑๐ แพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   

 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๕ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร  มหาวทิยาลัยชิคาโก   

๒๙ มีนาคม ๒๕๑๗ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด  

มหาวิทยาลยัชิคาโก   

๑๒ กันยายน ๒๕๓๗ ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๓๖ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์  (พัฒนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๒๐ กันยายน ๒๕๔๔ การศึกษาดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหาร 

 การศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติกิตติมศักดิ์  (การบริหาร

การศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ การศึกษาดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ์ มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ 

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์  (บริหาร

การศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
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๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลยั 

 อีสเทิรนเอเชีย   

๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศกัดิ์  

 มหาวิทยาลยันเรศวร 

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาการวิชาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ (การบริหาร

การศึกษา)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุร ี

๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ (การบริหาร

การศึกษา)  มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศกัดิ์ (การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย) สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหาร

การศึกษา) มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยั 

 นวมินทราธิราช 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
พ.ศ.  ๒๕๑๗ จตุุรถาภรณชางเผือก  (จ.ช.) 

พ.ศ.  ๒๕๑๘ เหรียญราชรุจิทอง  (รัชกาลที่  ๙) 

พ.ศ.  ๒๕๒๐ ตริตาภรณมงกุฎไทย  (ต.ม) 
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พ.ศ.  ๒๕๒๔ ทวิติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ทวิติยาภรณชางเผือก  (ท.ช.) 

พ.ศ.  ๒๕๓๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย  (ป.ม.) 

พ.ศ.  ๒๕๓๔ เหรียญรัตนาภรณชั้นท่ี ๓ 

พ.ศ.  ๒๕๓๔ ประถมาภรณชางเผือกชั้นที่ ๑  (ป.ช.) 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ ตติยจลุจอมเกลาวิเศษ  (ต.จ.ว.) 

พ.ศ.  ๒๕๓๖ เหรียญจักรพรรดมิาลา 

๓ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.) 

พ.ศ.  ๒๕๓๙ ทุติยจุลจอมเกลา  (ท.จ.) 

๔ ธ.ค. ๒๕๓๙ มหาปรมาภรณชางเผือก  (ม.ป.ช.) 

๑ ธ.ค. ๒๕๔๖ ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ท.จ.ว.) 

๕ พ.ค. ๒๕๕๐  ปฐมจุลจอมเกลา (ป.จ.) 

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เหรียญรัตนาภรณ รชักาลที่ ๑๐ ชัน้ที่ ๓ 

ประวัติการบริหารทางดานการศึกษา (ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน) 

๑. ทบวงมหาวิทยาลัย 

 - ปลัดทบวงมหาวิทยาลยั  (พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

 - รองปลัดทบวงมหาวิทยาลยั  (พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๗) 

๒. กระทรวงศึกษาธิการ 

 - รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (๑๘ ก.พ. ๒๕๔๔ – ๘ มิ.ย. ๒๕๔๔) 

๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 - อธิการบด ี (พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ (๒ ก.ย. ๒๕๓๔ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 
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๔. วิทยาลัยโยนก 

 - กรรมการสภาวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๒) 

๕. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

๗. มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

๘. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ (ต.ค. ๒๕๓๗ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

๙. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ (พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

๑๐. มหาวิทยาลัยรังสิต 

   - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  (พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

๑๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  (๗ มิ.ย. ๒๕๓๘ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

๑๒. มหาวิทยาลัยมหิดล  

   - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ (๒๑ มี.ค. ๒๕๓๙ – ๒๐ มี.ค. ๒๕๔๑) 

   - นายสภามหาวิทยาลัยมหิดล  (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

๑๓. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร 

       - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

๑๔. วิทยาลัยศรีโสภณ 

       - อุปนายกสภาวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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๑๕. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

       - อธิการบดี  (๑ ม.ค. ๒๕๔๐ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๔) 

       - ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๘) 

       - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  (๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๗ – ๑ ต.ค. ๒๕๕๙) 

๑๖. มหาวิทยาลัยแมโจ 

       - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  (๑ พ.ค. ๒๕๔๐ – ๑ พ.ค. ๒๕๔๒) 

๑๗. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

       - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  (๒๒ ม.ค. ๒๕๔๑ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

๑๘. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

       - คณะกรรมการสภาวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักรผูทรงคณุวฒิุ  

         (๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๑ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

๑๙. มหาวิทยาลัยบูรพา 

      - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ (๒๕ ม.ค. ๒๕๔๒ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

      - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (๒๕ ม.ค. ๒๕๔๖ – ๒๔ ม.ค. ๒๕๔๘) 

      - อุปนายกสภา  (๒๖ มี.ค. ๒๕๔๘ – ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๐) 

๒๐. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

      - กรรมการสภามหาวิทยาลยั  (๕ ม.ค. ๒๕๔๒ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

      - กรรมการสภาผูทรงคณุวุฒิ  (๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๗ – ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๐) 

๒๑. วิทยาลัยเซนตหลุยส 

      - กรรมการสภามหาวิทยาลยั  (๑ มิ.ย. ๒๕๔๒ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 

      - กรรมการสภาผูทรงคณุวุฒิ  (๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๗ – ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๑) 

๒๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

       - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  (๗ ธ.ค. ๒๕๔๒ – ๒๖ มิ.ย. ๒๕๔๓) 

๒๓. วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

       - กรรมการผูทรงคณุวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  (๒๓ มี.ค. ๒๕๔๓ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 
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๒๔. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      - กรรมการสภาผูทรงคณุวุฒิ  (๑๗ ต.ค. ๒๕๔๕ – ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๗) 

      - กรรมการสภาผูทรงคณุวุฒิ  (๑๘ ก.พ. ๒๕๕๐ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๒) 

๒๕. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

      - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ (๒๕ พ.ย. ๒๕๔๕ – ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๑) 

๒๖. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ (๒ ส.ค. ๒๕๔๖ – ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๕) 

๒๗. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      - กรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูทรงคุณวุฒิ  

        (๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๘ – ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๕) 

๒๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

      - กรรมการสภามหาวิทยาลยั  (๘ เม.ย. ๒๕๔๙ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘) 

๒๙. สถาบันบัณฑิตศึกษาจฬุาภรณ  

      - อุปนายกสภาสถาบันบณัฑิตศกึษาจุฬาภรณ  (๕ ต.ค. ๒๕๕๔ – ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘) 

ประวัติการเปนนายกสภา 

๑. มหาวิทยาลยัศิลปากร  (๗ ธ.ค. ๒๕๔๒ – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๗ ) 

๒. มหาวิทยาลยันเรศวร  (๒๖ พ.ย. ๒๕๓๙ – ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๗) 

๓. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  (๒๗ ก.ย. ๒๕๔๗ – ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๙) 

๔. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ  (๕ ก.ค. ๒๕๔๙ – ๙ มิ.ย. ๒๕๕๔) 

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี (๑๔ ก.พ. ๒๕๔๙ – พ.ย. ๒๕๕๑) 

๖. สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  (เม.ย. ๒๕๕๐ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๑) 

๗. มหาวิทยาลยักรุงเทพ  (๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๒)  

๘. มหาวิทยาลยัสยาม  (๓ เม.ย. ๒๕๕๒ – ๒ เม.ย. ๒๕๕๕) 

๙. มหาวิทยาลยัมหิดล  (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ – ๙ พ.ย. ๒๕๖๐) 
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การดำรงตำแหนงสำคัญอื่น ๆ 

๑. กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส  (๖ มิ.ย. ๒๕๔๖ – ๒ ก.ค. ๒๕๕๔) 

๒. ประธานโครงการหนวยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ  

    สยามบรมราชกุมาร ี (๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓ – ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๕) 

๓. ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง  (เม.ย. ๒๕๔๘ – ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘) 

๔. กรรมการมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระราชชนนีศรสีังวาลย (พอ.สว.)  

    (๑ ส.ค. ๒๕๔๕ – ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๓) 

    - ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว.  (๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๓ – ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐) 

๕. กรรมการคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

    (๙ ธ.ค. ๒๕๔๘ – ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๒) 

๖. ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาต ิ (๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒ – ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕) 

    - ประธานกรรมการบริหาร สภาวิจัยแหงชาต ิ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๗. กรรมการคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

    (๒๒ เม.ย. ๒๕๔๖ – ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๒)  

๘. กรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว (๑ ก.ค. ๒๕๔๔ – ๑ ต.ค. ๒๕๕๙) 

๙. มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

- ประธานคณะกรรมการจัดตั้งฯ  (๓๐ ม.ค. ๒๕๕๑ – ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔) 

- ประธานกรรมการบริหาร ครั้งท่ี ๑  (๑๕ ก.ค. ๒๕๕๔ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๖) 

๑๐. กรรมการโครงการทุนเลาเรียนหลวงสำหรับพระสงฆไทย 

      (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙) 

๑๑. กรรมการโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน  (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๑ ต.ค. ๒๕๕๙) 

      ในพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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กรรมการและอนุกรรมการดานการศึกษาและอื่นๆ 

๑. สมาชิกรัฐสภา 

    - สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔ – ๒๔ ก.ย. ๒๕๓๕) 

    - สมาชิกวุฒิสภา  (๒๒ มี.ค. ๒๕๓๙ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓) 

๒. กระทรวงสาธารณสุข 

    - กรรมการปองกันและควบคมุโรคไมตดิตอ  (พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

    - กรรมการสุขศึกษา  (พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

    - กรรมการความรวมมือการแพทยไทย – จีน  (๒๕ ก.พ. ๒๕๔๐ – ๑ ก.พ. ๒๕๔๓) 

    - อนุกรรมการสงเสริมใหมีการใชยาในทางที่เหมาะสม                  

      (๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๐ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

    - ที่ปรึกษาคณะทำงานกำกับและสนบัสนุนการศึกษา 

      การกระจายบุคลากรสาธารณสุขไปสูสวนภูมิภาค     

      (๓ ก.ค. ๒๕๔๑ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

    - ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการศึกษาเพ่ือกำหนดทิศทางการผลิต 

      และพัฒนากำลังคน ๘ กลุม  (๙ ธ.ค. ๒๕๔๒ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

    - คณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรแหงชาตเิพื่อการเสริมสราง 

      สมรรถนะงานสาธารณสุขโดยใชระบาดวิทยาในประเทศไทย       

      (๒๔ พ.ย. ๒๕๔๑ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

    - กรรมการอำนวยการปฏิรูประบบบริหารปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ 

      และวิธีการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข        

      (๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๒ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

    - กรรมการบริหารแผนงานที่ใชงบประมาณขององคการอนามัยโลก  

      (๓ พ.ย. ๒๕๔๒ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

๓. สมาคมสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

    - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรหิารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย   

      (ส.ค. ๒๕๔๒ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๔๔) 
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๔. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

    - กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 

      (พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

๕. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    - ประธานอนุกรรมการพัฒนาและสงเสรมิผูมีความรูความสามารถ 

      ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา    

      (๕ ต.ค. ๒๕๓๕ – ๑๙ ม.ค. ๒๕๓๙)   

    - กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมการสอน 

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (๒๐ ม.ค. ๒๕๓๗ – ๑๙ ม.ค. ๒๕๓๙) 

๖. สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

    - กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร 

      และเทคโนโลยีแหงชาต ิ (พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

    - อนุกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานวิจัยดีเดน            

      (พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

   - ที่ปรึกษาในคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน         

      (พ.ศ. ๒๕๓๘ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

   - กรรมการในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย      

      (พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

   - ที่ปรึกษาและอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล           

     (พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๔๐) 

๗. มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ 

    - กรรมการท่ีปรึกษาในคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน           

       (พ.ศ. ๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

๘. ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 

    - กรรมการบริหารราชวิทยาลยัอายุรแพทยแหงประเทศไทย       

      (พ.ศ. ๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๘) 
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๙. สำนักงบประมาณ 

    - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการนำรอง โครงการปรบัปรุง 

      ระบบการจัดการงบประมาณดานสาธารณสุข    

      (๑๗ ม.ค. ๒๕๔๓ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

๑๐. ภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

      - กรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล       

        (๒๙ เม.ย. ๒๕๔๒ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

๑๑. สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

      - ประธานคณะอนุกรรมการประสานและกำกับการจดัทำยุทธศาสตร 

        การพัฒนากำลังคนและการคุมครองทางสังคมในแผนพัฒนาฉบับที่ ๙ 

        (๑๓ ก.ค. ๒๕๔๓ – ๑ พ.ย. ๒๕๔๓) 

๑๒. องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

      - กรรมการในคณะกรรมการองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย   

        (พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๓๙) 

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรยีนดีเย่ียมรวม ๗ เหรียญ ในฐานะที่ 

     สอบไดคะแนนเปนท่ี ๑ ในวิชาหลกั ๗ วิชา และไดรับพระราชทาน 

                เหรียญทองเรียนดยีอดเยีย่มเมื่อสอบไดเปนที่ ๑ ทุกชั้นป  ตลอด 

                หลักสตูร  จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

พ.ศ. ๒๕๓๒  นักเรียนเกาดีเดนดานการบริหารการศึกษา  สมาคมนักเรยีนเกา 

                ปรินซรอยแยลลวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ไดรับคดัเลือกนำประวัตลิงในหนงัสอื Reference Asia : Asia’s  

                   Who of Men and Women of Achievement and Distinction 

    - ไดรับคดัเลือกนำประวัตลิงในหนงัสอื Marquis Who’s Directory of  

                   Medical Specialists. 
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  - ไดรับคดัเลือกนำประวัตลิงในหนังสือ Who’s Who directory  

      Thailand Executives 

 - ไดรับคดัเลือกนำประวัตลิงในหนังสอื Asean’s Who Knows What-1st – 

   End จัดพิมพโดย Kasuya Publishing Sdn.Bhd. 

พ.ศ. ๒๕๓๖ ศิษยเกาดีเดนโรงเรียนบางมลูนาก ภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจติร 

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ศิษยเกาดีเดนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ประจำป ๒๕๓๗ 

   - นักเรียนเกาตัวอยาง สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. ๒๕๓๘ รางวัลเกียรติคณุในฐานะศิษยแพทยดีเดน ประจำป ๒๕๓๘ 

                คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ประกาศเกียรติคณุ “บุคคลตัวอยาง”  ประจำป ๒๕๔๐  สาขา 

                 นักวิชาการพัฒนา  ดานการศึกษาจากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 

    - ประกาศเกียรติคณุในฐานะสมาชิกที่มีผลงานอันทรงคุณคาของ 

                   International Association of University Presidents (IAUP) 

                   ค.ศ. 1997 – 1998 

พ.ศ. ๒๕๔๔ - รางวัลเกียรตินิยม สมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

    - เกียรติบัตร “พอตัวอยางแหงชาติ” ประจำป ๒๕๔๔  โดยสมาคม 

                   ผูอาสาสมัครและชวยการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวลัมหาวิทยาลยัมหดิล-บี บราวน เพื่อการแพทยและสาธารณสุขไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๙ -  รางวัลผูทำคณุประโยชนใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 

 -  รางวัลพระธาตุพนมทองคำ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวลั “แทนคณุแผนดิน”  สาขาการศึกษา จากหนังสอืพิมพคม-ชดั-ลกึ 

๑๗ พ.ค. ๒๕๕๒  รางวัล “คนดีศรีพิจิตร” จากกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๓  Fullbright Thailand’s Hall Fame กลุม All-time Fame จากมลูนิธิ 

         การศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท) 
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๑๙ ต.ค. ๒๕๕๔ รางวัลพระราชทาน “มหิดลวรานสุรณ” สาขาพัฒนาสังค ประจำป  

                    พ.ศ. ๒๕๕๓  โดย สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรม 

      ราชูปถัมภ 

๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙ รางวัล “วิริยเมธีกิตติคุณ” สาขาวิทยาศาสตร จากมูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ 

๙ ม.ิย. ๒๕๕๙  ไดรับการยกยองและเชิดชูเปนปูชนียแพทย ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ป 

                   ของแพทยสภา 

ตำแหนงในปจจุบัน 

 ตำแหนงที่เกี่ยวของกับองคมนตร ี
๑. องคมนตรีในรัชกาลท่ี ๑๐  (๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ – ปจจุบัน) 

- องคมนตรีในรัชกาลท่ี ๙ (๑๘ ก.ค. ๒๕๔๔ – ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙) 

๒. กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล  (๒๗ ม.ค. ๒๕๔๗ – ปจจุบัน) 

- ประธานแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล  

       (๖ เม.ย. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน) 

๓. ประธานมูลนิธิโครงการสารานกุรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  

 (๕ พ.ย. ๒๕๖๒ – ปจจุบัน) 

๔. ประธานกรรมการมลูนิธิขาเทียม 

 (๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘ – ปจจุบัน) 

๕. ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

    (๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ – ปจจุบัน) 

 ตำแหนงที่เกี่ยวกับงานของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
๑. กรรมการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  

    (๑๙ ม.ค. ๒๕๕๒ – ปจจุบัน) 

๒. กรรมการบริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 

 (๑ ก.พ. ๒๕๖๑ – ปจจุบัน) 
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 ตำแหนงทางการศึกษา 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม  

    (๑ ก.พ. ๒๕๔๖ – ปจจุบัน) 

๒. นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย  

    (๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ปจจุบัน) 
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ตารางแสดงจำนวนผูเขารับปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

จำแนกตามคณะ และสาขา รวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๔ คน  

ระดับปริญญาตรี ๑,๗๒๖ คน ระดับปริญญาโท ๗๔ คน และระดับปริญญาเอก ๔ คน 

 

คณะ/สาขาวิชา รวม 

หลักสูตรปริญญาเอก 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารสวัสดิการสังคม 

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

 

๑ 

๓ 

รวม ๔ 

หลักสูตรปริญญาโท 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน 

- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

- หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ 

- หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

 

๗ 

๖ 

๒๑ 

๒๖ 

๑๑ 

๑ 

๒ 

รวม ๗๔ 
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 ๑๖๑ 

คณะ/สาขาวิชา รวม 

หลักสูตรปริญญาตร ี

คณะนิเทศศาสตร 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ 

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

- หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน 

วิทยาลัยจีนศึกษา 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

คณะพยาบาลศาสตร 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

คณะเภสัชศาสตร 

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

 

 

๙๒ 

 

๖๒ 

๗๓ 

๔๐ 

๔๕ 

๑๔ 

๑๙ 

๙ 

๔๐ 

๑๓๑ 

๑๑ 

 

๙๒ 

๔๒ 

 

๑๓๙ 

 

๖๗ 

 

๑๑ 

๑๐ 

๔๙ 

๘ 
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 ๑๖๒ 

คณะ/สาขาวิชา รวม 

คณะศิลปศาสตร 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเที่ยว 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 

- หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะกายภาพบำบัด 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

คณะเทคนิคการแพทย 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

คณะนิติศาสตร 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะการแพทยแผนจีน 

- หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต 

 

๗๒ 

๓๔ 

๓๘ 

๓๑ 

๗๔ 

 

๖๙ 

 

๕๙ 

๒๑ 

๕๕ 

 

๙๔ 

 

๑๒๑ 

 

๒๗ 

 

๗๗ 

รวม ๑,๗๒๖ 

รวมผูเขารับปริญญาทั้งหมด ๑,๘๐๔ 

 

 

 

 



162
 ๑๖๓ 

แผนภูมิแสดงผูเขารับปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

จำแนกตามคณะ  รวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๔ คน  

ระดับปริญญาตรี ๑,๗๒๖ คน ระดับปริญญาโท ๗๔ คน และระดับปริญญาเอก ๔ คน 

 

 
 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 ๑๖๓ 

แผนภูมิแสดงผูเขารับปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

จำแนกตามคณะ  รวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๔ คน  

ระดับปริญญาตรี ๑,๗๒๖ คน ระดับปริญญาโท ๗๔ คน และระดับปริญญาเอก ๔ คน 

 

 
 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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 ๑๖๔ 

ตารางแสดงจำนวนผูเขารับปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จำแนกตามคณะ และสาขา รวมทั้งสิ้น ๑,๗๕๒ คน  

ระดับปริญญาตรี ๑,๖๖๗ คน ระดับปริญญาโท ๘๑ คน และระดับปริญญาเอก ๔ คน 

 

คณะ/สาขาวิชา รวม 

หลักสูตรปริญญาเอก 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารงานสวัสดิการสังคม 

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

 

- 

๔ 

รวม ๔ 

หลักสูตรปริญญาโท 

- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

- หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ 

- หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน 

 

๑๓ 

๑๒ 

๓๔ 

๑๑ 

๒ 
๒ 

๗ 

รวม ๘๑ 
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 ๑๖๕ 

คณะ/สาขาวิชา รวม 

หลักสูตรปริญญาตร ี

คณะบริหารธุรกิจ 

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

- หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาต ิ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน 

วิทยาลัยจีนศึกษา 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

คณะพยาบาลศาสตร 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

คณะเภสัชศาสตร 

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

 

 

๕๓ 

๔๗ 

๒ 

๓๖ 

๓๗ 

๓๘ 

๙ 

๑๕ 

๒๙ 

๘๓ 

๕๐ 

 

๕๘ 

๗๔ 

๕๕ 

 

๑๖๕ 

 

๖๐ 

 

๑๑ 

๔ 

๕๒ 

๑๑ 
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 ๑๖๖ 

คณะ/สาขาวิชา รวม 

คณะศิลปศาสตร 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเที่ยว 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 

- หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 

คณะกายภาพบำบัด 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

คณะเทคนิคการแพทย 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนคิการแพทย 

คณะนิติศาสตร 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะการแพทยแผนจีน 

- หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร 

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

๗๐ 

๓๖ 

๒๑ 

๔๒ 

๗๑ 

 

๔๑ 

 

๖๖ 

 

๑๑๖ 

 

๒๖ 

 

๗๗ 

 

๖๖ 

 

๖๔ 

๑๒ 

๗๐ 

รวม ๑,๖๖๗ 

รวมผูเขารับปริญญาทั้งหมด ๑,๗๕๒ 
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 ๑๖๗ 

แผนภูมิแสดงผูเขารับปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จำแนกตามคณะ และสาขา รวมทั้งสิ้น ๑,๗๕๒ คน  

ระดับปริญญาตรี ๑,๖๖๗ คน ระดับปริญญาโท ๘๑ คน และระดับปริญญาเอก ๔ คน 

 

 
 

 

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 ๑๖๗ 

แผนภูมิแสดงผูเขารับปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จำแนกตามคณะ และสาขา รวมทั้งสิ้น ๑,๗๕๒ คน  

ระดับปริญญาตรี ๑,๖๖๗ คน ระดับปริญญาโท ๘๑ คน และระดับปริญญาเอก ๔ คน 

 

 
 

 

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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 ๑๖๘ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล  ที่ปรึกษา 

นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล   ท่ีปรึกษา 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน   ที่ปรึกษา 

ดร.วิเชียร  เตชะไพบลูย   นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช  อูสวัสดิ ์  นายกสภามหาวิทยาลัย 

นายไปรเทพ  ซอโสตถิกุล   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท กรรมการ 

ศาสตราจารยกิตตคุิณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย กรรมการ 

ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  กรรมการ 

รองศาสตราจารยประพันธพงศ   เวชชาชีวะ กรรมการ 

ดร.ธนู  กุลชล    กรรมการ 

ดร.วีระชัย  เตชะวิจิตร   กรรมการ 

นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย   กรรมการ 

นายสัก  กอแสงเรือง   กรรมการ 

นายอรัญ  เอ่ียมสุรยี   กรรมการ 

นายสุรพงษ  เตชะหรูวิจิตร   กรรมการ 

นายนิพนธ  ลีละศิธร   กรรมการ 

นางจินดา  บุญลาภทวีโชค   กรรมการ 

นางสาววรรณา  ลอลือเลิศ   กรรมการ  

อาจารย ดร.รุงเพชร  สงวนพงษ  กรรมการ 

ศาสตราจารยกิตตคุิณ ดร.สหัส  บณัฑติกุล กรรมการ 

ศาสตราจารย ดร.พรชัย  ชุนหจินดา  กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.รุงทิวา  วัจฉละฐิต ิ กรรมการ 

อาจารย ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณชิย  เลขานุการ 
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 ๑๖๙ 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

อธิการบดี 

รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท  

รองอธิการบดี 

Dr.Jonathan Rante Carreon      รองอธิการบด ี

อาจารย ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย     รองอธิการบด ี

อาจารยฉลอง  แขวงอินทร    รองอธิการบด ี

คณบดี 

อาจารย ดร.รัชดา  พวงประสงค    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

อาจารย ดร.นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ   คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  

    และสวัสดิการสังคม 

ผูชวยศาสตราจารยนิก สุนทรธัย    รักษาการคณบดีคณะศลิปศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยจรรยา  ยอดนลิ    คณบดีคณะบริหารธรุกิจ 

อาจารย ดร.จำรญูศรี พุมเทียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ  จนัทรวิทยานุชิต   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา เสมศรี    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 

ผูชวยศาสตราจารยยิ่งลักษณ วิรณุรัตนกิจ   คณบดีคณะกายภาพบำบดั 

อาจารยดวงหทัย  แสงสวาง       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและ 

       สิ่งแวดลอม 

อาจารยปวินท สุวรรณกุล     คณบดีคณะการแพทยแผนจีน 

ผูชวยศาสตราจารยนิก สุนทรธัย          คณบดีคณะนติิศาสตร 

อาจารยสรวลสรรค  พจนอาร ี     คณบดีคณะนเิทศศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  อิ่มสำราญ   คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา 
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 ๑๗๐ 

ผูอำนวยการกอง/ศูนย/สำนัก/สถาบัน 

นางวิมลพักตร นฤดลโชต ิ    ผูอำนวยการกองกลาง 

นางสาวบรินดา  วิริยะเสนา   ผูอำนวยการกองคลัง  

อาจารยทวีโภค  เอ่ียมจรูญ   ผูอำนวยการกองพัสดุ 

นางสุภัทรียา  จิตรกร    ผูอำนวยการกองทรัพยากรบคุคล และ 

รักษาการผูอำนวยการกองอาคารสถานที ่

อาจารยสุวรรณี  มงคลรุงเรือง   ผูอำนวยการกองแผนและพัฒนา และ 

    รักษาการผูอำนวยการสถาบันภาษา 

ผูชวยศาสตราจารยนิก  สุนทรธัย   รักษาการผูอำนวยการศูนยวัฒนธรรม 

นางสาวสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ   ผูอำนวยการศูนยบรรณสารสนเทศ และ 

    รักษาการผูอำนวยการศูนยดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 

นายธวัช  จัตุรัส   ผูอำนวยการสำนกัทะเบียนและประมวลผล 

อาจารยชิดชนก สิทธารถศักดิ ์   ผูอำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน  ผูอำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ 

อาจารยทศพร  เลิศพิเชฐ   รักษาการผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ 

นายอรัญ  เอ่ียมสุรยี   รักษาการผูอำนวยการสถาบันวิทยาการผูนำไทยจีน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริศ  วศินานนท   ผูอำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีน  

    ฝายไทย 

Prof.Zhong  Qiangwei   ผูอำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีน  

    ฝายจีน 
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 ๑๗๑ 

คณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต ปริญญาบัตรและหนังสือที่ระลึก 

 
 

๑. รองอธิการบดี  ประธานกรรมการ 

 (Dr.Jonathan Rante Carreon)  

๒. ผูอำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ กรรมการ 

๓. หัวหนาแผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 

๔. หัวหนาแผนกวิจยัและพัฒนางานวิชาการ กรรมการ 

๕. หัวหนาศูนยสหกิจศึกษา กรรมการ 

๖. หัวหนาแผนกรับนักศึกษา กรรมการ 

๗. หัวหนาแผนกระเบียน กรรมการ 

๘. หัวหนาแผนกสื่อสารองคกร กรรมการ 

๙. หัวหนาหนวยบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

๑๐. หัวหนาแผนกประมวลผลและสารสนเทศ กรรมการ 

๑๑. เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 

๑๒. ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. หัวหนาแผนกสำเรจ็การศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 ๑๗๒ 

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

ความเปนมา 

 สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือกำเนิดในป พ.ศ.

๒๕๓๙ ในระหวางท่ีโรงเรียนผดุงครรภอนามัยหัวเฉียว วิทยาลัยหัวเฉียวและ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดดำเนินการมาครบ ๕๕ ป ตามนโยบายใน

ปณิธานอันแนวแนของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งท่ีจะสงเสริมขยายขอบขายงานดานการศึกษา 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเมื่อศิษยเกาทุกรุนทุกสมัยไดมีโอกาสรวมงาน 

สังสรรคกันอยางพรอมเพียงกัน ในงาน “คืนสูเหยาชาวหัวเฉียว” ไดแสดงถึงพลังท่ี

ยิ่งใหญ จึงรวมตัวดำเนินการกอตั้งสมาคมศิษยเกาโดยใช ช่ือวา “สมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต”ิ และไดรับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ 

 

วัตถุประสงค  

๑. เพื่อสมานสามัคคีและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหวางผูเรียนวิชาชีพในสถาบัน

เดียวกัน 

๒. รวมกันรักษาจรรยาวิชาชีพใหเปนที่นิยม ผดุงเกียรติของสมาชิกและ

เชิดชูเกียรติสถาบัน 

๓. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นประสบการณ เผยแพร

ขาวสารขอมูลใหแกสมาชิก ชวยเหลือสมาชิกในดานสวัสดิการตามกำหนด 

๔. รวมมือประสานงานกับองคกรเอกชน หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือจัด

กิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งในและตางประเทศ 

๕. เพ่ือสงเสริมงานวัฒนธรรม 

 

อัตราคาบำรุงสมาชิก 

สมัครสมาชิกตลอดชีพ ๕๐๐ บาท  
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 ๑๗๓ 

การสมัครสมาชิก 

 สนใจสมัครไดที่สำนักงานสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ชั้น ๒ อาคารชิน โสภณพนิช เลขที ่๑๘/๑๘ ถ.เทพรัตน กม.ท่ี ๑๘ ต.บางโฉลง อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐  โทรศัพท ๐-๒๓๑๒-๖๓๐๐ ตอ ๑๓๕๐   
 

ประเภทของการเปนสมาชิก 

๑. สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่เคยศึกษา หรือสำเร็จจากโรงเรียนผดุงครรภ

อนามัย นับแตป พ.ศ.๒๔๘๔ วิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ตลอดจนบุคคลท่ีเปนหรือเคยเปนครู อาจารย มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือไดรับการ

เลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในท่ีประชุม 

 ๒. สมาชิกวิสามัญ ไดแก ศิษยปจจุบันของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สามารถเขารวมประชุมได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ 

 ๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่ผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมี

อุปการคุณแกสมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติที่เชิญเขาเปนสมาชิกสมาคม ไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงมติ แตสามารถใหคำแนะนำได 

 

สิทธิประโยชน 

๑. รับสิทธิพิเศษสวนลดการใชบริการในโรงพยาบาลและรานคาตางๆ 

(สอบถามรายรายละ เอี ยด  ได ที่ ส ำนั ก งาน สมาคม ศิษ ย เก า            

หรือ hcuaa01@gmail.com) 

๒. รับ ข าวสารความ เคลื่ อน ไหวของสมาคม และมหาวิทยาลั ย           

ผานทาง facebook สมาคมศิษยเกา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือ 

https://www.facebook.com/alumni.hcu/ 

๓. รับขาวสารความเคลื่อนไหวของสมาคม มีโอกาสพบปะสังสรรคเพื่อนรวมสถาบัน 

๔. เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

๑๘/๑๘ ถนนเทพรัตน  

กม.ท่ี ๑๘ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ 




