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ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

และ วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
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รำยนำมมหำบัณฑติ	คณะเทคนคิกำรแพทย์	 ๗๒
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รำยนำมบัณฑติ	คณะเทคโนโลย	ี ๑๔๒

รำยนำมบัณฑติ	คณะสัตวแพทยศำสตร์	 ๑๔๕

รำยนำมบัณฑติ	คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	 ๑๔๖

รำยนำมบัณฑติ	คณะบรหิำรธุรกจิและกำรบัญช	ี ๑๔๙

รำยนำมบัณฑติ	คณะศลิปกรรมศำสตร์	 ๑๕๙
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รำยนำมบัณฑติ	วทิยำลัยนำนำชำต	ิ ๑๗๑

รำยนำมบัณฑติ	คณะเศรษฐศำสตร์			 ๑๗๕

รำยนำมบัณฑติ	วทิยำลัยกำรคอมพวิเตอร์		 ๑๗๘

รำยนำมบัณฑติ	คณะสหวทิยำกำร	วทิยำเขตหนองคำย			 ๑๘๓
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	 จ�ำแนกตำม	คณะ	ระดับกำรศกึษำ	และเพศ	

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำ	มหำวทิยำลัยขอนแก่น	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	๒๕๖๔	 ๒๑๔

	 จ�ำแนกตำม	คณะ	สำขำวชิำ	ระดับกำรศกึษำ	และเพศ

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำ	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	๒๕๖๔	จ�ำแนกตำมระดับกำรศกึษำ	 ๒๒๕

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำ	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	๒๕๖๔	ระดับปรญิญำตรี		 ๒๒๕

	 จ�ำแนกตำมเกยีรตนิยิม	

เปรยีบเทยีบผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำ	ระดับปรญิญำตรี	จ�ำแนกตำม	คณะ	และปีกำรศกึษำ	 ๒๒๖

ทุนกำรศกึษำมหำวทิยำลัยขอนแก่น	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	๒๕๖๔	 ๒๒๗

รำยนำมนำยกสภำมหำวทิยำลัยและคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัย	 ๒๔๗

รำยนำมคณะกรรมกำรส่งเสรมิกจิกำรมหำวทิยำลัย	มหำวทิยำลัยขอนแก่น			 ๒๔๙

รำยนำมผู้บรหิำรมหำวทิยำลัยขอนแก่น			 ๒๕๐

หน้า



1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕



11พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�ม ผู้กร�บบังคมทูล 

วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระดับบัณฑิตศึกษ�

1.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาดุษฎบีัณฑติ	ปรญิญาประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง	

	 และปรญิญามหาบัณฑติ	จากบัณฑติวทิยาลัย

	 	 รองศาสตราจารย์เกยีรตไิชย		ฟักศรี		 คณบดบีัณฑติวทิยาลัย

	 	 ศาสตราจารย์วทิยา		เงนิแท้			 รองคณบดฝี่ายวจิัยและบรหิาร	บัณฑติวทิยาลัย

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรชวัล		ชายผา	 รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์ดจิทิัล	บัณฑติวทิยาลัย

๒.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ	

	 จากวทิยาลัยบัณฑติศกึษาการจัดการ

	 	 อาจารย์ศักดิ์ชัย		เจรญิศริพิรกุล		 คณบดวีทิยาลัยบัณฑติศกึษาการจัดการ

	 	 อาจารย์อจัฉรยิะ	อปุการกลุ	 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ	วทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ

3.	 ผูก้ราบบังคมทลูรายนามผูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติและปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ

	 จากวทิยาลัยปกครองท้องถิ่น

	 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์กฤชวรรธน์		โล่ห์วชัรนิทร์	 รองคณบดฝี่ายวชิาการ	วจิัย	และการต่างประเทศ	

	 	 	 วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ระดับปริญญ�ตรี

4.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ	ปรญิญาเกษตรศาสตรบัณฑติ	

	 จากคณะเกษตรศาสตร์

	 	 รองศาสตราจารย์ดรุณ	ี	โชตษิฐยางกูร				 คณบดคีณะเกษตรศาสตร์

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริภิาวี		เจรญิวัฒนศักดิ์		 รองคณบดฝี่ายการศกึษา	คณะเกษตรศาสตร์

๕.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ	จากคณะวศิวกรรมศาสตร์

	 	 รองศาสตราจารย์รัชพล		สันตวิรากร			 คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์

	 	 รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์		อารมีติร			 รองคณบดฝี่ายวชิาการ	คณะวศิวกรรมศาสตร์

๖.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาศกึษาศาสตรบัณฑติ	จากคณะศกึษาศาสตร์

	 	 ศาสตราจารย์สุมาล	ี	ชัยเจรญิ			 คณบดคีณะศกึษาศาสตร์				

	 	 รองศาสตราจารย์อศิรา		ก้านจักร			 รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร	

	 	 	 คณะศกึษาศาสตร์

	 	 รองศาสตราจารย์วายุ		กาญจนศร			 รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศกึษาและองค์กรสัมพันธ์	

	 	 	 คณะศกึษาศาสตร์
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๗.	 ผูก้ราบบงัคมทลูรายนามผูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ	ปรญิญาสารสนเทศศาสตรบณัฑติ	

	 ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ	จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 รองศาสตราจารย์อรทัย		เพยียุระ			 คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี		สอทพิย์			 รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศกึษาและสื่อสารองค์กร	

	 	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริัช	วงศ์ภนิันท์วัฒนา	 รองคณบดฝี่ายวชิาการและการต่างประเทศ	

	 	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๘.	 ผูก้ราบบังคมทลูรายนามผูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ	และปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ		

	 จากคณะแพทยศาสตร์

	 	 รองศาสตราจารย์อภชิาติ		จริะวุฒพิงศ์			 คณบดคีณะแพทยศาสตร์

	 	 รองศาสตราจารย์จุฬาพรรณ		อึ้งจะนลิ				 รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศกึษา	คณะแพทยศาสตร์

๙.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาบรหิารธุรกจิบัณฑติ	ปรญิญาบัญชบีัณฑติ	

	 จากคณะบรหิารธุรกจิและการบัญชี

	 	 รองศาสตราจารย์เพ็ญศร	ี	เจรญิวานชิ			 คณบดคีณะบรหิารธุรกจิและการบัญชี

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย		โกวรรธนะกุล			 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ	คณะบรหิารธรุกจิและการบญัชี

1๐.	ผูก้ราบบงัคมทลูรายนามผูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ	จากคณะสตัวแพทยศาสตร์

	 	 ศาสตราจารย์บัณฑติ		เต็งเจรญิสกุล				 คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร์

11.	ผูก้ราบบังคมทลูรายนามผูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ	ปรญิญาการออกแบบบณัฑติ

	 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

	 	 รองศาสตราจารย์ชูพงษ์	ทองค�าสมุทร			 คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1๒.	ผูก้ราบบังคมทลูรายนามผูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ	ปรญิญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ

	 จากคณะสาธารณสุขศาสตร์

	 	 ศาสตราจารย์วงศา		เล้าหศริวิงศ์			 คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์
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ร�ยน�ม ผู้กร�บบังคมทูล 

วันอังค�ร ที่ ๒๐ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระดับปริญญ�ตรี

1.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ	จากคณะวทิยาศาสตร์
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา	บุญยดื			 คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์พมิพ์วดี		พรพงศ์รุ่งเรอืง			 รองคณบดฝี่ายวชิาการ	คณะวทิยาศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์คัชรนิทร์		ศริวิงศ์			 รองคณบดฝี่ายบรหิาร	คณะวทิยาศาสตร์
๒.	 ผูก้ราบบงัคมทลูรายนามผูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ	จากคณะทนัตแพทยศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์วรานุช		ปิตพิัฒน์			 คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์
3.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ	จากคณะเทคโนโลยี
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา		เชาว์เรอืงฤทธิ์			 คณบดคีณะเทคโนโลยี
4.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ	จากคณะเทคนคิการแพทย์
	 	 รองศาสตราจารย์จุรรีัตน์		ดาดวง			 คณบดคีณะเทคนคิการแพทย์
	 	 อาจารย์เสาวนยี์	นาคมะเรงิ			 รองคณบดฝี่ายวชิาการและเทคโนโลยกีารศกึษา	
	 	 	 คณะเทคนคิการแพทย์	
๕.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาเศรษฐศาสตรบัณฑติ	จากคณะเศรษฐศาสตร์
	 	 ศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์		ผวิทองงาม		 คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์		สุขสวัสดิ์			 รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศกึษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์			
	 	 	 คณะเศรษฐศาสตร์
๖.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ		
	 ปรญิญาดุรยิางคศาสตรบัณฑติ	จากคณะศลิปกรรมศาสตร์
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรนิทร์		เปล่งดสีกุล						 คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์
๗.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑติ
	 และปรญิญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ	จากวทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริศิักดิ์		เหล่าจันขาม			 รองคณบดฝี่ายบรหิาร	วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤชวรรธน์	โล่ห์วัชรนิทร์	 รองคณบดฝี่ายวชิาการ	วจิัย	และการต่างประเทศ	
	 	 	 วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น
๘.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญานติศิาสตรบัณฑติ	จากคณะนติศิาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์วนดิา		แสงสารพันธ์			 คณบดคีณะนติศิาสตร์
	 	 อาจารย์ปรศินา		ค�าชาย			 ผูช่้วยคณบดฝ่ีายพฒันานกัศกึษาและกจิการเพือ่สงัคม		
	 	 	 คณะนติศิาสตร์
๙.	 ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาเภสัชศาสตรบัณฑติ	จากคณะเภสัชศาสตร์
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรนิทร์		จันทร์ศรี				 คณบดคีณะเภสัชศาสตร์

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมทรรศน์	ศรสีุข			 รองคณบดฝี่ายบรหิารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	

	 	 	 คณะเภสัชศาสตร์
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1๐.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาบรหิารธุรกจิบัณฑติ	ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ	
	 จากวทิยาลัยนานาชาติ
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริมินพร	ทพิสงิห์			 คณบดวีทิยาลัยนานาชาติ
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒวิัชฒ์		จติจักร			 รองคณบดฝ่ีายวชิาการและนวตักรรม	วทิยาลยันานาชาติ
11.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต		
	 ปรญิญาบรหิารธุรกจิบัณฑติ	ปรญิญาบัญชบีัณฑติ	ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ	
	 ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ	ปรญิญาเศรษฐศาสตรบัณฑติ	จากคณะสหวทิยาการ
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยีรติ		แสงอรุณ			 คณบดคีณะสหวทิยาการ
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร	ี	บูชติชน			 รองคณบด	ีคณะสหวทิยาการ
1๒.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ	
	 จากวทิยาลัยการคอมพวิเตอร์
	 	 รองศาสตราจารย์สริภัทร		เชี่ยวชาญวัฒนา			 คณบดวีทิยาลัยการคอมพวิเตอร์
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุธษด	ี	ศริแิสงตระกูล			 รองคณบดฝี่ายวชิาการ	วทิยาลัยการคอมพวิเตอร์
	 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์ชติสธุา		สุม่เลก็				 รองคณบดฝ่ีายวจัิยและนวัตกรรม	วทิยาลยัการคอมพวิเตอร์
13.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ	จากคณะพยาบาลศาสตร์
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตร์วไิล		ศรแีสง							 คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลิุบล		รุจริประเสรฐิ			 รองคณบดฝี่ายวชิาการและบรกิารสังคม	
	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์อัมพรพรรณ		ธรีานุตร			 รองคณบดฝี่ายวจิัยบัณฑติศกึษาและพัฒนาวชิาชพี		
	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์
14.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ	
	 จากวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีขอนแก่น
	 	 นางวัชร	ี	อมรโรจน์วรวุฒ	ิ ผู้อ�านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีขอนแก่น
1๕.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ	
	 จากวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีนครราชสมีา
	 	 นางสาวรสสุคนธ์		พไิชยแพทย์	 รกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
	 	 	 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีนครราชสมีา
1๖.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ	
	 จากวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีสรรพสทิธปิระสงค์		
	 	 นางสาวปัทมา		ผ่องศริ	ิ ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีสรรพสทิธปิระสงค์
1๗.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ	
	 จากวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีสุรนิทร์
	 	 นางสุชาดา		นิ้มวัฒนากุล	 ผู้อ�านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีสุรนิทร์
1๘.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ	
	 จากวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีอุดรธานี
	 	 นางสาวจริาพร		วรวงศ์	 ผู้อ�านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อุดรธานี
1๙.	ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ	
	 จากวทิยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม
	 	 นางนสิากร		วบิูลชัย	 รักษาราชการแทนในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
	 	 	 วทิยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม
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คำ�กร�บบังคมทูล

ของ

น�ยณรงค์ชัย  อัครเศรณี

น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� 

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

ณ อ�ค�รศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ก�ญจน�ภิเษก 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันว�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

	 ในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 เสด็จพระราชด�าเนิน	

มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๖4	 ในวันนี้	 นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการสภา

มหาวทิยาลัย	ผู้บรหิาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศกึษาโดยถ้วนหน้า		ข้าพระพุทธเจ้าในนามของมหาวทิยาลัย

ขอนแก่น	รู้สกึส�านกึในพระมหากรุณาธคิุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมไิด้

	 เนื่องในโอกาสนี้	 ข้าพระพุทธเจ้า	 นายณรงค์ชัย	 	 อัครเศรณี	 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น			

ขอพระราชทานพระราชานญุาตเบกิ	รองศาสตราจารย์ชาญชยั	พานทองวริยิะกลุ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น	

กราบบังคมทูลรายงานผู ้ส�าเร็จการศึกษา	 ในรอบปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๕	 และเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน	

ปรญิญาดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์	และรางวัลเกยีรตคิุณต่าง	ๆ	ต่อไป

																																																															 				 	ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



1๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

คำ�กร�บบังคมทูล

ของ

รองศ�สตร�จ�รย์ช�ญชัย  พ�นทองวิริยะกุล

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� 

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

ณ อ�ค�รศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ก�ญจน�ภิเษก  

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันว�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๕

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

	 ข้าพระพุทธเจ้า	 รองศาสตราจารย์ชาญชัย	 	 พานทองวิริยะกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น		

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน	ผู้ส�าเร็จการศกึษา	โดยสังเขปดังนี้

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖4	 -	 ๒๕๖๕	 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	 ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง	 ๆ	 ดังนี้		

ปรญิญาเอก	๒๖1	คน	ประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง	1๕3	คน	ปรญิญาโท	๘๖๘	คน	ปรญิญาตร	ี๖,1๕1	คน		

รวม	๗,433	คน	 และมีผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ระดับปรญิญาตรี	1,3๒1	คน

	 บัดนี้	 ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง

พระบาท	 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน	 ปริญญากิตติมศักดิ์	 รางวัลเกียรติคุณ	 และปริญญาบัตรแก่	

ผู้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ตามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูล	ต่อไป	 และขอพระราชทาน	

พระราโชวาท	 เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล	 แก่	 ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	

พนักงาน	นักศกึษา	และผู้เข้าร่วมพธิใีนครัง้นี้	สบืไป

	 ข้าพระพทุธเจ้า	ขอพระราชทานพระราชานญุาต	เบกิ	ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์และผูไ้ด้รบัรางวัลเกยีรตคิณุ

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ปรญิญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์		

	 	 นายภควัต		โกวทิวัฒนพงศ์

	 ปรญิญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์	สาขาวชิาชวีเคมทีางการแพทย์และชวีวทิยาโมเลกุล

	 	 รองศาสตราจารย์โนรเิอะ		อารากิ	(Norie	ARAKI)

	 ปรญิญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์	สาขาวชิาเกษตรเชงิระบบและพัฒนาการเกษตร

	 	 ศาสตราจารย์อารันต์		พัฒโนทัย



1๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

	 ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์	สาขาวชิาการบรหิารกจิการสาธารณะ

	 	 ศาสตราจารย์วุฒสิาร		ตันไชย

	 รางวัลพระธาตุพนมทองค�า	ประเภทบุคคล

	 	 รองศาสตราจารย์รังษี		นันทสาร

	 รางวัลศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

	 	 ศาสตราจารย์ธรีะ		รุญเจรญิ

	 รางวัลศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	สาขาวชิาออร์โธปิดกิส์

	 	 ศาสตราจารย์สุกจิ		แสงนพิันธ์กูล

	 รางวัลศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	สาขาวชิาพชืไร่

	 	 ศาสตราจารย์อนันต์		พลธานี

	 รางวัลศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	สาขาวชิาจักษุวทิยา

	 	 ศาสตราจารย์ยศอนันต์		ยศไพบูลย์

	 รางวัลศษิย์เก่าดเีด่น

	 	 นายเข้มแข็ง		ยุตธิรรมด�ารง

	 	 นายมานติ		ปานเอม

	 รางวัลศรมีอดนิแดง	ประเภทวชิาการ

	 	 รองศาสตราจารย์วรานุช		ปิตพิัฒน์

	 รางวัลศรมีอดนิแดง	ประเภทสนับสนุน

	 	 นายสงัด		ปัญญาพฤกษ์

	 รางวัลศรกีาลพฤกษ์	

	 	 นางสาวณชิาภัทร		ปาณัฐโยธนิ

	 	 	 	 	 	 															

			 	 	 	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 



รายนามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 ปรญิญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ 

 สาขาวชิาปรัชญาและศาสนาตะวันออก

      พระราชภาวนาวชริากร ว.ิ (อนิทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) 

 ปรญิญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ 

 นายภควัต  โกวทิวัฒนพงศ์

 ปรญิญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ ์

 สาขาวชิาชวีเคมทีางการแพทย์และชวีวทิยาโมเลกุล 

  รองศาสตราจารย์ ดร.โนรเิอะ  อาราก ิ

 ปรญิญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์   

 สาขาวชิาเกษตรเชงิระบบและพัฒนาการเกษตร  

  ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย

 ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑติกติติมศักดิ์   

 สาขาวชิาการบรหิารกจิการสาธารณะ   

  ศาสตราจารย์วุฒสิาร  ตันไชย

  



๒1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

พระราชภาวนาวชริากร ว.ิ (อนิทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)
ปรญิญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ 

สาขาวชิาปรัชญาและศาสนาตะวันออก

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕
                                           

 พระราชภาวนาวชิรากร วิ. (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) เกิดที่บ้านหนองแวง	 ต�าบลสูงใต้	 อ�าเภอ	

หนองสูง	 จังหวัดมุกดาหาร	 (จังหวัดนครพนมในขณะนั้น)	 โยมบิดาชื่อ	 คุณพ่อแดง	 ผิวข�า	 โยมมารดาชื่อ		

คุณแม่จอมแก้ว	 ผิวข�า	 เป็นบุตรคนที่	 ๖	 ในจ�านวนพี่น ้อง	 ๗	 คน	 เป็นหญิง	 3	 คน	 เป็นชาย	 4	 คน		

พระราชภาวนาวชริากร ว.ิ (อนิทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)	ส�าเร็จการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที่	4	หลังจากนัน้ได้

บรรพชาเรยีนจบนักธรรมชัน้ตรแีละกรรรมฐานธุดงค์ตลอดระยะเวลาบรรพชาและอุปสมบท

 พระราชภาวนาวชิรากร วิ. (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) ได้เผยแผ่พระธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จ	

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ตามกรอบปฏิปทาขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น	 ภูริทตฺโต		

และหลวงตาพระมหาบัว	 ญาณสมฺปนฺโน	 โดยเทศนาอบรมพุทธศาสนิกชนในท้องที่และใกล้เคียงรวมถึง

พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป	 ในปีพุทธศักราช	๒๕4๘	 ได้ให้โอวาทแก่ฆราวาสและพระสงฆ์ก่อนฉันภัตตาหารเช้า	

ทุกวัน	รวมถงึพระสงฆ์ในทุกวันอุโบสถ	(ขึ้น	1๕	ค�่า	และแรม	1๕	ค�่า)	ตลอดจนให้แนวทางด้านการปฏบิัตภิาวนา

ทุกวันพระ	 และการรับนิมนต์ไปแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนภายนอกวัด	ทั้งในและต่างประเทศ	นอกจากการ

เผยแผ่พระธรรมเทศนาแล้วนัน้	ท่านได้เล็งเห็นถงึความส�าคัญของการเก็บบันทกึ	รวบรวม	และเผยแผ่พระธรรม

ค�าสัง่สอนของหลวงตาพระมหาบวั	ญาณสมฺปนโฺน	วดัป่าบ้านตาด	เป็นอย่างยิง่	จงึด�ารใิห้รวบรวมพระธรรมเทศนา

ตลอดช่วงอายุของหลวงตา	 จ�านวนกว่า	 1๐,๐๖๖	 กัณฑ์	 มาจัดท�าเป็นวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาของอนุชนรุ่นหลัง

มากกว่า	 1,๐๐๐	 ไฟล์	 งบประมาณในการด�าเนินการมากกว่า	 ๒,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 และได้จัดท�าเป็นหนังสือ	

ประมวลพระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบวั	ญาณสมปฺนโฺน	อกีจ�านวน	๗๖	ชดุ	จดัพมิพ์ชดุละ	1,๐๐๐	เล่ม	

รวมพมิพ์หนังสอืมากกว่า	๗๖,๐๐๐	เล่ม	เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายมากกว่า	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	เพื่อมอบเป็น

วิทยาทานแก่วัด	 องค์กร	 ภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และห้องสมุดต่าง	 ๆ	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี้เพื่อเผยแผ่	

พระธรรมค�าสั่งสอนของพุทธศาสนาให้ด�ารงต่อไปได้ตราบชั่วลูก	ชั่วหลาน

 พระราชภาวนาวชริากร ว.ิ (อนิทร์ถวาย สนตฺสุสฺโก) ได้สนบัสนนุการเผยแผ่พระพทุธศาสนา	ส่งเสรมิ

การจัดตั้งวัดสาขา	 รวมทั้งมอบหมายให้พระภิกษุในสังกัดวัดป่านาค�าน้อยที่มีความเหมาะสมออกไปจ�าพรรษา	

เป็นเจ้าอาวาสวัดนัน้	ๆ	ทัง้ภาครฐัและประชาชนทัว่ไปสนบัสนนุปัจจยัในการสร้างเสนาสนะ	ครภุณัฑ์	สิง่ของต่าง	ๆ	

ภายในวัด	 คิดเป็นปัจจัยรวมมากกว่า	 ๒๕,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 นอกจากนั้นยังสนับสนุนการบรรพชาอุปสมบท	

ของพระใหม่	 รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการบรรพชาอุปสมบทหมู ่ของนักศึกษาแพทย	์	

จากคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลัยมหดิล	ตัง้แต่พุทธศักราช	๒๕4๘-๒๕๕๖	วัดป่านาค�าน้อย	

เป็นวัดที่บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรผู ้มีจิตกุศลประสงค์จะอุปสมบทตลอดทั้งปี	 โดยไม่มีค ่าใช้จ ่าย		

รวมถึงการจัดบริขารในการบวชให้พร้อมตามด�าริของพระเดชพระคุณ	 พระราชภาวนาวชิรากร วิ.  

(อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)	 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการอบรมให้ความรู้	 เสริมสร้างสติปัญญา	 แนวความคิดและจิตใจ	



๒๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

แก่ศรัทธาสาธุชนทั่วไป	เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน	สังคม	และเป็นก�าลังในการพัฒนาประเทศชาตติ่อไป	

กล่าวโดยเฉพาะมหาวทิยาลยัขอนแก่น	พระราชภาวนาวชริากร ว.ิ (อนิทร์ถวาย สนตฺสุสฺโก)	เมตตาเป็นประธาน

ฝ่ายสงฆ์ในโครงการระดมทุนเพื่อการศกึษา	“พี่ให้น้องกองละ	1,๐๐๐	บาท”	เพื่อมอบทุนการศกึษาแก่นักศกึษา

มหาวทิยาลัยขอนแก่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 ด้วยผลแห่งวัตรปฏิบัติที่พระเดชพระคุณ	พระราชภาวนาวชิรากร วิ. (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)																												

ได้เพียรพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	 โดยบริหารจัดการความรู้	 และเผยแผ่พระธรรม																		

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาจนสัมฤทธิผล	 ท�าให้คนในสังคมต่างได้รับความรู้ทั้งทางโลกควบคู่ไปกับทางธรรม

อย่างทั่วถงึ	 ด้วยเกยีรตคิุณอันดงีามตามปรากฏเป็นที่ประจักษ์	 สภามหาวทิยาลัยขอนแก่น	 จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อประกาศเกยีรตคิุณให้ปรากฏ	สบืไป



๒3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

นายภควัต  โกวทิวัฒนพงศ์
ปรญิญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ 

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ์ ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิม	ดมีาก)	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ระดับปริญญาโท	 สาขาการตลาดและการเงิน	 Wharton	 School	 University	 of		

Pennsylvania		ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัทรนีตีี้	วฒันา	จ�ากดั	(มหาชน)	กลุม่บรษิทัหลกัทรพัย์	

ทรีนีตี้	 ตลอดระยะเวลาการท�างาน	 ท่านได้น�าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน	

มาใช้บริหารและพัฒนาบริษัทชั้นน�าของประเทศในต�าแหน่งส�าคัญ	 ๆ	 เช่น	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

กรรมการอิสระ	 บริษัทแลนด์	 แอนด์	 เฮ้าส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัทสมาร์ท	 ไอดี	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 กรรมการอิสระ	

และคณะกรรมการการลงทุน	 บริษัทดุสิตธานี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 กรรมการบริษัทการแพทย์	 สุขุมวิท	 ๖๒	 จ�ากัด		

คณะกรรมการบรษิัท	คณะกรรมการสรรหาพจิารณาผลตอบแทนบรษิัท	ทรสิเรทติ้ง	จ�ากัด

 นายภควตั  โกวทิวฒันพงศ์	เป็นผูม้ชีือ่เสยีง	ได้รบัการยอมรบัในวงการการเงนิ	ตลาดทนุของประเทศไทย	

ท่านได้น�าองค์ความรู้	 ประสบการณ์ที่ส่ังสมมาขับเคลื่อนงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ทั้งเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	

พฒันางานด้วยระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	เรยีกว่าเป็นผูน้�านวตักรรมด้านการเงนิและตลาดทนุ	มาช่วยเหลอืสงัคม

ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 เช่น	 ขณะด�ารงต�าแหน่งกรรมการรองประธานตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทย	ได้เปลีย่นแปลงวธิกีารซื้อขายแบบประมลูราคาอย่างเปิดเผย	(Open	Auction)	ด้วยวธิเีคาะกระดาน

ในห้องค้าหลักทรัพย์	มาใช้ระบบการซื้อขายด้วยคอมพวิเตอร์	ซึ่งเรยีกว่า	ระบบ	ASSET	(Automated	System	for	

the	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand)	 อีกทั้งยังร่วมคณะท�างานเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนระบบจากมีใบหุ้น	

เป็นระบบไร้ใบหลกัทรพัย์	(Scripless)	และสร้างหลกัธรรมาภบิาล	หรอื	Good	Governance	ให้แกบ่รษิทัจดทะเบยีน

ในขณะนั้น	 เมื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	 เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้สมาชิก	

บริษัทหลักทรัพย์พัฒนารายงาน	 การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ	 (Research	 Paper)	 โดยอาศัยความร่วมมือ	

และเครือข่ายจากต่างชาต	ิ เป็นประธานชมรม	Human	 Capital	Management	 (HCM	 Club)	 ของสมาคมบริษัท	

จดทะเบยีนไทย	ภารกจิที่ส�าคัญคอื	ช่วยพัฒนาความรู้เพื่อยกระดับความสามารถในการบรหิารทรัพยากรมนุษย์

ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์	ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้ค้าตราสารหนี้	ได้รเิริ่มและผลักดัน

ให้จัดตั้งสมาคมบริษัทตราสารหนี้	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๕3๕	 และได้เชิญธนาคารพาณิชย์มาร่วมเป็นกรรมการ		

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตราสารหนี้ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นระบบ	 และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	

ของผู้ออกตราสารหนี้	(Rating)

 นายภควัต  โกวทิวัฒนพงศ	์เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน	(Mentor)	และจัดสรร

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	 ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการ	

หน่วยงานภาคเอกชน	 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา	

ระบบราชการ	 (กพร.)	 ท ่านยังเป ็นกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย ์สังเวียน	 อินทรชัย		

เป็นคณะอนุกรรมการการประเมินผลด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ	 สาขาขนส่ง	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย



๒4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

รัฐวสิาหกจิ	(สคร.)	กระทรวงการคลัง	เพื่อตัง้ดัชนชีี้วัดความส�าเร็จ	(KPI)	ให้แก่รัฐวสิาหกจิและให้ค�าแนะน�าทาง	

การเงิน	 เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นและรางวัลบริการดีเด่น		

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ

 นายภควัต  โกวทิวัฒนพงศ	์เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสรมิการศกึษา	กล่าวโดยเฉพาะ

ด้านการเงิน	 การลงทุนและการบริหารอย่างต่อเนื่อง	 ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์จากรางวัลที่ได้รับ	 เช่น																								

โล่เกียรติคุณ	 “นราธิปประพันธ์”	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๖1	 จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร																					

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน	 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	 สถาบันบัณฑิต																								

พัฒนบริหารศาสตร์	 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	 ๒๕๕1	 -	 ปัจจุบัน	 เป็นอาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท		

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช	ีตัง้แต่ปีพุทธศักราช	๒๕1๘-๒๕๒๙		โดยรเิริ่มการน�าแบบจ�าลองทางการเงนิ	

Simulation	on	Financial	Modeling	 เพื่อเรยีนรู้ในสถาบันการศกึษา	จนได้รับโล่เกยีรตยิศ	ปีพุทธศักราช	๒๕3๐	

จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

	 ด้วยเกยีรตปิระวตัทิีส่�าคญั	กอปรกบัผลงานอันโดดเด่น	และได้อุทศิตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างสงูสดุ	

ทั้งในด้านวิชาชีพ	 วิชาการ	 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  

ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕  

เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป



๒๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.โนรเิอะ  อารากิ
ปรญิญาปรัชญาดษุฎบัีณฑติกติตมิศักดิ์

 สาขาวชิาชวีเคมทีางการแพทย์และชวีวทิยาโมเลกลุ

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 รองศาสตราจารย์ ดร.โนรเิอะ  อาราก ิ	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควชิาพนัธศุาสตร์และชวีวทิยา	
มะเร็ง	บัณฑติวทิยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทย์	คณะวทิยาศาสตร์ชวีภาพ	มหาวทิยาลัยคุมาโมโตะ	ประเทศญี่ปุ่น	
เป็นนักชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุลที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยด้านโปรตีโอมิกส์ในมะเร็ง	 เป็นผู้ม	ี
ส่วนส�าคัญในการสร้างความร่วมมอืด้านวชิาการ	การวจิยั	การพฒันาคณาจารย์และนกัศกึษาทัง้ระดับปรญิญาตรี
และบัณฑติศกึษาของมหาวทิยาลัยขอนแก่น	ตลอดจนสถาบันอุดมศกึษาและองค์กรอื่น	ๆ	ในประเทศไทย
	 ในด้านความเป็นครู	 รองศาสตราจารย์ ดร.โนริเอะ อารากิ เป็นผู ้เปี ่ยมด้วยความเมตตา		
ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ศษิย์ทัง้ชาวญีปุ่น่และชาวไทย	ดแูลความเป็นอยู่ของอาจารย์และนกัศกึษาไทยทีไ่ปศกึษาวจิยั	
ณ	 มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ	 ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการให้ค�าแนะน�าด้านการวิจัยแก่นักศึกษาให้ส�าเร็จได้	
ตามแผนเวลาอนัจ�ากดั	นบัเป็นก�าลงัส�าคญัยิง่ต่อการร่วมผลติบณัฑติและพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น
ให้มีคุณภาพและศักยภาพระดับสากล	การท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเป็นผู้หาทุนสนับสนุน
ยังผลให้คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโอกาสศึกษาต่อและท�าวิจัย	ณ	 มหาวิทยาลัย		
คุมาโมโตะอย่างต่อเนื่อง
	 ในด้านการวิจัย	 รองศาสตราจารย์ ดร.โนริเอะ  อารากิ ได้ท�าการศึกษาวิจัยร่วมกับคณาจารย์	
และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในการแก้ปัญหาโรคมะเร็งหลายชนิด	 เช่น	 มะเร็งสมอง	 และมะเร็งท่อน�้าด	ี	
ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี	
ด้านโปรตีโอมิกส์และวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น	 ๆ	 ในการศึกษาวิจัยกลไกการเกิดและการแพร่ลุกลามของ	
เซลล์มะเร็ง	 สร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยต่อไป	 ท�าให้สามารถผลิตเซลล์ต้นก�าเนิด
ของมะเร็งสมองและมะเร็งท่อน�า้ด	ีซึ่งเป็นตัวอย่างชวีภาพ	ที่มคีุณค่าต่อการวจิัยด้านมะเร็งอย่างหาค่ามไิด้	และ
ได้สร้างผลงานตพีมิพ์ในวารสารวชิาการนานาชาตริ่วมกันมากกว่า	1๙	เรื่อง
	 ในด้านวิชาการ	 รองศาสตราจารย์ ดร.โนริเอะ  อารากิ เป็นผู้สร้างความร่วมมือทางวิชาการและ	
การวจิัยกับมหาวทิยาลัยขอนแก่น	โดยเป็นอาจารย์พเิศษในการบรรยาย	การสัมมนา	และเป็นอาจารย์ที่ปรกึษา
วทิยานพินธ์อย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลากว่า	๒๐	ปี	มอีาจารย์และนกัศกึษาทีผ่่านการฝึกอบรมแล้ว	จ�านวน	13	คน	
เป็นผู้หนึง่ทีผ่ลกัดันและสนบัสนุนให้เกดิหลักสตูรปรญิญาเอก	Double	Degree	Program	ระหว่างหลกัสตูรบณัฑติ
ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์	 มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ	 กับหลักสูตรชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล	
คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	
 รองศาสตราจารย์ ดร.โนริเอะ  อารากิ เป็นผู้มีคุณูปการยิ่งทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัย		
เพือ่สร้างเสรมิสขุภาวะของชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาอาจารย์	นักศกึษา
ของมหาวทิยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด	สภามหาวทิยาลัยขอนแก่น	จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์ให้	รองศาสตราจารย์  
ดร.โนรเิอะ  อาราก	ิได้รบัพระราชทานปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาชวีเคมทีางการแพทย์ 
และชวีวทิยาโมเลกุล	ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕	เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัต	ิสบืไป
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Acknowledgment of Honor 
Associate Professor Dr. Norie Araki 
Honorary Doctorate Degree in Philosophy 

(Medical Biochemistry and Molecular Biology)

 for 2022 (B.E. 2565) 

 Associate Professor Dr. Norie Araki presently	holds	the	position	of	the	Head	of	the	Department	
of	Tumor	Genetics	and	Biology,	Graduate	School	of	Medical	Science,	Faculty	of	Life	Sciences,	Kumamoto	
University,	Japan.	Associate	Professor	Dr.	Norie	Araki	is	a	medical	biochemist	and	molecular	biologist	who	
dedicates	 herself	 to	 developing	 research	 in	 proteomics	 in	 tumors.	 She	 has	 played	 a	 significant	 role	 in		
building	 academic	 and	 research	 collaboration	 and	 development	 of	 lecturers	 and	 students	 at	 both	 the		
undergraduate	 and	 graduate	 levels	 of	 Khon	 Kaen	 University,	 as	 well	 as	 other	 Thai	 universities	 and		
organizations.	
	 Regarding	 the	 teaching	profession,	Associate Professor Dr. Norie Araki generously	 transfers	
knowledge	 to	 her	 Japanese	 and	 Thai	 students,	 taking	 care	 of	 the	 lives	 of	 Thai	 students	 and	 lecturers		
studying	and	conducting	research	at	Kumamoto	University.	She	has	dedicated	herself	to	providing	research	
advice	to	students	so	they	can	complete	the	program	within	the	limited	time	frame.	The	Associate	Professor	
is	thus	a	major	force	behind	the	preparation	and	development	of	graduates	and	personnel	of	Khon	Kaen	
University	 with	 international	 potential.	 Associate	 Professor	 Dr.	 Norie	 Araki	 has	 continuously	 supervised		
students’	theses	and	located	supporting	funds	for	many	lecturers	and	students	until	they	can	continue	their	
studies	and	research	at	Kumamoto	University.		
	 Concerning	research,	Associate Professor Dr. Norie Araki has	performed	research	studies	with	
lecturers	and	students	of	Khon	Kaen	University	on	the	solution	of	various	cancerous	types,	such	as	brain	
tumors	and	Cholangiocarcinoma,	which	are	important	health	problems	of	people	in	the	Northeast	of	Thailand.	
The	Associate	professor	has	applied	her	knowledge	and	technology	in	proteomics	and	medical	sciences	in	
her	studies	of	the	mechanism	behind	diseases	and	the	spread	of	cancerous	cells.	In	so	doing,	she	has	built	
new	bodies	of	knowledge	extensible	in	applications	with	patients.	Her	research	has	enabled	the	production	
of	 original	 neural	 and	 bile	 duct	 cells,	 invaluable	 biological	 examples	 leading	 to	 cancer	 research.	 Her		
publications	in	international	journals	total	over	19	subjects.
	 In	terms	of	academic	works,	Associate Professor Dr. Norie Araki has	initiated	academic	and	
research	collaboration	with	Khon	Kaen	University.	She	has	been	a	guest	lecturer	in	courses	and	seminars	
and	has	supervised	theses	of	students	for	over	20	years,	with	13	students	completing	the	training	programs	
she	 has	 offered.	 The	 professor	 has	 been	 a	major	 part	 in	 initiating	 and	 supporting	 the	 Double	 Degree		
Doctorate	 Program	 between	 the	medical	 science	 graduate	 program	 of	 Kumamoto	 University	 and	 the		
medical	biochemistry	and	molecular	biology	program	of	the	Faculty	of	Medicine,	Khon	Kaen	University.	
	 Associate Professor Dr. Norie Araki is	genuinely	an	academic	and	research	benefactor	whose	
works	have	added	to	the	healthiness	of	the	community	in	the	Northeast	of	Thailand.	She	has	continuously	
supported	and	promoted	staff	and	student	development	at	Khon	Kaen	University.	The	Khon	Kaen	University	
Council	 has	 thus	 unanimously	 agreed	 to	 bestow	 upon	Associate Professor Dr. Norie Araki the   
Honorary Doctorate Degree in Philosophy (Medical Biochemistry and Molecular Biology)	for	2022	
(B.E.	2565)
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย
ปรญิญาปรชัญาดุษฎบัีณฑติกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาเกษตรเชงิระบบและพฒันาการเกษตร

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยและการพัฒนาดีเด่นในด้านการเกษตร							

เชิงระบบและการปรับปรุงพันธุ์ถ่ัวลิสง	 โดยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่นและน�าไปพัฒนาต่อยอด	

ให้เกษตรกร	 และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 ยังผลให้เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร	

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และทัว่ทกุภาคในประเทศไทย	โดยท่านได้ด�าเนนิการวจิยัและพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง

เป็นเวลากว่า	3๐	ปี	

	 ด้านงานวิจัยเกษตรเชิงระบบของประเทศไทย	ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย เป็นหนึ่งใน	

ผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านนี้	 โดยเฉพาะงานวิจัยระบบการปลูกพืชและระบบการท�าฟาร์มในเขตอาศัยน�้าฝน																																					

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	เพื่อสร้างระบบการปลูกถั่วลสิงหลังนาโดยไม่ใช้น�้าชลประทาน	จนได้มกีารขยายผล

ไปอย่างแพร่หลาย	 สู่พื้นที่มีสภาพเหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ทั้งยังเป็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญ																				

ในการพัฒนาและเผยแพร่แนวคิดและวิธีการของงานวิจัยระบบการท�าฟาร์มในประเทศไทย	 จนท�าให้ม	ี																									

การน�าไปใช้กันอย่างกว้างขวางในการทดสอบเทคโนโลยีในไร่นาเกษตรกร	 วิธีการเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยและ	

นักพัฒนาสามารถท�าความเข้าใจในสภาพและเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ในชนบทแต่ละท้องที่ได้ในระยะเวลาอันสั้น		

ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสในการพัฒนา	 จนกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเอาการวิเคราะห์พื้นที	่

ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขของแต่ละท้องที	่	

ซึ่งเป็นนโยบายที่ถอืปฏบิัตทิั่วประเทศ	ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย ได้พัฒนาถั่วลสิงเมล็ดเล็กพันธุ์

ขอนแก่น	๖๐-1	มข.1	มข.4๐	ถั่วลสิงเมล็ดโตพันธุ์	มข.๗๒-1	มข.๗๒-๒	และ	มข.๖๐	จนได้ผลติภัณฑ์แปรรูป

มีมูลค่าสูง	 และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยเน้นการปรับปรุงพันธุ์ให้ต้านทาน	

ต่อโรคยอดไหม้และทนแล้ง	 ซึ่งจะส่งผลให้ลดการปนเปื ้อนจากสารพิษอะฟลาทอกซินซึ่งเกิดจากเชื้อรา		

นับได้ว่า	ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย เป็นหนึ่งในผู้บุกเบกิงานด้านนี้	 นอกจากนี้ทมีงานยังได้ศกึษา	

องค์ความรูพ้ื้นฐานเพือ่การจดัการซากถัว่ลสิง	ทีจ่ะให้ประโยชน์สงูสดุต่อการปรับปรงุบ�ารงุดนิและเพิม่ผลผลติพชื

ที่ปลูกตาม	 โดยได้เผยแพร่ออกสู่เกษตรกรแล้ว	 ในด้านการเพิ่มมูลค่าท่านยังได้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงให้มี	

กรดโอเลอิกสูง	 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการอุดตันของไขมันในหลอดเลือด	 ท�าให้ลดความเสี่ยงจากการ	

เป็นโรคความดัน	 โรคหลอดเลือด	 และโรคหัวใจ	 เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์	 และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น		

ท�าให้เกษตรกรสามารถขายได้ราคาสูงขึ้นและมรีายได้เพิ่มขึ้น

 ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย	 เป็นผู ้มีความใฝ่รู ้และทุ ่มเทกับงานวิจัยและพัฒนา	

มาอย่างต่อเนือ่ง	เป็นคนมุ่งมัน่และมอีดุมการณ์ในการท�างานด้วยความเสยีสละ	อทุศิตนเพือ่ส่วนรวม	โดยเฉพาะ

การพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยขอนแก่น	โดยพัฒนาศักยภาพนักวจิัย	การสร้างนักวจิัยรุ่นใหม่	การพัฒนา

อาจารย์เพือ่เข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการ	และการพฒันาด้านการเกษตรเพือ่แก้ปัญหาท้องถิน่	เป็นผูท้ีอ่่อนน้อมถ่อมตน	
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มีความเอื้อเฟื้อสนับสนุนผู้ร่วมงาน	 เป็นที่ยอมรับเคารพนับถือของคนท่ัวไป	 มีความเป็นผู้น�าทางวิชาการ		

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัย	 และนักพัฒนารุ ่นหลัง	 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์	

ให้	ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย	 ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวชิาเกษตรเชงิระบบและพฒันาการเกษตร	ประจ�าป ีพทุธศกัราช ๒๕๖๕	เพือ่เป็นเกยีรตปิระวัต	ิสบืไป
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

ศาสตราจารย์วุฒสิาร  ตันไชย
ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑติกติติมศักดิ์  

สาขาวชิาการบรหิารกจิการสาธารณะ

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร	์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 พุทธศักราช	 ๒๕๒3	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร	์	

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 พุทธศักราช	๒๕๒๕	 และ	Master	 of	 Policy	 Science,	 จาก	 Saitama		

University	ประเทศญีปุ่น่	พทุธศกัราช	๒๕๒๙	ภายหลงัส�าเรจ็การศกึษาได้ท�างานเป็นอาจารย์ประจ�าภาควชิาการ

พัฒนาชุมชน	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองคณบดี	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

และได้อุทศิตนเพื่อกจิการสาธารณะมาตลอดชวีติการท�างาน

 ศาสตราจารย์วุฒสิาร  ตันไชย	เป็นผู้มบีทบาทในการขับเคลื่อนการกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครอง

ท้องถิ่นในฐานะผู ้บริหาร	 นักวิจัย	 นักวิชาการ	 ที่ปรึกษาต่าง	 ๆ	 และเป็นผู ้มีผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์		

ในปีพุทธศักราช	 ๒๕3๙	 ได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถ	

ดูแลตนเองได้ผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่น	 นอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิชาการอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 รายงานการวิจัย		

และบทความทางวชิาการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับประเทศและต่างประเทศ	

 ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย	 ได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญมากมาย	 เช่น	 เลขาธิการ	

สถาบนัพระปกเกล้า	กรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญู	กรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

สมาชกิสภาการปฏริูปแห่งชาติ	และกรรมการสภาการศกึษา	เป็นต้น	ในหลายโอกาสได้ให้ค�าแนะน�าและผลักดัน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจจากฐานราก		

ในปีพุทธศักราช	๒๕๖1	 ได้สนับสนุนและจัดตั้งมุมห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าประจ�าห้องสมุดวิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิน่	เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมการเรยีนการสอน	การค้นคว้าวจัิย	และการศกึษาแก่นกัศกึษา	คณาจารย์	

และผู้ที่สนใจทั่วไป	 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย	 ยังเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ	

ในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ	 ของวิทยาลัย

การปกครองท้องถิ่น	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และให้การสนับสนุนงบประมาณแก่คณาจารย์ของวิทยาลัย	

การปกครองท้องถิ่น		เพื่อท�าวจิัยด้านการบรหิารสาธารณะ	

	 ด้วยคุณูปการดังปรารภเหตุข้างต้น	 กอปรกับเป็นผู ้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์		

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้	ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย ได้รับพระราชทาน	

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๕	เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป



รายนามผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลพระธาตุพนมทองค�า ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

  รางวัลพระธาตุพนมทองค�า   

   รองศาสตราจารย์รงัษ ี นันทสาร

  ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

   ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ  รุญเจรญิ

  ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สาขาวชิาออร์โธปิดกิส์   

   ศาสตราจารย์สุกจิ  แสงนพิันธ์กูล

  ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สาขาวชิาพชืไร่

   ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี 

  ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สาขาวชิาจักษุวทิยา      

   ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์  

  รางวัลศษิย์เก่าดเีด่น   

   นายเข้มแข็ง ยุตธิรรมด�ารง 

   นายมานติ  ปานเอม

  รางวลัศรมีอดนิแดง บุคลากรประเภทวชิาการ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.วรานชุ  ปิตพิฒัน์

  รางวลัศรมีอดนิแดง บุคลากรประเภทสนบัสนนุ 

   นายสงดั  ปัญญาพฤกษ์

  รางวลัศรกีาลพฤกษ์

   นางสาวณชิาภทัร  ปาณฐัโยธนิ 
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

รองศาสตราจารย์รังษ ี นันทสาร
ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค�า

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

	 รองศาสตราจารย์รังษี  นันทสาร	 ส�าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	คณะวิศวกรรมศาสตร	์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เมือ่ปีพทุธศกัราช	๒๕๐๗	และวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ	จาก	Manitoba	University																						

เมือ่ปีพทุธศกัราช	๒๕1๒	เข้ารบัราชการในมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช	๒๕๐๘	จนถงึปีพทุธศกัราช	

๒๕44	ตลอดระยะเวลา	3๖	ปี	ได้มุ่งมั่นตัง้ใจในงานสอน	เป็นผู้อุทศิตนให้แก่งานบรหิารและงานบรกิารวชิาชพี														

ทัง้องค์กรภายในและองค์กรภายนอก

	 อาคารและสิง่ก่อสร้างในมหาวทิยาลยัขอนแก่นหลายแห่ง	ตลอดจนพระมหาธาตแุก่นนคร	(พระธาต	ุ๙	ชัน้)	

วัดหนองแวง	พระอารามหลวง	ซึ่งเป็นสถานที่ส�าคัญยิ่งในจังหวัดขอนแก่น	ล้วนเป็นผลงานด้านวศิวกรโครงสร้าง

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญ	 นอกจากนี้	 รองศาสตราจารย์รังษี  นันทสาร		

ได้อุทศิตน	 ในการปฏบิัตงิานบรกิารวชิาชพี	 เช่น	การจัดตัง้ส�านักงานพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร	การจัดตัง้

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน	 การจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์	 การจัดตั้งกองทุนเคหะสงเคราะห	์	

การจัดตั้งกองทุนสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์	 ซึ่งล้วนมีส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดคุณประโยชน์กับสังคม		

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้พัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ประชาชนในพื้นที	่	

มนี�า้เพยีงพอในการอุปโภคบรโิภคและใช้ในภาคการเกษตร

	 รองศาสตราจารย์รังษี  นันทสาร	 เป็นผู ้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์																								

เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ	

ต่างประเทศในระดับทีส่งูขึ้น	เพือ่พฒันาศกัยภาพของคณาจารย์ให้ถงึขัน้ขดีสดุ	อนัเป็นรากฐานและก�าลงัทีส่�าคญั

ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน	 ส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น																			

มชีื่อเสยีงและเป็นหน่วยงานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	

	 รองศาสตราจารย์รงัษ ี นนัทสาร	เป็นผูม้จีรยิธรรมและจรรยาบรรณในหน้าที	่จากศกัยภาพทางวชิาการ

อันเป็นที่ยอมรับ	 การบริหารงานในเชิงรุกด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์	 น�ามาซึ่งชื่อเสียงและคุณูปการ	

ต่าง	 ๆ	 ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศเป็นอย่างสูง	 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์	

ให้	รองศาสตราจารย์รังษ ี นันทสาร	ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองค�า ประจ�าปี พุทธศักราช 

๒๕๖๕	เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ  รุญเจรญิ
ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ  รญุเจรญิ ปัจจบุนัเป็นกรรมการในคณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ	

(กพว.)	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เป็นกรรมการพจิารณาผลงานทางวชิาการของมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 และมหาวิทยาลัย

ราชภฏัศรสีะเกษ		เป็นอาจารย์พเิศษและผูท้รงคุณวุฒใินการพฒันาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั

ต่าง	ๆ

	 ด้วยความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 และประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารการศึกษา	ศาสตราจารย ์

ดร.ธีระ  รุญเจริญ เคยด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 และบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น				

เป็นนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย	 นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	

กรรมการบรหิารสมาคมสภามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย	และผูท้รงคณุวุฒขิองหน่วยงานและสถาบนัการศกึษา	

ต่าง	ๆ	ในประเทศไทย

	 ในด้านการวจิัย	ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ  รุญเจรญิ มผีลงานและบทความวจิัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บรหิาร

สถานศึกษา	 บุคลากรทางการศึกษา	 บทบาทหน้าที่ของครู	 การบริหารจัดการศึกษา	 การพัฒนาหลักสูตร		

ตลอดจนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้	 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	 ภาวะผู้น�าการเรียนรู้ของผู้บริหาร	

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู	 และการน�าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการศกึษาในโรงเรยีน

	 นอกจากการวจิัยทางด้านบรหิารการศกึษาแล้ว	ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ  รุญเจรญิ  ยังมหีนังสอืต�ารา

ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ความเป็นมอือาชพี

ในการจัดและบริหารการศึกษา	 และกลยุทธ์การพัฒนาความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งผลงานดังกล่าว	

ยังเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวชิาการด้านการศกึษา

	 ด้วยคุณูปการข้างต้น	 กอปรกับความรู ้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ	

ซื่อสัตย์สุจริต	 เป็นที่ยอมรับในแวดวงการบริหารการศึกษา	 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์	

ให้	ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ  ได้รับแต่งตั้งเป็น	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาการบริหาร 

การศกึษา	เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัต	ิสบืไป
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

ศาสตราจารย์สุกจิ  แสงนพิันธ์กูล
ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สาขาวชิาออร์โธปิดกิส์

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 ศาสตราจารย์สุกจิ  แสงนพิันธ์กูล	 เกดิเมื่อวันที่	๕	มถิุนายน	พุทธศักราช	๒4๙๖	ส�าเร็จการศกึษา	

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕1๘		

แพทยศาสตรบณัฑติ	สาขาแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	 เมือ่ปีพทุธศกัราช	๒๕๒๐	ประกาศนยีบตัรชัน้สงู		

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๒	นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	 จากแพทยสภา														

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒4	 และ	 Diploma,	 International	 Federation	 of	 Sports	 Medicine	 (FIMS)	 สาขาวิชา		

Sports	Medicine	จาก	Sports	Medicine	Association	of	Thailand	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๙

 ศาสตราจารย์สุกิจ  แสงนิพันธ์กูล	 เริ่มต้นรับราชการในคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๒	 โดยได้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายต�าแหน่งและหลายวาระ		

เช่น	 หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์	 รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์	 ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์		

รวมทั้งการด�ารงต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์	 ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส	์																

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕3๕

 ศาสตราจารย์สุกิจ  แสงนิพันธ์กูล	 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ	 มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	

รับใช้สังคมจ�านวนมาก	 และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	 โดยได้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญมากมาย		

เช่น	 กรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	 ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย	

และประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินแผนการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ้ความช�านาญ	

ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม	สาขาออร์โธปิดกิส์	ของแพทยสภา	ส่วนการด�ารงต�าแหน่งในระดับนานาชาตนิัน้	

เช่น	 Vice-President	 of	 the	 ASEAN	 Orthopaedic	 Association	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 ต�าแหน่ง		

Senior	Vice-President	of	the	ASEAN	Orthopaedic	Association	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๕๙	และ	President	of	the	

ASEAN	Orthopaedic	Association	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	ตามล�าดับ

	 กล่าวได้ว่า	ศาสตราจารย์สุกจิ  แสงนพิันธ์กูล เป็นผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ	ทัง้ผลงานทางวชิาการ

และการด�ารงต�าแหน่งทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 ล ้วนเป ็นสิ่งที่แสดงให ้เห็นผลงานอันโดดเด ่น	

เป็นที่ประจักษ์ชัด	 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้	ศาสตราจารย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล		

ได้รับแต่งตัง้เป็น	ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สาขาวชิาออร์โธปิดกิส์ เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี
ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สาขาวชิาพชืไร่

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

	 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	 สาขาพืชไร่	 จาก	 University	 of	 the	

Philippines	 Los	 Banos	 ณ	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 เป็นนักวิชาการที่เปี ่ยมความรู ้	 ความสามารถ	 และ	

ความช�านาญด้านพืชไร่	 เป็นที่ยอมรับไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต�าแหน่ง	

ทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง	 และมีบทบาทในฐานะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	

ในหลายลกัษณะ	เคยด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	และกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ

สภาวชิาการมหาวทิยาลัยนครพนม	เป็นต้น

	 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธาน	ีอุทศิตนในการผลติผลงานทางวชิาการจ�านวนมาก	รวมทัง้ผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมด้านเกษตรต้นแบบการปลูกพืชไร่ในพื้นที่แตกต่างหลากหลาย	 เช่น	 เกษตรต้นแบบการ	

ปลกูพชืไร่ในนาหลงัเกบ็เกีย่วข้าวในพื้นทีด่อนตลอดปี	ในพื้นทีก่ารเกษตรผสมผสาน	เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน

ระดับหมู่บ้าน	 การผลิตผลงานด้านแนวคิดการพัฒนาและการวิเคราะห์พื้นที่	 เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ	

สู่การพัฒนาต�าบล	โดยตลอดระยะเวลาของการรับราชการ	ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธาน	ีได้ผลติผลงาน

วิชาการประเภทต�ารา	 หนังสือ	 และบทความวิชาการ	 ที่มุ่งน�าเสนอกระบวนการจัดท�าแผนปฏิบัติการยกระดับ

เศรษฐกิจสังคม	 โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต�าบล	 ถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาความยากจน	 เข้าใจพื้นที่ชนบท	

เพื่อพัฒนาการเกษตร	 งานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 นอกจากนี้ยังมีผลงานส�าคัญอื่น	 ๆ	 ที่อ�านวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เช่น		

ผลงานถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ในด้านการวิเคราะห์พื้นที่	 เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล	 และ	

ลงพื้นทีด่�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	ร่วมกบับคุลากรมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 ซึ่งผลการด�าเนินงานประสบความส�าเร็จเป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ	 1	 ของประเทศไทย	 ที่ด�าเนินภารกิจเพื่อสังคมสร้างผลกระทบต่อสังคม	 (Social	

Impact	Remaking	๒๐1๙)	โดย	Time	Higher-Education	(THE)	สถาบันจัดอันดับชัน้น�าจากประเทศอังกฤษ

	 นอกจากนี้	ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี	 ยังได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินงานส�าคัญอื่น	 ๆ		

ที่อ�านวยประโยชน์ในด้านวชิาการให้แก่มหาวทิยาลัยต่าง	ๆ	 ในประเทศ	 ได้แก่	 การด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 ระดับมหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิต	 วิทยากรส่งเสริมการจัดท�าผลงาน	

ทางวิชาการ	 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการผู้เสนอขอก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย	์

สาขาพืชศาสตร์และสาขาวิชาพืชไร่	 ทั้งยังได้รับรางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการโดดเด่นหลายรางวัล	 เช่น		

ปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงาน	

ด้านการวจิัยการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๕๗	จากมหาวทิยาลัยขอนแก่น	รางวัลบุคลากร

ดีเด่นสายวิชาการ	 สาขารับใช้สังคม	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 จากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น		



3๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

รางวัลศรีมอดินแดง	 บุคลากรดีเด่นทางวิชาการ	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น			

รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน	

ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖1	 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และรางวัล	 Scientific	 Award	 of	 Environmental		

Agriculture	พุทธศักราช	๒๕๖3	จาก	Institute	of	Environmental	Rehabilitation	and	Conservation	ประเทศญี่ปุ่น	

เป็นต้น

	 ด้วยความรู้	 ความสามารถ	 และความมุ่งมั่นในการอุทิศตนสร้างคุณูปการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง																								

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้	ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี	 ได้รับแต่งตั้ง	

เป็น	ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สาขาวชิาพชืไร่  เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป	
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์
ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สาขาวชิาจักษุวทิยา

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ ส�าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยม)		

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 แพทยศาสตรบัณฑิต	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๒1		

ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	 สาขาจักษุวิทยา	 มหาวิทยาลัยมหิดล		

ปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๒	 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 สาขาจักษุวิทยา	

แพทยสภา	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๕	 และประกาศนียบัตรแสดงความรู้	 ความช�านาญในการประกอบอาชีพ	

เวชกรรมอนุสาขาจอตาและวุ้นตา	จากราชวทิยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย	ปีพุทธศักราช	๒๕๕๕

	 ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ เริ่มรับราชการในต�าแหน่งอาจารย์	 ภาควิชาจักษุวิทยา																							

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวทิยาลัยขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 ๙	 เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๒3 เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ			

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 ประธานอนุกรรมการวิจัย	 ในราชวิทยาลัยจักษุแพทย	์															

แห่งประเทศไทย	และกรรมการบรหิารในราชวทิยาลยัจกัษแุพทย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น	ส่วนในระดบันานาชาตนัิน้	

เช่น	ต�าแหน่ง	Asia	Regional	Expert,	the	International	Fellowship	Foundation-Subspecialty	Fellowship	Program	

ต�าแหน่ง	 Honorary	 editorial	 board,	 Journal	 of	 Clinical	 Ophthalmology	 และต�าแหน่ง	 Asia	 Pacific	 Advisory		

Panel,	Academy	Express-Asia	Pacific	Edition	by	American	Academy	of	Ophthalmology	เป็นต้น	

 ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์	 เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านจักษุวิทยา		

ได้ใช้ความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์	 โดยเฉพาะยิ่งในด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และมีผลงาน

วิชาการที่รับใช้สังคมมากมาย	 อีกทั้งยังมีบทบาทในการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์จักษุ	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	

มหาวทิยาลัยขอนแก่น	และศูนย์เลสคิ	โรงพยาบาลศรนีครนิทร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	อกีด้วย	

	 นับได้ว่า	ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย	์มผีลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด	สภามหาวทิยาลัยขอนแก่น																		

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้	ศาสตราจารย์ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

สาขาวชิาจักษุวทิยา เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

นายเข้มแข็ง ยุตธิรรมด�ารง
ผู้ได้รับคัดเลอืกให้ได้รับ รางวัลศษิย์เก่าดเีด่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

	 นายเข้มแข็ง  ยุตธิรรมด�ารง	เป็นศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	ส�าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาปฐพีศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๘		
และระดับปรญิญาโท	วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕3๙
 นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด�ารง	 เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกในต�าแหน่งอาจารย์	 วิทยาลัยเกษตรกรรม
ฉะเชิงเทรา	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕31	 ต่อมาเข้ารับราชการในต�าแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอ�านาจเจริญ	
ส�านักงานพัฒนาที่ดนิ	เขต	4	กรมพัฒนาที่ดนิ	ต�าแหน่งหัวหน้าสถานพีัฒนาที่ดนิศรสีะเกษ	ส�านักงานพัฒนาที่ดนิ	
เขต	4	 กรมพัฒนาที่ดิน	 และต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต	 1	กรมพัฒนาที่ดิน	 ด้วยความรู	้
ความสามารถท�าให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามล�าดับ	 จากผู้อ�านวยการสู่รองอธิบดีกรมการข้าว		
ต่อมาได้รบัต�าแหน่งรองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	ต�าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยในปัจจบุนั
ด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
	 ด้วยความสามารถและประสบการณ์การท�างาน	 ท�าให้	นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด�ารง ได้รับรางวัล
เกยีรตยิศมากมาย	 เช่น	ปีพุทธศักราช	๒๕3๙	ได้รับรางวัลผลงานวทิยานพินธ์ดเีด่นคุณภาพดี	 เรื่อง	การศกึษา
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการใช้หญ้าแฝกกบัการจดัการวธิอีืน่	เพือ่ควบคมุปรมิาณน�า้ไหลบ่าและการสญูเสยีดนิ
บนชุดดินจันทึก	 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และปีพุทธศักราช	 ๒๕๕4	 ได้รับรางวัลรายงานการศึกษา	
ส่วนบุคคลดเีด่น	หลักสูตร	นักบรหิารระดับสูง	:	ผู้น�าที่มวีสิัยทัศน์	(ก.พ.)	รุ่น	๗4	เป็นต้น
	 นอกจากผลงานด้านการศึกษาวิจัยแล้ว	นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง	 ยังมีความสามารถด้านการ	
บริหารจัดการและการวางแผนด้านยุทธศาสตร์	 โดยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๖1		
ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจ�านวน	3	 รางวัล	 ประกอบด้วย	 1)	 ระดับดีเด่น		
ชื่อผลงาน	“ปลูกฮักท้องถิ่น	หมอดนิอนิทรยี์	วถิยีโสธร”	๒)	ระดับดเีด่น	ชื่อผลงาน	“โครงการธนาคารปุ๋ยอนิทรยี์	
จังหวัดสตูล	 สร้างชุมชนคนสตูลเข้มแข็งและยั่งยืน”	 3)	 ระดับชมเชย	 ชื่อผลงาน	 “แหล่งน�้า	 สร้างดิน		
สู่การพัฒนาที่ดิน	 แบบมีส่วนร่วม”	 ปีพุทธศักราช	๒๕๖๒	 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ	 สาขาการบริหารราชการแบบมี	
ส่วนร่วม	ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชาชน	ระดับด	ีนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ส่งเสรมิการพัฒนาการเกษตรได้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 เช่น	ปีพุทธศักราช	๒๕๖4	ได้รับรางวัลเลศิรัฐ	สาขาบรกิารภาครัฐ	ประเภท	
ยกระดับบรกิารที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควดิ	1๙	ระดับด	ีผลงาน	“ระบบส่งเสรมิการเกษตรในสถานการณ์
โควดิ	1๙	เพือ่การบรกิารเกษตรกรอย่างยัง่ยนื”	และรางวลัเลศิรฐั	สาขาการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วมประเภท
รวมใจแก้จน	ระดับด	ีเป็นต้น
 นายเข้มแข็ง ยุตธิรรมด�ารง เป็นบุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับชุมชนและพัฒนาสังคม																
อย่างเป็นรปูธรรม	นอกจากนี้ยงัมบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนุนกจิการมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ทัง้การสร้างเครอืข่าย
สมาคมศิษย์เก่าและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง		
ด้วยคุณปูการดงักล่าว	สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัขอนแก่น	จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์ให้ นายเข้มแขง็ ยตุธิรรมด�ารง 
ได้รับพระราชทานรางวัลศษิย์เก่าดเีด่น ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕	เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป



4๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ค�าประกาศเกยีรตคิุณ 

นายมานติ  ปานเอม
ผู้ได้รับคัดเลอืกให้ได้รับ รางวัลศษิย์เก่าดเีด่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

	 นายมานิต  ปานเอม	 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิศวกรรมโยธา	 เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก																					

ในการประปานครหลวง	 ต�าแหน่งนายช่าง	 1	 ระดับ	 3	 สังกัดส่วนควบคุมและประเมินผลโครงการ		

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕3๐	 จากต�าแหน่งนายช่าง นายมานิต ปานเอม	 ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้และสามารถ	

จนได้รับต�าแหน่งผู้บริหาร	 ได้แก่	 ผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ผู้อ�านวยการ																			

ฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน�า้	1	ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง	ระดับ	๙	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(ส�านักบรหิารโครงการ)	

รองผู้ว่าการการประปานครหลวง	(วศิวกรรมและก่อสร้าง)	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๖4	และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

	 นายมานติ  ปานเอม  เป็นนักบรหิารองค์กรที่กอปรไปด้วยความรู้	ความสามารถ	และความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์	 ทั้งยังมีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่		

มคีวามตัง้ใจในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเต็มความรู้	ความสามารถ	ยกระดบัและเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ขององค์กรและในการบริการประชาชน	ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการท�างานด้านจิตอาสาอุทิศตนเพื่อชุมชน

และสังคม	 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน�้าและสิ่งแวดล้อม	 เกิดเป็นแนวทาง		

“รนิหลวงโมเดล”	จนสามารถท�าให้การประปานครหลวงได้รบัรางวลัสาขา	Green	Leader	ในการประกวดผลงาน	

Asia	Responsible	Entrepreneurship	Award	ณ	ประเทศสงิคโปร์	

 นายมานติ  ปานเอม เป็นผู้ที่มคีวามคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้น�าแนวคดิพื้นฐานจากการท�างานระบบ

ผลิตประปามาประยุกต์จัดท�าเป็นระบบประปาภูเขาให้ชุมชนในจังหวัดน่าน	 ที่บ้านน�้ายาว	 อ�าเภอปัว	 โรงเรียน	

บ้านผาน�้าย้อย	 อ�าเภอเชียงกลาง	 โรงเรียนบ้านเกวต	 อ�าเภอเชียงกลาง	 โรงเรียนบ้านยอดดอย	 อ�าเภอบ่อเกลือ		

โดยเน้นการใช้วัสดุในพื้นที่	 และสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านได้บริหารจัดการดูแลบ�ารุงรักษาระบบประปา		

ด้วยตนเอง	 จนท�าให้ได้รับรางวัล	 Best	 Practice	 Award	 ในการบริหารจัดการน�้า	 จากส�านักงานทรัพยากรน�้า	

แห่งชาต	ิ เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๖๒	และรางวัลเกยีรตยิศบนเส้นทางชวีติ	 สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ	

สิ่งแวดล้อม	จากมูลนธิพิระดาบส	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๖3	และรางวัลศษิย์เก่าเกยีรตยิศ	ด้านการพัฒนาสังคม

และบ�าเพ็ญประโยชน์	จากสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลัยขอนแก่น	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๖4

	 ด้วยคุณูปการดังกล่าวข้างต้น	 กอรปกับเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จทั้งในหน้าที่การงาน	 และ	

ยังเป็นผู้อุทิศตนท�าคุณประโยชน์ต่าง	 ๆ	 มีผลงานดีเด่นในฐานะเป็นผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม	

ในส่วนของคณะ	มหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้	นายมานิต  ปานเอม	 ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๕	เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป



41พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช  ปิตพิัฒน์
ผู้ได้รับคัดเลอืกเป็นบุคลากรดเีด่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น

รับพระราชทาน รางวัลศรมีอดนิแดง บุคลากรประเภทวชิาการ 

ประจ�าปี พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานชุ  ปิตพิฒัน์ ส�าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอกจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด		

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และได้รับอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม																	

สาขาทนัตสาธารณสขุ	จากทนัตแพทยสภา	ประเทศไทย		ปีพทุธศกัราช	๒๕3๒	เริม่ปฏบิตังิานครัง้แรกในต�าแหน่ง

อาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมชุมชน	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลัยขอนแก่น	

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานชุ  ปิตพิฒัน์ 	เป็นผูป้ระพฤตชิอบด้วยกฎหมายและปฏบิตัตินตามครรลอง	

มีมนุษยสัมพันธ์อันดี	 เป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชา	 รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ	 ปฏิบัติตน	

เป็นแบบอย่างที่ด	ี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์	 สุจริต	 บริหารจัดการงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	 เป็นผู้ที่มีความมุ่งม่ัน

และโดดเด่นทัง้ด้านความรู้ความสามารถ	ด้านการสอน	การวจิัย	การบรกิารสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและประเทศเพื่อนบ้าน	

	 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานชุ  ปิตพิฒัน์ เป็นผูท้ีม่คีวามใฝ่รูแ้ละตัง้ใจในการพฒันาด้านทนัตสาธารณสขุ

แบบบรูณาการและยัง่ยนื	ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นประธานชมรมทนัตสาธารณสขุ	แห่งประเทศไทย	(พทุธศกัราช	

๒๕๕๗-๒๕๕๘)	 นายกสมาคมทันตกรรมป้องกันแห่งเอเชีย	 (President	 of	 Asian	 Academy	 of	 Preventive		

Dentistry,	พุทธศักราช	๒๕๕๙-๒๕๖1)	และเลขาธกิารกติตมิศักดิ์ของ	Southeast	Asia	Association	for	Dental	

Education	(พุทธศักราช	๒๕๖3-๒๕๖๕)	ได้รับทุนจัดการฝึกอบรมด้านการวจิัยจาก	National	Institutes	of	Health	

(NIH)	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	อย่างต่อเนื่อง	ตัง้แต่ปีพุทธศักราช	๒๕4๙	จนถงึปัจจุบัน	

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ เป็นผู้ที่อุทิศตนและทุ่มเทแรงกายแรงใจท�างานบริหาร	

อย่างมุง่มัน่		มวีสิยัทศัน์ก้าวไกล	เป็นนกัพฒันาและเป็นผูน้�าทีม่ศีกัยภาพในการขับเคลือ่นองค์กรให้มคีวามก้าวหน้า

และประสบความส�าเร็จแบบก้าวกระโดด	ท�าให้คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	ผ่านการประเมนิ

คณุภาพองค์กรสู่ความเป็นเลศิตามเกณฑ์	EdPEx๒๐๐	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	และ	EdPEx3๐๐	พทุธศกัราช	๒๕๖3	

มาอย่างต่อเนื่อง		ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศจนท�าให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖4	

ประเภท	“รางวลัการบรหิารสู่ความเป็นเลศิทีม่คีวามโดดเด่นด้านบคุลากร	(Thailand	Quality	Class	Plus	:	People)	

ประจ�าปี	 ๒๕๖4”	 นับเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้	 เป็นการขับเคลื่อนองค์กร	

ที่ประสบความส�าเร็จและถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

และสถาบันอุดมศกึษาของประเทศไทย	
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ เป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถทั้งด้านวิชาการ	 การสอน			

การวจิัย	การบรกิารวชิาชพี	รวมทัง้การบรหิารงานที่ยดึมั่นในหลักธรรมาภบิาล	มผีลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์	

ทัง้ในระดับชาตแิละระดับนานาชาติ	 มคีวามเสยีสละและทุ่มเทแรงกาย	แรงใจ	 ในการปฏบิัตหิน้าที่	 โดยค�านงึถงึ

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้	 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง 

บุคลากรประเภทวิชาการ ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕	 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และ	

เป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

นายสงัด  ปัญญาพฤกษ์
ผู้ได้รับคัดเลอืกเป็นบุคลากรดเีด่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น

รับพระราชทาน รางวัลศรมีอดนิแดง บุคลากรประเภทสนับสนุน

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

	 นายสงัด  ปัญญาพฤกษ์	 	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	สาขาวิชาปฐพีศาสตร	์	

คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และระดับปริญญาเอก	 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร		

คณะเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เริ่มเข้าปฏิบัติงานครั้งแรกในต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร์	 3		

เมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 ๒๕3๐	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้อ�านวยการกองบริหารงานคณะ		

คณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น

 นายสงัด  ปัญญาพฤกษ	์ เป็นผู้ที่มคีวามรู้	 ความสามารถ	 และมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานและ

การประสานงาน	 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กฎหมาย	 และนโยบาย														

ต่าง	ๆ 	เป็นผู้มคีวามสามารถแก้ไขปัญหาทีซ่บัซ้อน	ซึง่ส่งผลให้ทุกพนัธกจิหลกัของคณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลัย

ขอนแก่น	 ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการประสานงาน	 การด�าเนินกิจกรรม	

ของคณะและมหาวิทยาลัย	 เป็นผู้มีทักษะและความสามารถในการสร้างความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนมายาวนานซึ่งส่งผลให้มเีครอืข่ายที่เข้มแข็ง	

 นายสงัด  ปัญญาพฤกษ์ เป็นผู้อุทิศตนและมีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม	ตลอดจน	

ปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเท	 มุ ่งมั่น	 และตั้งใจ	 อีกทั้งเป็นผู ้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ส�าคัญ	

ของมหาวิทยาลัย	 เช่น	 คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่ง

สงูขึ้น	คณะกรรมการก�าหนดขนาดอตัราก�าลังมหาวทิยาลยัขอนแก่น	(กขม.)	นอกจากนี้ นายสงดั  ปัญญาพฤกษ์  

ยังเป็นผู้มบีทบาทส�าคัญในการจัดงานวันเกษตรภาคอสีานอกีด้วย

 นายสงัด  ปัญญาพฤกษ์ เป็นบุคคลตัวอย่างที่มคีุณลักษณะที่ดงีาม	และมผีลการปฏบิัตงิานที่โดดเด่น	

เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	 เป็นผู้สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อย่างต่อเนื่อง	สภามหาวทิยาลัยขอนแก่น	จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์ให้	นายสงัด  ปัญญาพฤกษ์ ได้รับพระราชทาน

รางวัลศรีมอดินแดง	บุคลากรประเภทสนับสนุน ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อประกาศเกียรติคุณ	

ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป
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ค�าประกาศเกยีรตคิุณ

นางสาวณชิาภัทร  ปาณัฐโยธนิ
ผู้ได้รับรางวัล ศรกีาลพฤกษ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

 นางสาวณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน เป็นนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา																											

ทันตแพทยศาสตร์	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	มคีะแนนเฉลี่ยสะสม	3.๘1	เข้าศกึษาระดับ

ปริญญาตรี	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ตลอดระยะเวลา	 ๖	 ปี	 ที่ได้ศึกษา	นางสาวณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน																															

มคีวามขยันหมั่นเพยีร	มทีักษะความเป็นเลศิทัง้ด้านวชิาการ	ด้านวชิาชพีทันตกรรม	และด้านอื่น	ๆ 	มผีลงานดเีด่น

ส่งผลให้ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ	 สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ทั้งในระดับชาติ	

และนานาชาติ	

	 ด้านวิชาการและนวัตกรรม	 เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๖๕	นางสาวณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน ได้เข้าร่วม			

การน�าเสนอผลงาน	 ชุดอุปกรณ์ต ้นแบบส�าหรับต ้านเชื้อจุลชีพที่ฟ ันเทียมด ้วยโฟโตไดนามิกบ�าบัด		

(An	anti-microbial	photodynamic	therapy	prototype	kit	for	denture)	ได้รับรางวัลชนะเลศิ	Thailand	New	Gen	

Inventors	Award	(I-New	Gen	Award)	๒๐๒1-๒๐๒๒	รางวัลเหรยีญทองระดับอุดมศกึษา	ในกลุ่มวทิยาศาสตร์

สุขภาพและการแพทย์	 ในมหกรรมวันนักประดิษฐ์	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต	ิ	

ณ	ศนูย์ประชมุนานาชาตไิบเทคบางนา	กรงุเทพมหานคร	นอกจากนัน้	นางสาวณชิาภทัร ปาณฐัโยธนิ และคณะ

ยังท�าวิจัยเรื่อง	 ฤทธิ์ของบิสดีเมท็อกซีเคอร์คิวมินและโพแทสเซียมไอโอไดด์ในโฟโตไดนามิกบ�าบัดส�าหรับ	

การต้านเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์	 (Antifungal	 effects	 of	 bisdemethoxycurcumin	 &	 potassium	 iodide	 in		

photodynamic	therapy	to	Candida	albicans)	ของคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	และมสี่วนร่วม

ในกลุ่มวจิยัเมลาโทนนิในผู้สงูอาย	ุเป็นผู้แทนคณะทนัตแพทยศาสตร์	ร่วมแข่งขนั	International	Dental	Physiology	

Quiz	 (IDPQ)	 ที่ประเทศมาเลเซีย	 ซึ่งเป็นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องทางทันตกรรม		

จัดโดย		Faculty	of	Dentistry,	University	of	Malaya		รวมทัง้ยังได้รับรางวัล	“เทพวนิจิฉัย”	จากแขนงวชิาวนิจิฉัย

โรคช่องปาก	คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ซึง่มอบให้แก่ผูท้ีม่คีวามเป็นเลศิด้านวทิยาการวนิจิฉยั

โรคช่องปาก	ได้แก่	การตรวจวนิจิฉัย	ทันตรังสวีทิยา	พยาธวิทิยาช่องปาก	และเวชศาสตร์ช่องปาก

	 ด้านจิตอาสา	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๖3	 ทั่วโลกได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		

(COVID-1๙)	นางสาวณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน	 ได้อุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคมเพื่อช่วยให้ประเทศไทย	

ผ่านพ้นวิกฤตนี้	 ด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายทันตบุคลากรต้านโควิด	 “D-Volunteer”	 จัดตั้งโดยความร่วมมือของ	

สมาพันธ์ทันตแพทย์	 องค์กรผู ้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์	 และทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยท�าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบ	 Home	 Isolation	ณ	 ศูนย์สุขภาพที่	 ๖๗		

เขตทววีัฒนา	กรุงเทพมหานคร	เป็นทมีดูแลระบบงาน	Home	Isolation	ศูนย์สุขภาพที่	๖๐	รสสุคนธ์	มโนชญากร	

กรุงเทพมหานคร	และอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในโครงการ	CovidSelfCheck	จัดโดย	สมาพันธ์นสิตินักศกึษาแพทย์

นานาชาติ	(IFMSA	–	International	Federation	of	Medical	Students'	Associations)	
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	 ด้านการบริหารและการจัดการ	นางสาวณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน	 เคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า	

ฝ่ายวชิาการ	สโมสรนกัศกึษาทนัตแพทย์	และคณะกรรมการห้องสมดุสมนกึ	พนูทรพัย์	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๖4	

เป็นผูน้�าและหวัหน้าฝ่ายในหลายกจิกรรม	เช่น	การจ�าลองการสอบเพือ่ประเมนิความรูท้างวทิยาศาสตร์การแพทย์

และทันตแพทย์พื้นฐานส�าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่	 4	 ฝ่ายทะเบียนและการประเมินผลในงานเปิดบ้าน

ทนัตแพทย์ปี	๒๕๖3	หวัหน้าฝ่ายวชิาการในการออกหน่วยทนัตกรรมและการให้ความรู	้ด้านทนัตสขุภาพองค์รวม	

เช่น	 การออกทันตกรรมโรงเรียน	 การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนต่าง	 ๆ	 นอกจากนั้นยังเป็นผู้น�าในกิจกรรม

โครงการส่งเสรมิสุขภาพช่องปากและทันตกรรมเคลื่อนที่	“ฟันดมีสีุข”	เพื่อให้บรกิารทางทันตกรรมแก่ประชาชน

ในถิ่นทุรกันดารโดยไม่มคี่าใช้จ่าย	อกีทัง้ยังเป็นคณะกรรมการคัดเลอืกหัวหน้ากลุ่มเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมงานประชุม

ประจ�าปีของสมาพันธ์นักศึกษาทันตแพทย์เอเชียแปซิฟิก	 (Asia	 Pacific	 Dental	 Students’	 Association;	 APDSA)		

ครัง้ที่	4๖	ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	และจัดขึ้น	ณ	กรุงเทพมหานคร																						

 นางสาวณชิาภัทร  ปาณัฐโยธนิ	ยังสนใจในด้านกฬีาและสุขภาพอนามัย	โดยได้เป็นฝ่ายกจิกรรมและ

ดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการวิ่ง	 NONO	 fun	 run	 ๒๐1๗	ณ	 สวนเบญจกิติ	 จัดโดยเครือข่ายทันตแพทย์ไทย															

ต้านภัยยาสูบ	 สังกัดส�านักทันตสาธารณสุข	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่																								

เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว	 ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงโทษอันมหาศาลของบุหรี่อีกด้วย		

นอกจากนี้ยังเป็นประธานโครงการฟิตกับหมอฟัน	“Fit	with	more	FUN”	รณรงค์การออกก�าลังกายของนักศกึษา

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ประกอบด้วยกจิกรรมการวิง่	เต้นแอโรบคิ	และท�าความสะอาด	ณ	ลานบรเิวณสระพลาสตกิ	

ในปีการศกึษา	๒๕๖๐	ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ออกก�าลังกายและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน	

 นางสาวณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน ได้ศึกษาแนวคิดและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	 จากการลงพื้นที	่						

ในชุมชน	ภายใต้การฝึกภาคสนามร่วมของนักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแก่นและวทิยาลัยบัณฑติเอเชยี	ครัง้ที่	3๗	

ด้านคุณธรรม	 จริยธรรมได้เข้าร่วมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 อีกทั้ง	

ยังปฏบิัตตินเป็นพุทธศาสนกิชนที่ดแีละร่วมงานพธิทีางศาสนาในทุกโอกาส	

	 ด้านศิลปวัฒนธรรม	นางสาวณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน ได้เข้าร่วมงานประชุมประจ�าปีของสมาพันธ์

นักศึกษาทันตแพทย์เอเชียแปซิฟิก	 (Asia	 Pacific	 Dental	 Students’	 Association;	 APDSA)	 ครั้งที่	 4๕	ณ	 เมือง

กัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 ช่วยดูแลนักศึกษาทันตแพทย์ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการรวมทั้ง	

เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยแก่เพื่อนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 กัมพูชา	 และฟิลิปปินส์		

เป็นคณะกรรมการจัดซุ้มงานของคณะทันตแพทยศาสตร์	 ในงานลอยกระทง	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เข้าร่วม		

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะทันตแพทยศาสตร์	 เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ																

ร�าลกึถงึพระคุณของครูบาอาจารย์		

	 จากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์เหล่านี้ท�าให้	 นางสาวณิชาภัทร  ปาณัฐโยธิน ได้รับรางวัล	

หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์	 จากทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 ซึ่งเป็นรางวัล	

ที่เชิดชูเกียรตินักศึกษาทันตแพทย์ที่มีผลการเรียนดี	 มีระเบียบวินัย	 มีคุณธรรม	 มีความเป็นผู้น�า	 มีน�้าใจและ	

เสยีสละต่อส่วนรวม	นางสาวณชิาภทัร ปาณฐัโยธนิ เป็นนกัศกึษาทีก่อปรด้วยวทิยา	จรยิาและปัญญา	สมบรูณ์

พร้อมทัง้ด้านวชิาการ	คุณธรรมและจรยิธรรม	สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต	ิมหาวทิยาลัยขอนแก่น	

จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้	นางสาวณชิาภทัร ปาณฐัโยธนิ	ได้รบัพระราชทานรางวลัศรกีาลพฤกษ์  มหาวทิยาลัย

ขอนแก่น ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕	เพื่อเป็นเกยีรตปิระวัติ	สบืไป



รายนามผู้ส�าเร็จการศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔

 ระดับปริญญ�เอก    

 ระดับประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง    

 ระดับปริญญ�โท     

 ระดับปริญญ�ตรี

 ระดับอนุปริญญ�



4๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับปริญญ�เอก

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศ�สตร์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รประมง

1										นางสาวจุฬาลักษณ์	จันทบาล

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ปฐพีศ�สตร์และสิ่งแวดล้อม

1	 Mrs.THEINGI	KHAUNG		 ๒	 Mr.XAYSATITH	SOULIYAVONGSA

3	 นางสาวศกุนตลา	สุภาสัย	 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� พืชไร่

1	 นางสาวจริาพร	บ�ารุงไร่	 ๒	 นายนพินธ์	มาวัน

3	 นางสาววมิล	ภูกองไชย	 4	 นางสาวสุพัตรา	มหาโกสี

๕	 นางสุภาพร	สุขโต	 	 ๖	 ว่าที่	ร้อยตรอีนุชา	เหลาเคน

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� พืชสวน

1										นายประวทิย์	ธรรมทะ

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� สัตวศ�สตร์

1	 นางสาวเกศรา	อ�าพาภรณ์	 ๒	 นางสาวธัญญา	บุญมา

3	 นางสาวพริยิาภรณ์	สังขปรชีา	 4	 นายมหาราช	มาตรา

๕	 นายฤทธเิกยีรติ	ประชุมชัย	 ๖	 นางสาวฤทัยพร	ราชมัคร

๗	 นางสนินีาฎ	พลแสง	 	 ๘	 นางสาวสุกัญญา	พูลทจติร

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเกษตร

1	 นายกานต์วสิทิธิ์	มาระภูม	ิ ๒	 นายมัต	ิศรหีล้า

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1										นายกรชิบดนิทร์	ผวิหอม

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเคมี

1	 นางสาวลลติา	เพยีราษฎร์	 ๒	 นางสาววภิารัตน์	นสิาภัย

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศ�สตร์



๕๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษ�ศ�สตร์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเครื่องกล

1	 นางสาวปสฎา	ยี่สุ่นแซม	 ๒	 นายปิยะวัฒน์	ศรธีรรม

3	 นายภาคนิ	จ�าปาศักดิ์		

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมโยธ�

1	 นายณรงค์เดช	มหาศริกิุล	 ๒	 นายธวัชชัย	ปัญญาคดิ

3	 นายบัญชา	เทยีนเงนิ	 	 4	 นายวุฒพิงษ์	กุศลคุ้ม

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1								นางสาวอัญธกิา	ประนัดทา

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมอุตส�หก�ร

1	 นายกานต์	มูลศร	ี 	 ๒	 นายปรวิรรต	นาสวาสดิ์

3	 นายวรีะพล	ทับทมิด	ี 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีก�รศึกษ�

1	 นางสาวกัลยารัตน์	ศริมิาเทพ	 ๒	 นางสาวณภัคนัยน์	ธรรมธติริัชย์

3	 นายยุทธนา	สุมามาลย์	 4	 นายสถาพร	ไชยศรี

๕	 นายสถาพร	วงศ์จริานุวัฒน์	 ๖	 นายอริาวรรส	พูนผล

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รบริห�รก�รศึกษ�

1	 นายกัมพล	ขันทะวงษ์		 ๒	 นางสาวณัฐกานต์	คุณโน

3	 นางสาวนรศิรา	ทองยศ	 4	 นางสาวมัถชุร	ีตุนชัยภูมิ

๕	 นางสาววรรณกร	บาล	ี ๖	 นายส�าเร็จ	นางสคีุณ

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�

1	 นายปราโมทย์	โสภา	 	 ๒	 นายวรวุฒ	ิวงศ์วรีะขันธ์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตรศึกษ�

1	 นางสาวจตุพร	นาสนิสร้อย	 ๒	 นายสันต	ิบรรเลง

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� หลักสูตรและก�รสอน

1	 นางสาวจริาพร	วชิระโภชน์	 ๒	 นางสาววณีา	ธนาไชยสกุล

3	 นายศราวุธ	จันดวีันทา		



๕1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะพย�บ�ลศ�สตร์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� พย�บ�ลศ�สตร์

1	 นางจุธาลักษณ์	แก้วมะไฟ	 ๒	 นางสาวบ�าเพ็ญ	ค�าดี

3	 นางสาวพัชราภา	กาญจนอุดม	 4	 นางภัทรภร	สฤษชสมบัติ

๕	 นางวนดิา	ศรพีรหมษา	 	

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะวิทย�ศ�สตร์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์

1	 นายจตุพร	แสนบรสิุทธิ์	 ๒	 นายณัฐพงศ์	อรุณรัตน์

3	 นางสาวนุชนารถ	ธปิระโชต	ิ 4	 นายพงศกร	กจิปรัชญากุล

๕	 นายพัชระ	พรสุรัตน์	 	 ๖	 นายพทิยาธร	เพชรนุ่น

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์ประยุกต์

1	 นางสาวการุณา	แก้วนมิติร	 ๒	 นางสาวคณติา	พันธ์หงษ์

3	 นายจารุวัฒน์	จันทวัต	ิ	 4	 นางสาวเจนจริา	ตรั่นถิ

๕	 นางสาวนลิรัตน์	พรมด	ี ๖	 นางสาวภฤศรนิทร์	ตัง้ศริดิ�ารงค์

๗	 นายรักเกยีรติ	ศรสีุนทร	 ๘	 นางสาวสุนสิา	เลื่อมใส

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เคมี

1	 นางสาวยุวพร	อุปปะ	 	 ๒	 นายศุภฤกษ์	บุพศริิ

3	 นางสาวสุจติรา	ตันศรชีน	 4	 นางสาวอรนุช	สมสมีี

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เคมี (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 นายธรรมนูญ	ชาญขนษิฐา	 ๒	 นางสาวนชิาภา	เสนามาตย์

3	 นายศุภกร	อาจหาญ	 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เคมีอินทรีย์

1									นายพงษ์พันธ์	จันทะหาร

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� จุลชีววิทย�

1	 นางสาวลลติา	ฐานวสิัย	 ๒	 นางสาวศรัญญา	แข้ค�า

3	 นายสุชาติ	จันทะหุม

	 	



๕๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเคมี

1	 นางสาวคณัสนันท์	วรนาม	 ๒	 นายศุภวชิญ์	อุทัยวัฒน์

3	 นางสาวแสงระว	ีธรรมวฐิาน	 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ชีววิทย�

1	 นายกัลยกร	พริาอรอภชิา	 ๒	 นายณัฐพงศ์	วงษ์ชุ่ม

3	 นายณัฐพร	ปลั่งกลาง		 4	 นางสาวณัฐสุดา	ดรบัณฑติ

๕	 นางสาวน�า้ผึ้ง	มูลพฤกษ์	 ๖	 นางสาวนธิญา	เลณะสวัสดิ์

๗	 นางสาวเบ็ญจมาศ	สุกใส	 ๘	 นางสาวปรยีานุช	ลาขุนทด

๙	 นายสมคดิ	ชัยเพชร	 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ฟิสิกส์

1	 นางสาวกณกินันต์	ศรจีวิังษา	 ๒	 นายณพปกรณ์	ธนะมูล

3	 นางสาวนาทพีร	ทองโยง	 4	 นายนกิร	สนิสุพรรณ

๕	 นายปรวิรรต	แสงวงศ์		 ๖	 นางสาวพรทพิย์	ศริยิา

๗	 นายลขิติ	เต็มพร้อม	 	 ๘	 นายวัลลภ	หอมระหัด

๙	 นายศรอมล	ไตรภพ	 	 1๐	 นายสมาน	คันธรนิทร์

11	 นายสุรยิา	ชณิวงศ์	 	 1๒	 นายอุทศิ	ภัควัน

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Mrs.PHETLASY	SOULADETH	 ๒	 Mr.SUPARMAN	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม

1	 นายชวลติ	หงษ์ยนต์	 	 ๒	 นางสาวศริริัตน์	แจ้งกรณ์

3	 นายสุธรี์	ช่อวงศ์	 	

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศ�สตร์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�ยวิภ�คศ�สตร์

1									นางสาวนุชรพีร	นลิเลศิ

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� จุลชีววิทย�ท�งก�รแพทย์

1	 Ms.LE	THI	BAO	CHI		 	 ๒	 นางสาวประภัสสร	มะลาด

3	 นางสาวลัทธวรรณ	กมุทชาต	ิ 4	 นางสาวอรวี	แก้วประเสรฐิ

๕	 นางสาวอรศิรา	ภูสาร	ิ	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเคมีท�งก�รแพทย์และชีววิทย�โมเลกุล (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1								Ms.THIN	SU	KYAW	



๕3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ปรสิตวิทย�

1	 Ms.NGUYEN	THI	HAI			 ๒	 นางสาวพัชราภรณ์	บุญร่วมแก้ว

3	 นายมานะชัย	ยิ่งกลาง		 4	 นางสาวอรอุมา	เฮ้านนท์

๕	 นางสาวอัจฉรา	อัจฉยสวัสดิ์	 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ประส�ทวิทย�ศ�สตร์

1								นางสาวธันทวิา	นาคแย้ม

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� พย�ธิชีววิทย�

1	 นายปฤษฎ	ีธนพงศ์เดชะ	 ๒	 นางสาวพริาวรรณ	ภูสเีขยีว

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เภสัชวิทย�

1								นางสาวพุทธพร	แก้วมศีรี

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เวชศ�สตร์เขตร้อน

1								Mr.MUHAMMAD	LUTHFI	ALMANFALUTHI

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� สรีรวิทย�ท�งก�รแพทย์

1	 นางสาวศรยิา	มพีัฒน์		 ๒	 นายอนุสรณ์	เปาะสะเกษ

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รพัฒน�สุขภ�พชุมชน

1	 นายก�าทร	ดานา	 	 ๒	 นายประพจน์	บุญมี

3	 นางปิยะนันท์	โพธชิัย	 	 4	 นางรชยา	ยกิุสังข์

๕	 นางศรสีุดา	ลุนพุฒ	ิ 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเคมีท�งก�รแพทย์และชีววิทย�โมเลกุล

1	 นางสาวกนกวรรณ	นาหก	 ๒	 หม่อมหลวงมานดิา	ศุขสวัสดิ

3	 นางสาวหญงิภญิญาภัชญ์	กติตริัตน์	 4	 นางสาวอุบลรัตน์	ธ�ารงวรางกูร	

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ปรัชญ�และศ�สน�ตะวันออก

1								นายวุฒชิัย	สว่างแสง

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� พัฒนศ�สตร์

1	 Mr.KHEMPHET	SYSOMPHANH	 ๒	 นางสาวพรรณยุพา	ธรรมวัตร

3	 นายอโศก	พลบ�ารุง	 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�ไทย

1	 นายธนพล	เอกพจน์	 	 ๒	 นายรณยุทธ	เอื้อไตรรัตน์

3	 นางสาวหทัยวรรณ	มณวีงษ์	 	



๕4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะเทคนิคก�รแพทย์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�ศ�สตร์ประยุกต์

1	 นางกติตยิา	มุกดาประเสรฐิ	 ๒	 นางสาวรัตนา	วาทะวัฒนะ

3	 นางสาวสริกิัญญา	วรชนิ	 4	 นายอาทติย์	จติรโท

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� รัฐประศ�สนศ�สตร์

1	 Mrs.WEI	YANG	 	 ๒	 นายสมนกึ	ปัญญาสงิห์

3	 นายสุภาพงษ์	ญาณไพศาล	 4	 นางสาวอัญชนา	แสงแก้ว

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� สังคมวิทย�

1	 Miss	PURWANINGSIH		 ๒	 นางสาวสุวมิล	ค�าน้อย

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ส�รสนเทศศึกษ�

1	 Mr.LE	NGOC	QUANG		 ๒	 นางสาวจันทร์จริา	เหลาราช

3	 นายจริชาติ	บุญสุข	 	 4	 นางสาวจุฑามาศ	พรหมทอง

๕	 นายธรีเดช	มานะกุล	 	 ๖	 นายศตพล	ยศกรกุล

๗	 นางสาวสุวรรณี	ห้วยหงษ์ทอง	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคนิคก�รแพทย์

1	 Miss	TIN	MAY	AUNG		 ๒	 Mr.TRUONG	DINH	AN	SON	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รเคลื่อนไหวของมนุษย์

1	 นายพุทธพิงษ์	พลค�าฮัก	 ๒	 นายภญิโญ	โชตริัตน์

3	 นางสาวรุ่งฤด	ีทัพศลิา		 4	 นายศักดา	สโีสภณ

ปรชัญ�ดุษฎบีณัฑิต ส�ข�วชิ� วทิย�ศ�สตร์ก�รเคลือ่นไหวของมนุษย์ (หลกัสตูรน�น�ช�ติ)

1	 Ms.MON	MON	HNIN		LWIN	 ๒	 Ms.SAW	WAH	WAH	

3	 Ms.SU	SU	HLAING		 	 4	 นายณรงค์ศักดิ์	ค�านนท์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

1	 นางสาวณหทัย	อุตมะมูล	 ๒	 นางสาวดาราพร	เชื้ออ่อน

3	 นายนธิศิ	สมานทอง	 	 4	 นางสาวสริยิากร	จันทร์ซ้าย

๕	 นายอนุพงษ์	พันธ์สุวรรณ	 	



๕๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะทันตแพทยศ�สตร์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ก�รระบ�ดและชีวสถิติ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Mr.LE	DINH	DUONG			 ๒	 นายภาณุวัฒน์	ประทุมข�า

3	 นางสาววรวรรณ	ภูชาดา	 	

ส�ธ�รณสุขศ�สตรดุษฎีบัณฑิต

1	 นางสาวกฤตยิาณี	ธรรมสาร	 ๒	 นายกฤษณะ	อุ่นทะโคตร

3	 นายณฐกร	นลิเนตร	 	 4	 นายทรงศักดิ์	ภูมสิายดร

๕	 นายธนบด	ีชุ่มกลาง	 	 ๖	 นางสาวธนันรักษ์	วัชราธร

๗	 นางสาวนภาพร	มสีะอาด	 ๘	 นางสาวนภิาพร	นบนอบ

๙	 นางสาวศวติา	ศรสีวัสดิ์	 1๐	 นายศุภชัย	ยาณะเรอืง

11	 นางสุภารัตน์	ทัพโพธิ์	 	 1๒	 นายอลงกรณ์	สุขเรอืงกูล

13	 นายอุเทน	หาแก้ว	 	

ส�ธ�รณสขุศ�สตรดุษฎบีณัฑิต (หลกัสตูรน�น�ช�ติ)

1	 Mr.ANTHONY	CHARLES	KUSTER	 ๒	 Ms.WIN	MYA	MYA	HTUT	

3	 นายสราวุฒ	ิบุญสุข	 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ช่องป�ก

1									นางสาวสวติา	คิ้มสุขศรี

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เภสัชกรรมและระบบสุขภ�พ

1	 นางสาวกมลภัทร์	วงศ์ทวปีกจิ	 ๒	 นางสุกัณฑา	หมวดทอง

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิจัยและพัฒน�เภสัชภัณฑ์

1	 Miss	LIUDMILA	YAROVAYA	 ๒	 นางสาวธดิารัตน์	ขวัญสวัสดิ์

3	 นางสาวพรสวรรค์	ค�าทอน	 4	 นางสาวศุภลักษณ์	กฤตนัย

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศ�สตร์



๕๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศ�สตร์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีชีวภ�พ

1	 นางสาวภัทรานษิฐ์	นฤวรนนท์	 ๒	 นางสาวภัทราลักษณ์	ส่งเสรมิ

3	 นายสุรัตน์	วังพกิุล	 	

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รสัตวแพทย์

1	 นางสาวรวกิานต์	อนิทร์ช่วย	 ๒	 นายสมพงษ์	หอยสังข์

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รสัตวแพทย์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1										นายนคิม	ศรกีะชา

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� สหวิทย�ก�รสัตวแพทย์

1	 นางสาวกัลยา	วรวงศ์		 ๒	 นายธนาคาร	นะศรี

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะบริห�รธุรกิจและก�รบัญชี

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รนวัตกรรมก�รท่องเที่ยว ไมซ์ และบริก�ร

1										นายกติติ์ธนทัต	สุพรรณ์		

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รนวัตกรรมก�รท่องเที่ยวและบริก�ร

1										นางสาวณัฐกานต์	ตันมิ่ง

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� บริห�รธุรกิจ (กลุ่มวิช�ก�รตล�ด)

1	 นางสาวชลธดิา	แสวาน	ี ๒	 นางสาวอรณชิ	ก�่าเกลี้ยง



๕๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศ�สตร์

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทย�ลัย

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ดุริย�งคศิลป์

1	 นายเจรญิชัย	แสงอรุณ	 ๒	 นายธัญญะ	สายหมี

3	 นายนรเศรษฐ์	อุดาการ	 4	 นางสาวบุณฑรกิา	คงเพชร

๕	 นายปิยะนันท์	แนวค�าด	ี ๖	 นายผจญ	พบีุ้ง

๗	 นายรพพีล	หล้าวงษา		 ๘	 นายวรพจน์	มานะสมปอง

๙	 นายสังคตี	ก�าจัดพาลภัย	 1๐	 นางสาวสุตาภัทร	พัวสวัสดเีทพ

11	 นางสาวสุวรรณี	ชูเสน		 1๒	 นางสาวอรอุมา	เวชกร

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วัฒนธรรม ศิลปกรรมและก�รออกแบบ

1	 Miss	FANGRONG	LIAO	 ๒	 นายกล้า	ศรเีพชร

3	 นายพจิักษณ์	ทนันชัยบุตร	 4	 นายวทิยา	วุฒไิธสง

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและก�รออกแบบ (กลุ่มวิช�ทัศนศิลป์)

1									นายกติศิักดิ์	จันทร์ขามป้อม

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและก�รออกแบบ (กลุ่มวิช�ออกแบบ)

1	 Mr.HU	LIU	 	 ๒	 นางสาวขวัญหทัย	ธาดา

3	 นายเจษฎา	สายสุข	 	 4	 นายธนกฤต	แก้วพลิารมย์

๕	 นายปราโมทย์	ปิ่นสกุล	 ๖	 นางสาวปารชิาต	ิศรสีนาม

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

1								นายภักด	ีต่วนศริิ

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเวชศ�สตร์

1	 Mr.RIAN	KA	PRAJA		 	 ๒	 นางสาวธนันณัฐ	มมีาก

3	 นายธรีะวัฒน์	ดอบุตร		 4	 นางสาวพธูทอง	ชัชวาลย์

๕	 นายฤชุพันธุ์	ค�าเกาะ	 	 ๖	 นางสาวสุภาพร	พมิพ์ทอง

๗	 นางสาวอรอนงค์	บุโฮม	 	

ปรัชญ�ดุษฎีีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รออกกำ�ลังก�ยและก�รกีฬ�

1	 นางวรรณพร	ส�าราญพัฒน์	เบรด	ี ๒	 นายอาทติย์	ปัญญาค�า



๕๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต วิทย�ลัยก�รคอมพิวเตอร์

ร�ยน�มดุษฎีบัณฑิต คณะสหวิทย�ก�ร วิทย�เขตหนองค�ย

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

1									นายกฤษณะ	ปินะพัง

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รว�งแผนภ�คและเมือง

1	 นางสาวรชยา	พรมวงศ์	 ๒	 นางสมชญา	ศรธีรรม

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รรับรู้จ�กระยะไกลและระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์

1										นายศรัณย์	อภชินตระกูล

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีส�รสนเทศ

1	 นางสาวเกวล	ีผาใต้	 	 ๒	 นายจักรกฤษณ์	แก้วโยธา

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์

1	 Ms.THI	THUY	LOAN	HO	 ๒	 นางสาวชรนิทร์ญา	หวังวัชรกุล

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ทรัพย�กรชีวภ�พประยุกต์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 นายวชิติ	โสภติานนท์รัตน์	 ๒	 นางสาวสุภาพร	คูหาทอง



๕๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะแพทยศ�สตร์

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� กุม�รเวชศ�สตร์

1	 นางสาวกนกพร	จติภริมย์ศักดิ์	 ๒	 นางสาวกติพิร	กวยีานนท์

3	 นางสาวชไมภรณ์	ตะเวยีงน่าน	 4	 นายณัฐพล	สนี้อยขาว

๕	 นางสาวณชิา	คงพูลศลิป์	 ๖	 นางสาวปราญชล	ีศรบีุตตะ

๗	 นายปัณณธร	เอื้อบุญกนก	 ๘	 นางสาวแพรว	ชารศีรี

๙	 นางสาวสุภัทรา	อามาตย์	 1๐	 นางสาวอภชิญา	ธรีะรัตนนุกูลชัย

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� จักษุวิทย�

1	 นางสาวกรรภริมย์	ตัง้พรธริักษ์	 ๒	 นายจริัช	เจตชยานนท์

3	 นายจริัฐ	สุวรรณวัฒนะ	 4	 นางสาวชวศิา	โรจนศักดิ์โสธร

๕	 นางสาวชัญญานุช	พลายพชิติ	 ๖	 นางสาวพชิชาภา	ศรสีุรยิจันทร์

๗	 นางสาวมณสชิา	สนิธพอาชากุล	 ๘	 นางสาวศจรีัตน์	ชัยรัชต์ชูชัย

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� จิตเวชศ�สตร์

1	 นางสาวกรุณา	ศรสีุลัย	 ๒	 นางสาวญานกิา	วลอีทิธกิุล

3	 นางสาวณัฐชา	เลศิอทิธพิร	 4	 นางสาวพาขวัญ	รังษขีจี

๕	 นางสาวสรัลชนา	เล้าสกุล	 	

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� พย�ธิวิทย�ก�ยวิภ�ค

1	 นายธนยศ	เตชะวจิติรา	 ๒	 นายธนวัฒน์	แต้เจรญิวริยิะกุล

3	 นางสาวนภิาดา	คลังจัตุรัส	 4	 นายวทิวัส	ทมโยธา

๕	 นางสาวสุดารัตน์	พุฒพริยิะ	 	

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� รังสีวิทย�

1	 นายกติตภิัทท์	วรวสุวัส	 ๒	 นางสาวญาณ	ีศริบิูรณ์พพิัฒนา

3	 นางสาวณัฐณชิา	ฤทธิ์ประภา	 4	 นางสาวทพิยพร	โล่ห์ไพศาลกฤช

๕	 นางสาวปภาว	ีกุลพรหม	 ๖	 นายพชร	ทัง้ไพศาล

๗	 นางสาวพรพรรณ	อุตรวเิชยีร	 ๘	 นายเพชรเมธ	ีวังกาวรรณ

๙	 นายรัตนภูม	ิส่งเสรมิสวัสดิ์	 1๐	 นายเศรษฐ์	มหาสุวรีะชัย

11	 นายสรวชิญ์	เปรมเจรญิ	 1๒	 นางสาวสุทธนิันท์	ประสารพันธ์

13	 นายเสถยีรพงษ์	สมบัตเิสถยีร	 	



๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� วิสัญญีวิทย�

1	 นางสาวจดิาภา	ธรรมานุธรรม	 ๒	 นางสาวจริาภา	อรุณปรยี์

3	 นางสาวทพิวรรณ	ชนะศกึ	 4	 นางสาวธัญนันท์	เกษชุมพล

๕	 นางสาวนวพร	ธนสุนทรสุทธิ์	 ๖	 นางสาวปวณีา	สุทธเิจรญิ

๗	 นายภานุพงศ์	บุษบา	 	 ๘	 นายรชตะ	ยุบลแมน

๙	 นายวรภูมิ	ตัง้ใฝ่คุณธรรม	 1๐	 นางสาววรุณกาญจน์	มหาวเิศษศลิป์

11	 นางสาวสรัชนันท์	บุษราคัมวด	ี 	

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� เวชศ�สตร์ครอบครัว

1	 นายกติภิูมิ	ทองคณทา	 ๒	 นางกุลธดิา	สุวัฒนพูนลาภ

3	 นางสาวชนติา	เกาะลอย	 4	 นางสาวดุษฎ	ีองึพนิจิพงศ์

๕	 นายธนกจิ	รุ่งเรอืงรัตนกุล	 ๖	 นายนนท์ปวธิ	โชตชิัย

๗	 นางสาวปนัดดา	ทองแดง	 ๘	 นางสาววรศิรา	เรอืงทวี

๙	 นางสาวศลษิา	ราชประสทิธิ์	 	

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� เวชศ�สตร์ฉุกเฉิน

1	 นางสาวกชกร	ธาราวด	ี ๒	 นายกติตศิัพท์	พันธะไชย

3	 นางสาวณัฐกานต์	โถวสกุล	 4	 นางสาวณชิาภัทร	ทองธรรมชาติ

๕	 นางสาวนภธร	กองอุดม	 ๖	 นายนฤเบศร์	ไชยคต

๗	 นายพงศ์ภัทร	ร่วมสุข	 	 ๘	 นางสาวพรชนก	ศริสิันตสิัมฤทธิ์

๙	 นายวชริะ	ประทุมรัตน์		

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� เวชศ�สตร์ฟ้ืนฟู

1	 นางสาวเกวล	ีเอี่ยมวรสมบัต	ิ ๒	 นางสาวพรพมิล	โสนา

3	 นายศวิกร	คงธนชาต	ิ 	 4	 นางสาวสายทพิย์	ด่านพัฒนะสวัสดิ์

๕	 นางสาวสริวิภิา	ศรรีับขวา	 	

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� ศัลยศ�สตร์

1	 นางสาวกาญจนพรรณ	จวิรมณ	ี ๒	 นายไกรวนิ	รัตนรักษ์

3	 นายชยุตม์	ตัณศลารักษ์	 4	 นางสาวชวศิา	ทองอ่วมใหญ่

๕	 นายชอบธรรม	ปองด	ี 	 ๖	 นายชุตเิทพ	ราชไชย

๗	 นางสาวญาณศิา	อากาศวภิาต	 ๘	 นางสาวญาดา	จารุปราณรีัตน์

๙	 นายณภัทร	ยอดพนิจิ	 	 1๐	 นางสาวณภัทร	สกลพงศ์ไพโรจน์

11	 นางสาวณัชชา	ขันตแีก้ว	 1๒	 นายดนิ	ตังคโณบล

13	 นายพศวรี์	เกยีรตกิ้องชูชัย	 14	 นายพันไมล์	จันทราพันธกุล

1๕	 นายพรีพงศ์	ซ�าคง	 	 1๖	 นายรุจ	กองสุข

1๗	 นางสาวสุภาภรณ์	พณิพาทย์	 1๘	 นายอตวิชิญ์	อัศวชัยสุวกิรม

1๙	 นางสาวอภชิญา	จรรยาวรลักษณ์	 ๒๐	 นางสาวอารดา	วงศ์วัฒนชัย



๖1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก 

ส�ข�วิช� สูติศ�สตร์และนรีเวชวิทย�

1	 นายจักรภพ	ก้านจักร		 ๒	 นางสาวจริภญิญา	ชุมวรฐายี

3	 นายชัยพร	ประฏภิาณวัตร	 4	 นายเตมิเต็ม	ไหวดี

๕	 นางสาวพรศริิ	ค�าภูแสน	 ๖	 นางสาวรสิา	โรจนพร

๗	 นางสาวสริพร	สุบนิ	 	 ๘	 นายอภวิัฒน์	จงจักรพันธ์

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก 

ส�ข�วิช� โสต ศอ น�สิกวิทย�

1	 นายตะวัน	ค�าภา	 	 ๒	 นายธนพล	วทิยาพพิัฒน์

3	 นายพชร	ร่วมพัฒนา	 	 4	 นายภูม	ิโสภา

๕	 นางสาวรวสิรา	ศรตีระกูล	 ๖	 นางสาววันใหม่	เต็มธนะกจิไพศาล

๗	 นางสาวศตพร	เรอืงประเสรฐิกุล	 	

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� ออร์โธปิดิกส์

1	 นายกติตพิงษ์	หอมไกล	 ๒	 นายณัฐ	กติตพิงศ์พัฒน์

3	 นางสาวธนกฤตา	สริพิัลลภ	 4	 นายธนภัทร	สุทธวิเิศษพงศ์

๕	 นางสาวนริาภร	ชื่นตา		 ๖	 นายปรนิทร	ปิยะประภาพันธ์

๗	 นายศวัส	เทพชาตร	ี 	 ๘	 นางสาวศศธิร	แซ่หนา

๙	 นายสารัช	เที่ยงวัน	 	

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์คลินิก ส�ข�วิช� อ�ยุรศ�สตร์

1	 นางสาวกนษิฐา	กันหา	 ๒	 นางสาวกมลธร		ศรสีุวรรณกจิ

3	 นางสาวกรวภิา	โชตมิงคล	 4	 นายกฤษฎา		คุณกติติ

๕	 นางสาวกาญจนา	แข่จะวัด	 ๖	 นายจักรพงศ์		วงศ์แสงนาค

๗	 นายจักรพันธ์		วรีะเกยีรต	ิ ๘	 นายชนะชัย	เงาปัดชา

๙	 นายฐานศิร	ค�าสวนจกิ	 1๐	 นายณัฐพงศ์		มโนมัยวงศ์

11	 นายธนกร		เจรญิธนดล	 1๒	 นายธนพล		อนุตรอังกูร

13	 นางสาวนันท์สติา	สทิธริาช	 14	 นายเนตภิูม	ิเกตุสงิห์

1๕	 นายปรเมศวร์		บ�ารุงสวัสดิ์	 1๖	 นางสาวปิยนุช		ลอืประสทิธิ์สกุล

1๗	 นายพงษ์ศักดิ์		โชคคตวิัฒน์	 1๘	 นายภาสุ		หาญตระกูล

1๙	 นายภูมิ		นธิอิภญิญาสกุล	 ๒๐	 นางสาววรันต์พร		ศริบิูรณ์พพิัฒนา

๒1	 นายวรุตม์		ต.ศรวีงษ์	 	 ๒๒	 นายวศิรุต		ปรชีาภรณ์

๒3	 นายอดศิร	วรครบุร	ี 	 ๒4	 นายอธศิ		สมทิธผิล

๒๕	 นายเอกดนัย	ยงบรรทม	 	



๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะทันตแพทยศ�สตร์

ร�ยน�มประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะเภสัชศ�สตร์

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ส�ข�วิช� ศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล

1	 นางสาวณัฐกิา	กล้าหาญ	 ๒	 นายธปิก	สมบัตศิรินิันท์

3	 นางสาวธรีาภรณ์	ประเสรฐิสุข	 4	 นางสาวมัทวัน	วนิจิ

๕	 นางสาววรษิา	หงษ์สกุล	 ๖	 นางสาวสารนชิ	มาลัย

๗	 นายอัครนิทร์	สงิห์พรมมา	 ๘	 นางสาวอัญชลพีร	ฉวยกระโทก

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประก�ศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ส�ข�วิช� เภสัชบำ�บัด

1									นายจริายุ	เผอืกพันธ์



๖3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับปริญญ�โท

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะเกษตรศ�สตร์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเกษตร

1	 นายเฉลมิกติต์	ภูลวรรณ	 ๒	 นางสาวพาขวัญ	วรรณประเสรฐิ

3	 นางสาวเพชรพริ้ง	แพงค�ารักษ์	 4	 นางสาวสุดารัตน์	ยศยิ่ง

๕	 นายอภริักษ์	นพคุณ	 	 ๖	 นางสาวอารรีัตน์	บุญเรอืง

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� กีฏวิทย�

1	 นางสาวจุรพีร	สุคตภิูม	ิ ๒	 นางสาวทพิย์ธดิา	กาสี

3	 นางสาวประภาภรณ์	เพยีงสุวรรณ์	 4	 นางสาวภูพงิค์	ต๊ะอุ่น

๕	 นางสาววรัญญา	อาจบุราย	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เกษตรศ�สตร์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1									Ms.MUTYARSIH	ORYZA	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ธุรกิจก�รเกษตร

1									นางสาวบุรัสกร	สมิรักแก้ว

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ปฐพีศ�สตร์และสิ่งแวดล้อม

1	 Mr.PHEARUN	LAY	 	 ๒	 นางสาวอภญิญา	แสนโท

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� พืชไร่

1	 นางสาวจนิตระวี	จูมดอก	 ๒	 นายชัยวัฒน์	เนตรภักดี

3	 นางสาวปพชิญา	ประเสรฐิไทย	 4	 นางสาวยุพดี	ระดาไสย

๕	 นางสาวสริมิาพร	โคตะเสนา	 ๖	 นางสาวสุจติตรา	ภามนตรี

๗	 นายอนุลักษณ์	ชัยภูม	ิ 	 ๘	 นางสาวอัญชล	ีโพธิ์ตัง้ธรรม

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� พืชสวน

1	 นางสาวปัญญ์ศริิ	บุ้งทอง	 ๒	 นางสาวรัตตยิา	ดาราพันธุ์

3	 นางสาวศุภกร	ทาโบราณ	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� โรคพืชวิทย�

1	 นางสาวชฎาพร	แก้วโนนเฮ้า	 ๒	 นางสาวณัฐวรรณ	ทรีวม

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� สัตวศ�สตร์

1										นายกฤษฎ	ีชมชื่น

	



๖4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะวิศวกรรมศ�สตร์

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมก�รจัดก�รอุตส�หกรรมและโลจิสติกส์

1										นางสาวภัทรกร	มปีระเสรฐิ

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเกษตร

1	 Mr.PANKHAM	SOUNDALA	 ๒	 นางสาวกมลพรรณ	รัตนะโสภา

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเคมี

1	 นางสาวกนกวรรณ	ฤทธวิุธ	 ๒	 นางสาวณัฏฐ์นร	ีศรเีชยีงสา

3	 นางสาวทพิวัลย์	พลนกิร	 4	 นางสาวศริประภา	สุวรรณรี

๕	 นางสาวสุคลภัทร	แท่นพรหม	 	

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเครื่องกล

1	 นางสาวเกวลนิ	ตรงกลาง	 ๒	 นายอภวิัฒน์	โนนุตร

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมชีวก�รแพทย์

1									นางสาวพรียา	สุขสุรทนิ

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมนวัตกรรม

1	 นายชนะเพชร	อยู่บรรยงค์	 ๒	 นายธรีะพงษ์	ชูมณี

3	 นายปารเมศ	ศรบีุญวงษ์	 4	 นางสาวพรชติา	บังเกงิ

๕	 นางสาวพัชรนิทร์	คอนนาส	ี ๖	 นายพุทธางกูร	เขยีวทอง

๗	 นางสาววภิาลักษณ์	ทพิมา	 ๘	 นายสาโรช	บุญมี

๙	 นางสาวสุปราณ	ีเหล่าขุนค้า	 	

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมพลังง�น

1	 นายธนพล	ผลสว่าง	 	 ๒	 ว่าที่	ร้อยตรหีญงิประไพพรรณ	อึ้งประสูตร

3	 สบิต�ารวจตรพีษิณุกรณ์	พมิพ์อักษร	 4	 นายวงศ์สถติย์	เกวยีนทอง

๕	 นางสาววณชิภากร	คุ้มไทย	 ๖	 นางสาวสุอังธณา	ประทุมรุ่ง

๗	 นางสาวอรสิา	ธรรมมะ	 	

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมไฟฟ้�

1	 นายกรชิ	กองเพชร	 	 ๒	 นายคณนิ	วาจนสุนทร

3	 นายจักรี	สัจธรรมพทิักษ์	 4	 นายณัฐวัฒน์	มติรสูงเนนิ

๕	 นายธนัทสันต์	ขันทา	 	 ๖	 นายธนากร	พนาพุฒิ

๗	 นายธเนศ	คณะด	ี 	 ๘	 นางสาวปฏญิญา	ม่วงค�าหมื่น

๙	 นายฤทธชิัย	เลี่ยมทอง		 1๐	 นายวงศ์พราหมณ์	วงศ์จ�าปา



๖๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมโยธ�

1	 นายกษดิิ์เดช	ลลีาสุขารมย์	 ๒	 นายกันตพงศ์	จันทะนันท์

3	 นายจักรพงษ์	เหล่าอัน		 4	 นายณัฐวรรธน์	เกษกุล

๕	 นายณัฐวัตร	ราษ	ี 	 ๖	 นางสาวดารุณ	ีแก้วพกิุล

๗	 นายตณิณภพ	พูลทว	ี 	 ๘	 นายนนทวทิย์	ชมภูนาวัฒน์

๙	 นายบุญญฤทธิ์	ชลพทิักษ์วงศ์	 1๐	 นายปกาศติ	พึ่งประจวบ

11	 นางสาวเปมกิา	ทองฤทธิ์	 1๒	 นายพงศ์วัชเรส	ทองอนิทร์

13	 นายพัฒนพงศ์	กจิหนองสรวง	 14	 นายพสิฐิพล	โคตะนวิงษ์

1๕	 นายภูมนิทร์	สุขโข	 	 1๖	 นายยุทธพงษ์	รักเพื่อน

1๗	 นายวงศกร	ฮาดวเิศษ		 1๘	 นายวสุ	พลสาย

1๙	 นายศุภสัณห์	เชญิกลาง	 ๒๐	 นายสรวชิญ์	ทอนศรี

๒1	 นางสาวสุดารัตน์	อนิสาน	 ๒๒	 นายอรยิปรัชญ์	บุญผ่องศรี

๒3	 นายอานนท์	นพประเสรฐิ	 ๒4	 นายเอกพงศ์	วริยิะพาณชิย์

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมวัสดุและก�รผลิต

1											นายอรรถชัย	จันทะแสง

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1	 นางสาวกนกวรรณ	จันทร์โสม	 ๒	 นายณัฐดนัย	ดาบุตร

3	 นายธนาดุล	จันทรศรสีุรยิวงศ์	 4	 นางสาวนฤมล	ภญิโญธรรมากร

๕	 นายพลศักดิ์	ศรนีาวนิ		 ๖	 นางสาวรัตน์ทวิา	ดวีัน

๗	 นางสาวศริกิัลยา	พลิาบุตร	 ๘	 นายสุรพงษ์	ชาวสวนงาม

วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมอุตส�หก�ร

1	 นางสาวณัฐนชิา	อิ่มน�้าขาว	 ๒	 นางสาวณัฐรกิา	แจ้งพรมมา

3	 นายนฤนาท	ทพิย์นาง		 4	 นางสาวพณิพชิา	ศวิาพรรักษ์

๕	 นายพทิยา	หายักวงษ์	 	 ๖	 นางสาวสุฑฌิา	อนิทนนท์

๗	 นายสุรเชษฐ	อนันต์สุวรรณชัย	 	 	

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะศึกษ�ศ�สตร์

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รบริห�รก�รศึกษ�

1	 ว่าที่	ร้อยตรจีอมไตร	ทันโส	 ๒	 นางสาวจริานุช	รักสัตย์

3	 นายฉัตรเทพ	อาจสนาม	 4	 นางสาวฐาปน	ีทนีะกุล

๕	 นางสาวณัฐชญา	เพ็งธรรม	 ๖	 นางสาวดลนภา	รื่นกลาง

๗	 นางสาวธรีดา	เลาประเสรฐิสุข	 ๘	 นายนริุต	เต้นปักษี

๙	 นายปรเมษฐ	นามไพร		 1๐	 นางสาวปรยีานุช	ราชาสุข



๖๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

11	 นางสาวผัลย์ศุภา	คนคล่อง	 1๒	 นางสาวรตยิากร	คชา

13	 นายวนพงษ์	สุดตา	 	 14	 นายวทิยา	สุดรัก

1๕	 นางสาวศริลิัดดา	แก้วเพชร	 1๖	 นางสาวศุภศริ	ิยศราวาส

1๗	 นางสาวสริณิัฏฐ์	ลมิปิจ�านงค์	 1๘	 นางสาวเสาวพรรณ	ภูมอินิทร์

1๙	 นายหยก	สเีกนิ	 	 ๒๐	 นางสาวอภนิุช	นาเลาห์

๒1	 นายอภสิิทธิ์	โคสาด	ี 	 ๒๒	 นางสาวอรน	ีอิ่มเสถยีร

๒3	 นายอัครนิทร์	ค�างาม	 	 ๒4	 นางสาวอังค์วรา	สายแสงจันทร์

๒๕	 นายอุดมศักดิ์	สุนา	 	

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�

1	 พระมหากติตนินท์	รัตนสงิห์สกุล	 ๒	 นางสาวนันทวรรณ	แก้วอ�านาจ

3	 นางสาวประไพพมิพ์	ทองเปราะ	 4	 นางสาวพนดิา	จังหวะ

๕	 นางสาวมารษิา	นามกุล	 ๖	 นางสาวศรัณย์ธร	อนิทศริิ

๗	 นางสาวศราวรรณ	สุขวชิัย	 ๘	 นางสาวสนินีาฏ	แพงค�า

๙	 นางสาวสุดารัตน์	พาเหนยีว	 1๐	 นายสุรชัย	มาตราช

11	 นางสาวอภญิญา	ฝอยทอง	 1๒	 นางสาวอสิราพร	เรยีนพษิ

13	 นางสาวอสิราพร	สุขประเสรฐิ	 	

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

1	 นางสาวกัลยาดา	เหง่าบุญมา	 ๒	 นางสาวเกวลนิ	มั่นวงศ์

3	 นายคุณากร	ถงึนามล	ี	 4	 นางสาวจุราลักษณ์	คชรมย์

๕	 นางสาวชยาภรณ์	ทับวธิร	 ๖	 นายชาญสทิธิ์	ค�าพุฒ

๗	 นางสาวชามาวรี์	ส�าราญใจ	 ๘	 นางสาวชดิชนก	สาธรราษฎร์

๙	 นายฌาณวทิย์	จันทร์งาม	 1๐	 นางสาวณัฐดิา	เต็มวงษ์

11	 นางสาวทพิย์สุดา	สงิห์โคตร	 1๒	 นางสาวธนัชพร	มุสกิา

13	 นางสาวน�า้ทพิย์	ศรตีะวัน	 14	 นางสาวนชิาภา	เจยีรวัฒนากร

1๕	 นางสาวพรเพ็ญ	แดนนานารถ	 1๖	 นายพัสกร	สาพันธ์

1๗	 นางสาวพชิชาอรณ์	บุญศริโิรจน์	 1๘	 นางสาวเพ็ญพชิชา	เพยีรยิ่ง

1๙	 นางสาวรัฐธญา	ค�าแสงมาตย์	 ๒๐	 นายวัชรวชิญ์	วงศ์วาน

๒1	 นายวุฒภิัทร	วงศ์ประโคน	 ๒๒	 นางสาวศุภรัตน์	โสสม

๒3	 นางสาวสนธยิา	ยอดสง่า	 ๒4	 นายสหวุฒ	ิโรจน์รุ่งสถติย์

๒๕	 นางสาวสริพิัชร	เจรญิไชย	 ๒๖	 นางสาวสุดารัตน์	จันทะเทพ

๒๗	 นางสาวสุนันทา	สุดใจ		 ๒๘	 นางสาวสุภลักษณ์	ซาแสงบง

๒๙	 นางสาวโสภณา	ไชยค�า	 3๐	 นางสาวอนุตรา	ภูส�ารอง

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตรศึกษ�

1	 Mrs.IKA	TRI	MUNAWAROH	 ๒	 Mr.SOKNEANG	NEM

3	 นางสาวกมลรัตน์	มนต์ไธสง	 4	 นางสาวเกศศณิยี์	เหล็กจารย์

๕	 นายไกรวุฒ	ิเทศประสทิธิ์	 ๖	 นางสาวขวัญสริ	ินสิยันต์
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๗	 นายจักรภัทร	เกิ้นโนนกอก	 ๘	 นางสาวชนาพร	ดาโอภา

๙	 นายธนวทิย์	วรโพธิ์	 	 1๐	 นายธนนิท์	วดศีริศิักดิ์

11	 นายนพิฐิพนธ์	แคล้วกระโทก	 1๒	 นางสาวพรพมิล	จันทร์สว่าง

13	 นางสาวพรรณทพิภา	คุณสมบัต	ิ 14	 นางสาวพรรณวภิา	พรพริุณโรจน์

1๕	 นายภัทรพงศ์	วรศักดิ์มหาศาล	 1๖	 นางสาวมนสชิา	โพธิ์เสนา

1๗	 นางสาวสุทธกิาณฑ์	ปัญญา	 1๘	 นางสาวสุนสิา	เพยีดสงิห์

1๙	 นายอนุชา	โคยะทา	 	 ๒๐	 นางสาวอัจฉรยิา	เชื้อเพชร

๒1	 นางสาวอารยีา	ชาพทิักษ์	 	

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� จิตวิทย�ก�รศึกษ�และก�รให้คำ�ปรึกษ�

1	 นางสาวกรรณกิา	พาบุดดา	 ๒	 นางสาวกัญญาพัชร	จุลละนันทน์

3	 นางสาวจตุรพร	โทแก้ว	 4	 นางจุฑารัตน์	มศีลิป์

๕	 นางดาราลักษณ์	เอกโชต	ิ ๖	 นายธนัท	กาวทิาโร

๗	 นางสาวธมีาพร	ขุรมินต์	 ๘	 นางสาวนฤชล	เอนอ่อน

๙	 นางสาวน�า้ฝน	โงชาฤทธิ์	 1๐	 ว่าที่	ร้อยตรหีญงิปรดีาวรรณ	ศรพีลแท่น

11	 นางสาวพูลศริิ	สุนันตะ	 1๒	 นางสาวภารณิ	ีศรไีว

13	 นายวรีภัทร	ขุรมินต์	 	 14	 นางสาวศริพิร	ก�าลังทวี

1๕	 นายสมพร	ผัดแก้ว	 	 1๖	 นางสาวสายฝน	ศรมีี

1๗	 นางสาวสุพรรณ	ีหมู่เพชร	 1๘	 นางสาวอัษฎาพร	วชิาผง

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� หลักสูตรและก�รสอน

1	 Mrs.LATDAVONE	KEOMANIVONG	 ๒	 Miss	LUO	QIN

3	 นางสาวกรรณกิาร์	เกศค�าขวา	 4	 นางสาวกรรณกิาร์	ศรพีรหมมุนี

๕	 นางสาวกติยิาภรณ์	ศรวีงษ์ชัย	 ๖	 นายจักรนิ	เบี้ยวจันทร์

๗	 นางสาวจุฑามาศ	นลิวัลย์	 ๘	 จ่าสบิเอกหญงิดลฤด	ีโนนสุรัตน์

๙	 นายทวิัตถ์	นุ่มมศีร	ี 	 1๐	 นางสาวธัญทพิย์	อารยางกูร

11	 นายธรีภัทร์	ศริริส	 	 1๒	 นางสาวนพรัตน์	มั่งเมอืง

13	 นายนฤเบศร์	แก้วค�างาม	 14	 นายเนตธิร	สุค�าภา

1๕	 นายพรประดษิฐ	พันธุกุล	 1๖	 นางสาวพชิญาพร	เนตรแสงศรี

1๗	 นางสาวฟารดา	วเิชยีรศร	ี 1๘	 นางสาวภัทรานันท์	ปะจะเน

1๙	 นางสาวมนัสว	ีเวชกามา	 ๒๐	 นางสาววนดิา	แสงภักดี

๒1	 นายวรัญญู	โสชาต	ิ 	 ๒๒	 นางสาวศลษิา	วงศ์ษาพาน

๒3	 นายศุภัคษร	มูลม	ี 	 ๒4	 นางสาวสริยา	สะเดา

๒๕	 นายสวิะจริ์	กติศิรวีรพันธุ์	 ๒๖	 นางสาวสุธนิ	ีมาตย์ภูธร

๒๗	 นางอาทติยาธร	พทิักษ์	 	

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� หลักสูตรและก�รสอนก�รศึกษ�พิเศษ

1	 นางสาวประภัสสร	วงศ์ละคร	 ๒	 นางสาวอลสิา	อุปัญญ์
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ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะพย�บ�ลศ�สตร์

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รบริห�รท�งก�รพย�บ�ล

1	 นายกจิมงคล	ทาดทา		 ๒	 นางจติราวด	ีนารัตน์โท

3	 นายธรีวัฒน์	พงศ์ภาณุพัฒน์	 4	 นายนาคนิทร์	สดไสย์

๕	 นางนติยา	ปานเพชร	 	 ๖	 นางบัญญัต	ิผ่านจังหาร

๗	 นางผกาภรณ์	พนิจิจันทรานุกูล	 ๘	 นางภัทราพรรณ	อาษานาม

๙	 นางสาวรภัสสรณ์	แก้วก�่า	 1๐	 นางวนิจิตรา	อัตชู

11	 นายศุภวชิญ์	ศลิากุล	 	 1๒	 นางอรอุรา	สารพีร

13	 นางอ�าพร	คนซื่อ	 	 14	 นางเอมอัชนา	ราชตกิา

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รผดุงครรภ์

1	 Miss	PHITSAMAI	VONGSAVANTHONG	 ๒	 นางสาวจตุพร	กัว้ศรี

3	 นางสาวนภาพร	บุญศร	ี 4	 นางอรพนติ	ภูวงษ์ไกร

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รพย�บ�ลเด็ก

1	 นางบัณฑติา	ทองบัวบาน	 ๒	 นางพัชร	ีจันทะจร

3	 นางสาวระววิรรณ	รัตนปัญญา	 4	 นางรัตนา	ศรโีย

๕	 นางสาวศศปิระภา	อนุพันธ์	 ๖	 นางสาวสุธดิา	สุวรรณราช

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รพย�บ�ลผู้สูงอ�ยุ

1	 นายนภสนิธุ์	ไชยเสนา		 ๒	 นางสาวปิยลักษณ์	จันทร์สม

3	 นางวนดิา	เข็มพมิาย	 	 4	 นางสาววลัยภรณ์	กุลวงค์

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รพย�บ�ลผู้ ใหญ่

1	 นางสาวฉนันทา	ภาเคน	 ๒	 นายชาญณรงค์	ประสารกก

3	 นางสาวณัฏยา	แจ้งส	ี 	 4	 นางสาวผาณติ	แก่นกระโทก

๕	 นางสาวพไิลพร	สุรยิขันธ์	 ๖	 นางสาวภรณ์ทพิย์	ศรสีุข

๗	 นางสาวสุจติรา	รัตนจุทานนท์	 ๘	 นางสาวสุรยี์พร	พงษ์พยัคฆ์

๙	 นางอรดา	สหีาราช	 	

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รพย�บ�ลเวชปฏิบัติครอบครัว

1	 นางสาวเดอืนเพ็ญ	ทองป้อง	 ๒	 นายไตรภพ	ขยันการนาวี

3	 นางสาวสุพรรณ	ีอุปชัย	 	

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รพย�บ�ลเวชปฏิบัติชุมชน

1	 นางสาวฉัตร์สกุล	แมบจันทกึ	 ๒	 นายโชคชัย	พลพทิักษ์

3	 นายณัฐกร	แซงสนีวล		 4	 นายทวทีรัพย์	จูมศลิป์
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๕	 นางสาวประภัสสรา	พศิวงปราการ	 ๖	 นางสาวพยิดาพร	งาหัตถี

๗	 นางวาทนิ	ีทพิจ้อย	 	 ๘	 นางสาววชิุดา	นพเสรฐิ

๙	 นางสาวสุทธดิา	ค�ามะภา	 1๐	 นางอมรรัตน์	อารเีอื้อ

11	 นายอุกฤษฏ์	ไชยรนิทร์	 	

พย�บ�ลศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� พย�บ�ลศ�สตร์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Miss	APRELIA	AFIDATUL	HANAFI	 ๒	 Miss	HARNINA	SAMANTHA	AISYAH

3	 Miss	WAHYU	RETNO	GUMELAR	

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะวิทย�ศ�สตร์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� จุลชีววิทย�

1	 นางสาวทพิย์ธดิา	คดิถูก	 ๒	 นางสาวนติตญิาภรณ์	โสตะพงษ์

3	 นางสาวอาทติยา	บัวทอง	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์

1								นายภาณุวชิญ์	เชื้อพล

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์ประยุกต์

1	 นายจติต์สนิ	ปิยวัฒน์ธนโชต	ิ ๒	 นางสาวพชิญา	สุระดี

3	 นายศุภัจฉรยิะ	สชีนะ	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เคมี (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 นางสาวณัฐตกิา	แห่งสมัย	 ๒	 นางสาวทัศนพร	ราษฎร์เหนอื

3	 นายธนเกยีรติ	ชมภูพงษ์	 4	 นายนนทวัฒน์	นวลตา

๕	 นางสาวนฤมล	วรรณศร	ี ๖	 นายรัตตกิร	กสิันเทยีะ

๗	 นางสาวศริริัตน์	จัวนาน	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เคมีสำ�หรับครู

1	 นายธรี์ดนัย	ศรสี่อง	 	 ๒	 นางสาวภัทรภีรณ์	ธงเงนิ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเคมี

1									นางสาวสริปิระภา	สุดทองหลาง

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเคมี (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1										นางสาวนรศิรา	นามวรรณ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ชีววิทย�

1	 Mrs.PHETSAMONE	PIYAVONG	 ๒	 นางสาวจดิาภา	ชื่นสกุล

3	 นางสาวจดิาภา	ดวนใหญ่	 	
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วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ชีววิทย�สำ�หรับครู

1	 นางสาวจุฑาทพิย์	ภูมบิ้านค้อ	 ๒	 นายสุภกร	เขตมนตรี

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� นิติวิทย�ศ�สตร์

1	 Mr.DAVID	NUGROHO		 ๒	 นางสาวกัญญารัตน์	อุทรักษ์

3	 ร้อยต�ารวจโทหญงิปณัฐา	บุรณศริ	ิ 4	 นางสาวปรดีาภรณ์	สุระภักดิ์

๕	 ร้อยต�ารวจโทหญงิวรศิรา	ชมภูใบ	 ๖	 นางสาววัชราภรณ์	คุณธานี

๗	 นางสาวอรอนงค์	คนสูง	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ฟิสิกส์

1	 นางสาวกรกนกพร	ไชยเพชร	 ๒	 นางสาวจันทร์เพ็ญ	ทองเหลอืง

3	 นางสาวจริฐา	ประชามอญ	 4	 นายณรงค์ชัย	นุ่นไธสง

๕	 นายนพิัฒน์	ทัศม	ี 	 ๖	 นางสาววาสนา	วรรณบุตร

๗	 นายสุธพีร	คดิถาง	 	 ๘	 นายอารฟี	แวมงิ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วัสดุศ�สตร์และน�โนเทคโนโลยี

1	 นายเดชวกิรม	เทพรัตนากร	 ๒	 นางสาวภรจริา	พื้นหนิลาด

3	 นายศาสตร์	รัตนพร	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Mrs.KHAING	ZIN	THAN	 ๒	 Miss	ZERLINDA	MARA	DITTA

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์พอลิเมอร์

1	 นางสาวณชิกานต์	เทยีมวงศ์	 ๒	 นางสาวเนตรชนก	จันศร

3	 นางสาววมิลสริิ	อนิทรบ�ารุง	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม

1									นางสาวอภชิญา	เรอืงสกุลพร

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� สถิติประยุกต์

1										นางสาวมิ่งขวัญ	โสรนิทร์	
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ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะแพทยศ�สตร์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�ยวิภ�คศ�สตร์

1	 นางสาวจุฑาพร	เเสนป้อ	 ๒	 นายณัฐพล	ลาภยืนยง

3	 นายโอบนิธิ	ดรละคร	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รพัฒน�สุขภ�พชุมชน

1									นางสาวสโรชิน	สมพงษ์พันธุ์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� จุลชีววิทย�ท�งก�รแพทย์

1	 Mr.TRAN	TUAN	KHOI		 ๒	 นางสาวจุฑาริณี	บรรหาลี

3	 นายชัยณรงค์	บุญมา	 	 4	 นายชาคริต	ทัพพันธ์

๕	 นางสาวปิยะธิดา	นาทศรีทา	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเคมีท�งก�รแพทย์และชีววิทย�โมเลกุล

1	 Miss	PHUC	NGUYEN	MINH	HO	 ๒	 นางสาวศิรินทร์ญา	สิทธิรักษ์

3	 นางสาวสายขิม	ศรีงาน	 4	 นางสาวสุพรรณิการ์	โสรินทร์

๕	 นางสาวอรวรรณ	แว่นพิมาย	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ปรสิตวิทย�

1	 นายกันตพงศ์	เอี่ยมรอด	 ๒	 นางสาวชุติมา	สิทธิราช

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� พย�ธิวิทย�

1									นางสาวสุดารัตน์	อินทโชติ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เวชศ�สตร์เขตร้อน

1	 Miss	HANG	THI	THU	PHUNG		 ๒	 Mrs.SEREYWATANA	CHEA

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� สรีรวิทย�ท�งก�รแพทย์

1	 นายธนพัฒน์	สาระรัตน์	 ๒	 นายบัญญพนต์	จันโอ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� อ�ชีวเวชศ�สตร์

1	 นายกนต์ธร	จันทร์กุศล	 ๒	 นายนราธิป	รวมธรรม

3	 นายอนันตพัฒน์	สี่หิรัญวงศ์	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� อ�ชีวเวชศ�สตร์และอ�ชีวอน�มัย (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1									นายฉัตรพงศ์	งามโชควัฒนา
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ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�ไทย

1	 Miss	THET	SU	MON			 ๒	 Miss	YUAN	YUAN	TU

3	 นางสาวกรกูณฑ์	ประพันธ์พจน์	 4	 นายกฤตนิ	ขันละ

๕	 นางสาวกาญจนาพร	พองพรหม	 ๖	 นายคมสันต์	ดลเอี่ยม

๗	 นางสาวจารญา	อนันตะวัน	 ๘	 นางสาวณัฐยา	อทิธจิันทร์

๙	 นางสาวพชิญ์พัณณ์กุณ	พันสด	 1๐	 นายภูรวิัฑฒน์	อาธรรมระชะ

11	 นางสาวสริยิากร	ก้านสุวรรณ	 1๒	 นายอัษฎาวุฒิ	ศรทีน

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�อังกฤษ

1	 นางสาวกุลธดิา	มุลตรแีก้ว	 ๒	 นายจาตุรนต์	อิ่มอรุณรักษ์

3	 นางสาวปานกมล	สงิห์สถติย์	 4	 นางสาวพจิติรา	กะตะศลิา

๕	 นายไพบูลย์	มะโนรมย์		 ๖	 นางสาววาลุกา	ศุภบวรรัตน์

๗	 นางสาวศวิาภรณ์	สงิห์ค�า	 	

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ลุ่มน้ำ�โขงศึกษ�

1	 Miss	XU	HUANLI		 	 ๒	 นางสาวกุลวด	ีสมัครไทย

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� สหวิทย�ก�รสังคมศ�สตร์

1									Miss	SOULIKONE	KHAMPHOUNBOUPHA

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� สังคมวิทย�

1	 นางสาวลักษม	ีแก้ววงศ์ใหญ่	 ๒	 นางสาวสริะมนตร์	เวฬุวนารักษ์

ส�รสนเทศศ�สตรมห�บัณฑิต

1									นางยุวภา	รอืเกอร์

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะเทคนิคก�รแพทย์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�ยภ�พบำ�บัด

1	 Miss	RINNA	AINUL	MAGHFIROH		 ๒	 นางสาวกนกอร	ธนะสูตร

3	 นายชวนิ	สาลนีุกุล	 	 4	 นางสาวเดอืนนภา	ป้องสุวรรณ

๕	 นางสาวพัชรนิทร์	ค�าสงค์	 ๖	 นางสาวภรภัทร	มอีภริักษ์

๗	 นางสาวมัฐยา	ทาสมบูรณ์	 ๘	 นางสาววรางคณา	คงอ้วน

๙	 นางสาวสุพรรษา	ศรคีง	 	
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วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เทคนิคก�รแพทย์

1							Miss	NANG	NOON	SHEAN	AYE

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� พย�ธิวิทย�คลินิกและก�รจัดก�ร

1									นางสาวพัชรยีา	ป้องเรอื

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

1	 Miss	NANG	EI	EI	AUNG	 ๒	 นางสาวชญาดา	สุนทรพนาเวศ

3	 นางสาวพมิพ์ชนก	พานปรุ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

1										นายชวนากร	เครอืแก้ว

ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต

ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รบริห�รส�ธ�รณสุข

1	 นายจักรกฤษณ์	อาสาสะนา	 ๒	 นางสาวจริาภรณ์	หนิชัยภูมิ

3	 นายเจรญิรัตน์	บุญท	ี 	 4	 นายเฉลมิพล	หนูยอด

๕	 นายชาญณรงค์	นัยเนตร	 ๖	 นางสาวชุลพีร	เพ็งทอง

๗	 นายณัฐพล	หอมหวล		 ๘	 นางสาวตตยิภรณ์	มงคลวัจน์

๙	 นางธนัญชนก	รัตนสมิากร	 1๐	 นางสาวบุษบา	แสงสุวรรณ

11	 นางสาวพรพมิล	บุตะลา	 1๒	 นางสาวพาฝัน	เหล่าน้อย

13	 นายสถติย์	กลมวงค์	 	 14	 นางสาวสริพิรรน	บุญที

1๕	 นางสาวสุกานดา	สลีาพัฒน์	 1๖	 นางสาวอารยา	จันทร์ขวาง

ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวสถิติ

1	 นายชัยมงคล	ศรลี้อม		 ๒	 นางสาวดวงดาว	ศรเีรอืงรัตน์

3	 นายนครนิทร์	อสพิงษ์		

ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� โภชนศ�สตร์เพื่อสุขภ�พ

1	 นางสาวกนกกาญจน์	พันกะนก	 ๒	 นายกฤษดา	นลิวะดี

3	 นายกติตศิักดิ์	สุขเพสน์	 4	 นางสาวบุหลัน	อาสาสี

๕	 นายศรศักดิ์	พื้นเกาะ	 	 ๖	 นายศุภฤกษ์	จริชวาลา

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์
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ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ก�รระบ�ด

1	 นางสาวกชกร	ทพิย์สันเทยีะ	 ๒	 นางสาวกรรณพร	กันยามา

3	 นางสาวกัญชรส	วังมุข	 4	 นางสาวจารุวรรณ	มะลัยค�า

๕	 นางสาวจุฑามณ	ีสมาน	 ๖	 นายณัฐพงษ์	สมิศลิา

๗	 นางสาวณัฐพร	รักษาศร	ี ๘	 นายธวัชชัย	สโีชติ

๙	 นางสาวนวพร	ศรนีามล	 1๐	 นางสาวนธิภิา	นธิทิรัพย์สกุล

11	 นางสาวประภัสสร	โคตรพรม	 1๒	 นางสาวพัชรมัย	ยุวมติร

13	 นางสาวพชิญ์จลิักษณ์	เค้าแคน	 14	 นางสาวพมิพ์ชนก	ศริบิูรณ์

1๕	 นายภูมพิัฒน์	ล้นเหลอื	 1๖	 นายมานะชัย	ยิ่งกลาง

1๗	 นางสาวสุวภัทร	ทันแก้วเจรญิ	 1๘	 นางสาวอรอนงค์	สรรพสมบัติ

1๙	 นายอศิเรศ	สว่างแจ้ง	 	

ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต

1	 Miss	AELAYVANH	LORMANY	 ๒	 Mr.KHAMSAI	KARBBOUAKHAM

3	 Mr.ODAY	PANYASAVANH	 4	 Miss	ORLADY	XAYAVONG

๕	 นายกติโิรจน์	นวนบุญ		 ๖	 นางสาวจารุเพ็ญ	ภูจอมจติร

๗	 นางสาวรฐา	ไชยสงิห์	 	 ๘	 นายวัชรภัทร	เตโชวรีกุล

ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Miss	NAN	KYI	SHWE	 	 ๒	 Miss	SOKONTHEAVY	YONG

3	 Mr.VIJAY	SHARMA	 	

ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� สุขศึกษ�และก�รส่งเสริมสุขภ�พ

1	 นายกฤษฎา	หาสงีาม	 	 ๒	 นายถริะวรรษ	บุตรโพธิ์ศรี

3	 นางสาวพวงผกา	อุทาโพธิ์	 4	 นางสาวพันธกานต์	รัศเสยีร

๕	 นายวทิยา	แพงแสง	 	 ๖	 นางสาววภิาษนุช	หาญบาง

๗	 นางสาวสุกัญญา	คณะวาปี	 ๘	 นายอดศิักดิ์	หบีแก้ว

๙	 นางสาวอรทัย	นาวบุตร	 1๐	 นางสาวอัญชล	ีเอี่ยมศรี

ส�ธ�รณสุขศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� อน�มัยสิ่งแวดล้อม

1	 นางสาวทพิวรรณ	แฮนเกตุ	 ๒	 นายนพชัย	พมิพ์หล่อน

3	 นางสาวน�า้ทพิย์	ปานทอง	 4	 นางสาวรักชนก	สุขสาร

๕	 นางสาวศศธิร	นะราวัง	 ๖	 นางสาวสนิจัย	ขุนทอง

๗	 นางสาวอรณชิา	ไก่จันทร์	 	
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ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะทันตแพทยศ�สตร์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1										นางสาวณัฐธดิา	เร่งพัฒนกจิ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ทันตกรรมผู้สูงอ�ยุ

1	 นางสาวปภาว	ีกรรณสูต	 ๒	 นายอภนิันท์	ชัยทศิานันต์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ทันตแพทยศ�สตร์

1	 Miss	GAYLE	PASTORFIDE	 ๒	 Mr.JOHN	ERICK	BENDANA	QUINIQUINI

3	 Miss	PATRICIA	DELLOSA	 4	 นางสาวขวัญชนก	กุลพัฒน์

๕	 นางสาวจรญิญา	รนิสาธร	 ๖	 นางสาวณัฐวรรณ	จตินุพงศ์

๗	 นางสาวนันทรัตน์	วนิจิ	 ๘	 นางสาวนศิาชล	ธาราวดี

๙	 นางสาวปิยธดิา	ตัง้กติตศิัพท์	 1๐	 นางสาวศมวรรณ	ศรสีมบัติ

11	 นายศรัณย์	มยุระสาคร	 1๒	 นางสาวอุบลวรรณ	ทัพสุรยิ์

เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต

เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รเภสัชกรรม

1	 นางสาวฐติกิานต์	ศริภิากรกาญจน์	 ๒	 นางสาวธรีะดา	สูงแข็ง

3	 นางนสิรา	ศรสีุระ	 	 4	 นางสาวปิยะพันธ์	จ�าเรญิขจรสุข

๕	 นายวรีศักดิ์	แผ่นเงนิ	 	

เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เภสัชกรรมคลินิก

1	 นางสาวชุลพีร	พทิยกติตวิงศ์	 ๒	 นางสาวณัฐธดิา	เวทนาสุข

3	 นางสาวธดิารัตน์	มงคลสุคนธรัก	 4	 นางสาวปวติรา	เชยีงอารยี์

๕	 นางสาวศศธิร	ชาววัลจันทกึ	 	

เภสัชศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เภสัชศ�สตร์

1	 นายณัฐดนัย	มุสกิวงศ์		 ๒	 นายวชริวทิย์	อุดมศักดิ์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รคุ้มครองผู้บริโภคและก�รจัดก�รด้�นสุขภ�พ

1										นางสาวปิยมาภรณ์	อุตรนคร

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะเภสัชศ�สตร์
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ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะเทคโนโลยี

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� พิษวิทย�

1										Miss	SOKUNVARY	OEUNG

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เภสัชกรรมแผนไทย

1	 นางสาวพรพัชรนิทร์	นนทสนิ	 ๒	 นางสาวเพ็ญพมิล	จติรวุฒวิาสน์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมช�ติ

1	 Miss	SOUDAVONE	PHIPHATPHON	 ๒	 นางสาวมนัสชนก	จ�าปา

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์คว�มง�มและสุขภ�พ

1										นางสาวนภิาพร	พวงมาลา

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีก�รอ�ห�ร

1	 Mrs.INTHAVA	PHOTHILATH	 ๒	 Mr.MANIT	SAY

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีชีวภ�พ

1	 นายฐาปกรณ์	แสงอรุณ	 ๒	 นางสาวนพรัตน์	ต้อยน้อย

3	 นางสาวรุจริา	บุตรสุโพธิ์	 4	 นางสาวอรณัฐ	สุพันธมาตย์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีชีวภ�พอุตส�หกรรม

1	 Mr.APIK	KHAUTSART	MIFTAH		 ๒	 Miss	SREYDEN	HOR

3	 Ms.UYUN	NURUL	AINI		 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีธรณี

1	 นายกานต์กานน	ศักดิ์มงคลจติ	 ๒	 นายศรัทธา	ศรคีารมย์

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต 

ส�ข�วิช� นวัตกรรม คว�มปลอดภัย และก�รจัดก�รคุณภ�พอ�ห�ร (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Ms.MUTIARA	NUR	ISNAINI		 ๒	 Miss	WIN	WIN	MAW



๗๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รสัตวแพทย์

1								นายรักษ์พล	เดชคง

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รสัตวแพทย์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Mr.SITTHASONE	XAYMOUNTRY	 ๒	 Mr.THONGPHET	MITPASA

3	 Mr.XAYNGEUN	PHENGVONGSONE	 4	 นางสาวศุภวรรณ	ไตรพนิจิกุล

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะสัตวแพทยศ�สตร์

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

ก�รว�งแผนภ�คและเมืองมห�บัณฑิต

1	 Mr.SOTHEAROTH	SAROEUN	 ๒	 นางสาวกรรณกิา	ศรภีูมี

3	 นายธรียุทธ	บ�ารุงรัตน์		 4	 นางสาวปุณยนุช	แสนสร้อย

๕	 นายเพทาย	ปิ่นทอง	 	 ๖	 นายภูเบศ	ใจห้าว

๗	 นางสาววรัญญา	ชอบใหญ่	 ๘	 นายศริสทิธิ์	ทองสนิธุ์

๙	 นายสนั่น	สุขแก้ว	 	 1๐	 นายสุรศักดิ์	ปั่นทองหลาง

ก�รออกแบบมห�บัณฑิต

ก�รออกแบบมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รออกแบบ

1	 นางสาวกวติา	ศรสีุนารถ	 ๒	 นางสาววภิาวด	ีพรมพุทธา

3	 นายสราวุฒ	ิพงศ์ณัฐกรณ์	 	

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รออกแบบอุตส�หกรรม

1	 นายธนรัตน์	สงวนตระกูล	 ๒	 นางสาวนรศิรา	จงใจ

3	 นายศริพิชิัย	สงิห์น	ี 	

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีอ�ค�ร

1	 นายเทอดพงษ์	ไชยณรงค์	 ๒	 นางสาวปุณฑรกิ	สกุลมศีักดิ์

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

1	 นายธรีภัทร์	แสงนลิ	 	 ๒	 นายอาณัช	ธรรมธร



๗๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะบริห�รธุรกิจและก�รบัญชี

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รเงิน

1									นางสาวชัญญานุช	ไกยสวน

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รนวัตกรรมก�รท่องเที่ยว ไมซ์ และบริก�ร

1	 นายเจตพล	ศรกีงพาน	 ๒	 นางสาวพัทธ์ธรีา	ทองอ้ม

3	 นางสาวลักษม	ีอาจดวงด	ี 4	 นางสาววรรณดิา	สารรีัตน์

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รโลจิสติกส์

1									นายอภวิัฒน์	สุพรรณ์พุทธา

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รตล�ด

1									นายเทพวทิติ	บุญเจรญิ

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต กลุ่มวิช�ก�รเงิน

1	 นางสาวจติมิา	เพ็ชรชนะสงคราม	 ๒	 นางสาวจริาพร	จริะชวีี

3	 นางสาวถาวรยี์	ชนินะแสง	 4	 นายทนงศักดิ์	เศษอ่อน

๕	 นางสาวธันยพร	เดชกุมาร	 ๖	 นายบุญญฤทธิ์	โคตรภูธร

๗	 นายภาณุวัชร	เอี่ยวสานุรักษ์	 ๘	 นางสาวสุธดิา	ตุแก้ว

๙	 นางสาวอรชุดา	หมื่นแก้ว	 1๐	 นางสาวอรสิา	ผดุงเวยีง

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต กลุ่มวิช�ก�รจัดก�ร ผู้ประกอบก�รพ�ณิชย์และนวัตกรรม

1									นางสาวนุชนภางค์	เขยีวเซ็น

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต กลุ่มวิช�ก�รจัดก�รธุรกิจบริก�รและก�รจัดง�น

1	 นางสาวจุตกิาญจน์	ณ	หนองคาย	 ๒	 นางสาวชลดาพร	จติรแสวง

3	 นางสาวศุกัญญา	วารบี่อ	 4	 นางสาวอาทติยา	ปิตริัตนมงคล

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต กลุ่มวิช�ก�รจัดก�รธุรกิจระหว่�งประเทศ

1	 Miss	DELVICKA	ISMAJA		 ๒	 Mr.REZA	AHMAD	NURFAUZAN	

3	 Mr.VEPHA	SAN	 	

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต กลุ่มวิช�ก�รจัดก�รนวัตกรรมก�รท่องเที่ยวและไมซ์

1									นางสาวประภัสสร	โสรมรรค

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต กลุ่มวิช�ก�รจัดก�รโลจิสติกส์

1	 นายจติเศรษฐ์	เลศิเสถยีร	 ๒	 นางสาวณัฐรดา	พ่อค้า

3	 นางวัฒนาวรรณ	พมิพ์ศร	ี 4	 นางสาวสายรุ้ง	มูลวชิา



๗๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต กลุ่มวิช�ก�รตล�ด

1	 นางสาวณัฐภัทร	โคตะยันต์	 ๒	 นางสาวธญาดา	สารแสน

3	 นายพลเดช	บุตรยศ	 	 4	 นางสาวมัทวัน	วทิยาภัทร์

๕	 นางสาววภิาดา	เสน่หา	 ๖	 นายสทิธชิัย	บุญพูล

๗	 นางสาวสุวนันท์	ภูศรดีาว	 ๘	 นายโสฬสศักดิ์	ทัศนพงษ์

บัญชีมห�บัณฑิต

1									นางสาวพชิญา	ศรสีุขา

ดุริย�งคศ�สตรมห�บัณฑิต

ดุริย�งคศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ดุริย�งคศิลป์

1	 นายกฤษฏพิัฒน์	พลเยี่ยม	 ๒	 นางสาวคฐญิาภรณ์	ศรคีุณเมอืง

3	 นางสาวคณาพนิทย์	รื่นพากเพยีร	 4	 นายจริกติต์	อันพมิพ์

๕	 นายชุมพล	ศรยีาวงศ์	 	 ๖	 นายนพินธ์	ลี้อารยี์วงศ์

๗	 ว่าที่	ร้อยตรเีนตพิงศ์	วุฒพิรม	 ๘	 นางสาวปานขวัญ	บุญประคอง

๙	 นายสมศักดิ์	ท้าวสบาย	 	

ศิลปกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต

1											นายวัฒนา	ข�าเครอื

ศิลปกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วัฒนธรรม ศิลปกรรมและก�รออกแบบ

1									นายธรีะบุตร	ลุสดีา

ศิลปกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต 

ส�ข�วิช� วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและก�รออกแบบ (กลุ่มวิช�ทัศนศิลป์)

1									นางสาวสุพชิญา	วุฒเิสน

ศิลปกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต 

ส�ข�วิช� วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและก�รออกแบบ (กลุ่มวิช�น�ฏศิลป์)

1	 นางสาวกนกนุช	ศวินาถภูธน	 ๒	 นางสาวนราวด	ีพระโพธิ์

3	 นายวชิติ	ภักดรีัตน์	 	 4	 นายสุนทร	ฝ่ายที

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะศิลปกรรมศ�สตร์



๘๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะเศรษฐศ�สตร์

ร�ยน�มมห�บัณฑิต วิทย�ลัยก�รคอมพิวเตอร์

ร�ยน�มมห�บัณฑิต คณะสหวิทย�ก�ร วิทย�เขตหนองค�ย

เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต

เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์ประยุกต์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Miss	THU	ZAR	LIN		 	 ๒	 นางสาวกฤตยาณ	ีกติตพิัฒน์พาณชิ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์

1	 นายกฤดกิร	วชิชาธรตระกูล	 ๒	 นายกติตกิาญจน์	เจรญิรัตน์

3	 นายภาณุวัฒน์	แก้วบ่อ	 4	 นายวชรพล	เกตวงษา

นิติศ�สตรมห�บัณฑิต

นิติศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� นิติศ�สตร์

1	 นางสาวกันธชิา	รัตนาธนภูวดล	 ๒	 นายณัฐชนน	เฉลมิแสน

3	 นายณัฐชนน	ไชยวเิชยีร	 4	 นายนธิศิ	พันธ์โม้

๕	 นางสาวเบญจนารา	จันนาวัน	 ๖	 นายภานุพงศ์	สายเจรญิ

๗	 นางสาวอาทติยา	ชาล	ี	

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รเป็นผู้ประกอบก�รและนวัตกรรม

1	 Ms.DI	MA	 	 ๒	 Mr.LEI	YAOHAI	

3	 นางสาวกันตชิา	สุขช่วย	 	

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ทรัพย�กรชีวภ�พประยุกต์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 นางสาวธนภรณ์	กองทอง	 ๒	 นางสาวปนัดดา	ชารี

3									นางสาวศศิพร	อุตราช



๘1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รบริห�รและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

1	 นางสาวกาญจนา	กาลบุตร	 ๒	 นางสาวเข็มพร	วริยิานุรักษ์

3	 นายจริายุวัฒน์	กตารัตน์	 4	 นายณัฐพงศ์	หล้าวงศา

๕	 นางสาวธนันท์ยา	พลิางาม	 ๖	 นายบรรพต	นันท์โพธิ์เดช

๗	 นายประจักษ์	อนิทะวัน	 ๘	 นายปรญิญา	วงษาเทพ

๙	 นางปิยพร	สงิห์สุวรรณ	 1๐	 นางสาวปิยะภรณ์	พลเยี่ยม

11	 นายพรีะพงศ์	พมิษร	 	 1๒	 นางสาวภวรรณตร	ีบุญเลี้ยง

13	 นายมนวัฒน์	ค�ารนิทร์		 14	 นางสาวลัดดา	โตนา

1๕	 นายวทิวัตร	หลักค�าพันธ์	 1๖	 นางสาวศรยิา	ทองนุ้ย

1๗	 นางสาวศริพิร	จติรโคตร	 1๘	 นางสาวสังวาล	ชาวเหนอื

1๙	 นางสาวอภญิญา	นริานนท์	 ๒๐	 นายอภสิทิธิ์	เที่ยงคูณ

เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต

1	 นางณัฐจรยี์	จริัคคกุล		 ๒	 นายสุทธชิัย	เลศิกุศลธรรม

3	 นางแสงระว	ีวรรณกุล		 4	 นางสาวอารยีา	ค�าเรอืง

ร�ยน�มมห�บัณฑิต บัณฑิตวิทย�ลัย

ก�รจัดก�รก�รพัฒน�ชนบทมห�บัณฑิต

ก�รจัดก�รก�รพัฒน�ชนบทมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รพัฒน�ชนบท

1	 Miss	SACHI	AGARITO		 ๒	 Mr.SAW	TAR	LU	LU	

3	 Miss	WENFENG	TIAN		

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�และนวัตกรรม

1									Mr.PHAYCHITH	SISAVAD

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเวชศ�สตร์

1	 นางสาวมัณฑนิี	เลศิพันธุ์พรหม	 ๒	 นางสาวศุภรดา	เทศศริิ



๘๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มมห�บัณฑิต วิทย�ลัยบัณฑิตศึกษ�ก�รจัดก�ร

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต

1	 Mr.	Putthyseth	Chhun	 ๒	 Miss	Thidaphone	Phetvongxay

3	 Miss	YADANAR	HTUN	 4	 นางสาวกนกพร	มกีุญชร

๕	 นางสาวกนกวรรณ	คชอาจ	 ๖	 นางสาวกรทพิย์	โชตชิุ่ม

๗	 นายกษณิภัทร	เศรษฐอุปการ	 ๘	 นายกษดิิ์เดช	ดลประสทิธิ์

๙	 นางสาวกัญฑริาภัค	สดมสีกุลภักด	ี 1๐	 นายกันณพงศ์	ปุณยโชตวิณชิย์

11	 พันต�ารวจโทกติตชิน	สนทิเชื้อ	 1๒	 นางสาวกติตยิาพร	อนิทะระ

13	 นายกรีติ	เฮงสกุล	 	 14	 นางสาวกุลภัค	เลศิอุดมโชค

1๕	 นางสาวเกวรนิ	หงษ์ศาลา	 1๖	 นางสาวเกศรนิทร์	สายทพิย์

1๗	 นางสาวขนษิฐา	สุขบัญชา	 1๘	 นางสาวขวัญโกมล	ชนิค�า

1๙	 นายคมสันติ์	สุวรรณเสรฐิ	 ๒๐	 นายคุณานนต์	เจรญิกติตพิร

๒1	 นายจตุพงศ์	บุนนาค	 	 ๒๒	 นางจรูญลักษณ์	นารี

๒3	 นางสาวจารุวรรณ	ศลิา	 ๒4	 นางสาวจรินันท์	เทพสุรยิานนท์

๒๕	 นางสาวเจมจริา	เลยหยุด	 ๒๖	 นายฉัตรตระกูล	เอกวงษ์

๒๗	 นางสาวชญานศิ	สมด	ี	 ๒๘	 นางสาวชนากาญจน์	ปรัชญากร

๒๙	 นางสาวชนาภัทร	อัตปัญญา	 3๐	 นางสาวชัญญารัตน์	วัฒนะไมตรี

31	 นางสาวชุดาภรณ์	ศรจีันทร์	 3๒	 นางสาวชุตกิาญจน์	อตเิวทนิ

33	 นางสาวชุตพิันธ์	ญาตเิฉลมิรัตน์	 34	 นางสาวชุรยี์พร	กิ่งโรชา

3๕	 นางสาวฌาณกิา	พทิักษ์โกศล	 3๖	 นางสาวฐาปณยี์	ภูชาดกึ

3๗	 นายฐติกิร	มแีก้ว	 	 3๘	 นางสาวฐติมิา	ค�าปรุงมา

3๙	 นางสาวฐติริัตน์	วกิรัยพัฒน์	 4๐	 นายณฐภัทร	วภิูษติวรกุล

41	 นายณภัทร	แน่นอุดร	 	 4๒	 พลตรณีรงค์	สวนแก้ว

43	 นางสาวณัชชา	สงิหบุตร	 44	 นายณัฏฐนันท์	กติตสิริสิทิธิ์

4๕	 นายณัฏฐ์อมร	ลมิปิจ�านงค์	 4๖	 นางสาวณัฐกฤตา	นาแซง

4๗	 นางสาวณัฐกานต์	แก่นบุตร	 4๘	 นางสาวณัฐจริา	มะลติ้น

4๙	 นางสาวณัฐณชิา	อ่อนทุม	 ๕๐	 นางสาวณัฐธดิา	กังแฮ

๕1	 นางสาวณัฐธดิา	เตอืนจันทกึ	 ๕๒	 นายณัฐพล	โมกขรัตน์

๕3	 นางสาวณัฐรดา	ธุระงาน	 ๕4	 นางสาวณัฐรกิา	โพธิ์ชัย

๕๕	 นางสาวณัฐรนิทร์	เหรยีญณรงค์	 ๕๖	 นางสาวดวงชวีัน	เพชรสังคาด

๕๗	 นางสาวทพิย์วรรณ	ศลิป์ทองทพิย์	 ๕๘	 นายธนวรรธน์	เจรญิบัณฑติโชติ

๕๙	 นายธนวัฒน์	วรรณพัฒน์	 ๖๐	 นางสาวธนันพัชร์	รัตนวไิลวรรณ

๖1	 นางสาวธนดิา	ไพศาลธนาโชต	 ๖๒	 นางสาวธมลวรรณ	สายเชื้อ
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๖3	 นายธวัชชัย	ศรกีาญจนา	 ๖4	 นางสาวธัญญาภรณ์	คณาเสน

๖๕	 นางสาวธัญญารัตน์	เทพารักษ์	 ๖๖	 นายธาดา	ธรีะธนานนท์

๖๗	 นายธรีพงศ์	แก้วจันทร์มา	 ๖๘	 นางสาวนภัทร	บุญกระโทก

๖๙	 ร้อยต�ารวจโทนราธวิัฒน์	ชูวังวัด	 ๗๐	 นางสาวนฤมล	ศักดิ์เสรกีุล

๗1	 นางสาวนลพรรณ	ภูแช่มโชต	ิ ๗๒	 นางสาวนัจนันท์	สุนันทะ

๗3	 นางสาวนัจนันท์	อุปนันท์	 ๗4	 นายนันทกร	สุจมิงคล

๗๕	 นางสาวนทิธมน	วงศ์พล	 ๗๖	 นางสาวนศิาชล	ทัพลา

๗๗	 นางสาวนุจรนิทร์	เชดิชู	 ๗๘	 นางสาวบาจรยี์	เจรญิสุข

๗๙	 นางสาวบุษราภรณ์	แน่นอุดร	 ๘๐	 นายปกป้อง	ศริมิาศกูล

๘1	 นางสาวปฏญิญา	ดวงมะณ	ี ๘๒	 นายปฏภิาณ	ฦาชา

๘3	 นางสาวปภัสรา	ขุนนราศัย	 ๘4	 นางสาวประภาพรรณ	ภาสง่า

๘๕	 นายประวทิย์	เศรษฐอารักษ์	 ๘๖	 นางสาวปรัชญา	คงโนนกอก

๘๗	 นางสาวปรัชญา	วรหาร	 ๘๘	 นางสาวปรมิประภา	พุฒนอก

๘๙	 นางสาวปลายรุ้ง	พรรณศริชิัย	 ๙๐	 นางสาวปวณี์	สงิห์ด�ารงค์

๙1	 นางสาวปวณีา	ส�าราญงาม	 ๙๒	 นางสาวปัทมพร	นาที

๙3	 นางสาวปาลดิา	ไทยวัชรามาศ	 ๙4	 นางสาวปิยะธดิา	จูวัฒนส�าราญ

๙๕	 นางสาวปิยานันท์	หันประดษิฐ์	 ๙๖	 นางสาวปุณยาพร	กติพิเิชฐสรรค์

๙๗	 ว่าที่	ร้อยตรหีญงิพนอศรี	มสีวัสดิ์	 ๙๘	 นางสาวพรจรัส	ดอกบัว

๙๙	 นางสาวพรพมิล	ตลับนลิ	 1๐๐	 นางสาวพรสวรรค์	ทองพลับ

1๐1	 นางสาวพชิชาภัทร	ฤทธริัตน์	 1๐๒	 นางสาวพมิพ์สุดา	พานสายตา

1๐3	 นายพรีดล	ดวงพมิพ์	 	 1๐4	 นางสาวพรีะนันทน์	วงศ์รัตน์

1๐๕	 นางสาวภคพร	เรอืงวงศ์วทิยา	 1๐๖	 นางสาวภรรครมล	อุยตระกูล

1๐๗	 นายภัคธร	แสงฮาด	 	 1๐๘	 นางสาวภัทราพร	ตรสิกุล

1๐๙	 นางสาวภัทรา	วลิาศร	ี	 11๐	 นายภานุพงษ์	วงศ์วชิติ

111	 นายภูมภิัทธ์	ปราณตีพลกรัง	 11๒	 นางสาวมณรีัตน์	กติตเิวชรักษ์

113	 นางสาวมนัญชยา	มนีสิัย	 114	 นายมาร์ค	อุสมาน	ปาทาน

11๕	 นายเมตต์	มณรีัตน์	 	 11๖	 ร้อยเอกยศพร	พุ่มขุน

11๗	 นางสาวยุภาวด	ีศรสีงคราม	 11๘	 นางสาวรภัสนันทน์	สุวรรณบรบิูรณ์

11๙	 นายรัชชานนท์	ศรแีสงจันทร์	 1๒๐	 นายรุ่งโรจน์	เย็นสบาย

1๒1	 นางสาวลลติตา	มหาพรม	 1๒๒	 นางสาวเลศิลักษณ์	ภูษณวทิย์

1๒3	 นายวชริวทิย์	นาแฉล้ม	 1๒4	 นางสาววรณัน	ขันเลื่อน

1๒๕	 นางสาววรพรรณ	วงษ์เคี่ยม	 1๒๖	 นางสาววรรษกิา	คณาววิัฒน์

1๒๗	 นางสาววรัทยา	เหล่าจูม	 1๒๘	 นางสาววราภรณ์	แย้มกลิ่น

1๒๙	 นางสาววรศิรา	บุดดเีหมอืน	 13๐	 นางสาววรษิา	ยางงาม

131	 นางสาววรุณรัตน์	อาจแก้ว	 13๒	 นายวรุตม์	วัฒนนามกุล

133	 นางสาววศนิี	เกตุพบิูลย์	 134	 นายวัชรพงศ์	พานชิชอบ



๘4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

13๕	 ว่าที่	ร้อยตรวีัชระ	อนันทวรรณ	 13๖	 นางสาววธิาวรี์	ลิ้มวไิล

13๗	 นายวศิวะ	ค�านวน	 	 13๘	 นางสาวศรวณยี์	จับตะเฆ่

13๙	 นายศรัทธาชัย	แก้วกงพาน	 14๐	 นางสาวศรยิา	ตระกูลเลศิยศ

141	 นางสาวศศวิัลลภา	วรรณสงิห์	 14๒	 นายศริวชิญ์	สุขเกษตร

143	 นางสาวศริกิัญญา	แถวโนนงิ้ว	 144	 นางศริญิญา	สุวรรณบุบผา

14๕	 นางสาวศริลิักษณ์	จริะพรกุล	 14๖	 นายศวิกร	สุขเพิ่ม

14๗	 นายศวิัชค์	ศริฉิาย	 	 14๘	 นางสาวศุภัสสรา	วงศ์ตระกูลพพิัฒ

14๙	 นางสาวศุภาพชิญ์	แสนราษฎร์	 1๕๐	 นายสราวุฒิ	เพยีวเิศษ

1๕1	 นายสนิมหัต	เข็มเพ็ชร		 1๕๒	 นางสาวสริพิร	จริภาสสกุลชัย

1๕3	 นางสาวสริริัตน์	บุญธรรม	 1๕4	 นางสาวสุชัญญา	กัณหา

1๕๕	 นางสาวสุชาวด	ีคงนาวัง	 1๕๖	 นางสาวสุทธณิ	ีโพธิ์ศรี

1๕๗	 นางสาวสุนษิา	ป้องภักด	ี 1๕๘	 นางสาวสุพัตรา	สมบัติ

1๕๙	 นางสาวสุภาภรณ์	นลิกลาง	 1๖๐	 นางสาวสุภาภรณ์	หาญกุดตุ้ม

1๖1	 นายสุเมธนิ	ทรัพย์สม		 1๖๒	 นางสาวสุรรีัตน์	ทนลิ

1๖3	 นางสาวเสาวภา	หอมพรมมา	 1๖4	 นางสาวอจริวดี	พงศ์รักข์สกุล

1๖๕	 นางสาวอทติยา	อวยพร	 1๖๖	 นายอภริัช	ใจดทีอง

1๖๗	 นางสาวอรวรรณ	สุ่มมาตย์	 1๖๘	 นางสาวอัจฉรา	ถวลิไพร

1๖๙	 นางสาวอันดามัน	สุวรรณสงิห์	 1๗๐	 นายอัศฎางค์	ดวงโพธิ์ทอง

1๗1	 นางสาวอาทมิา	เอี่ยมส�าอางค์	 1๗๒	 นางสาวอารยา	วรีกุลวัฒนา

1๗3	 นางสาวอาวษิฎา	วเิศษ	 	
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ร�ยน�มมห�บัณฑิต วิทย�ลัยก�รปกครองท้องถิ่น

รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต

1	 Mrs.SOMCHAI	BOULIDAM	 ๒	 นางสาวกชามาส	กงสะเด็น

3	 นางสาวกมลลญา	โพธิ์เรอืน	 4	 นางสาวกรณี	ด�าหนูไทย

๕	 นางกรชิตรี	ปัญญาบุญ	 ๖	 นายกฤตนน	ภูกองชนะ

๗	 นายคุณาธปิ	อนิทร์พรม	 ๘	 นายจักรพงศ์	ศริโิส

๙	 นางสาวจามจุร	ีจติรสังคม	 1๐	 นายชนิวัตร	พมิพา

11	 นายชูพงษ์	อุดมสมุทรหริัญ	 1๒	 นางสาวณัฏฐณชิา	ไชยพศิ

13	 นายณัฏฐ์อมร	ลมิปิจ�านงค์	 14	 นางสาวณัฐนันท์	แสนบุตร

1๕	 นายณัฐวุฒ	ิวกิรมไกรกติต์	 1๖	 นางสาวทอฝัน	ธนโชตศิริกิุล

1๗	 นายธนภัทร	สหีาไว	 	 1๘	 นางสาวธัญญารัตน์	สระแก้ว

1๙	 นางสาวธดิาพร	ลครพล	 ๒๐	 นางสาวธดิารัตน์	ข่าทพิย์พาที

๒1	 นายธรีภัทร	ทะคง	 	 ๒๒	 นางสาวนภาลัย	ดอนวจิติร

๒3	 นางสาวน่านนภา	พันธุ์เสอื	 ๒4	 นางสาวปราณปรยิา	ชาตะวราหะ

๒๕	 นายพชร	เศรษฐวัชระ		 ๒๖	 นางสาวภัทราวด	ีจ�านงค์

๒๗	 นายภานุวัฒน์	สงิห์ค�าป้อง	 ๒๘	 นายภูรฑิ	มูลมิ่ง

๒๙	 นางสาวมนิตรา	เอี่ยมตระการ	 3๐	 นางสาวรัศมี	ตันธวัฒน์

31	 นายวรเทพ	สริเิฉลมิสุข	 3๒	 นางสาววราภรณ์	บรรเทงิใจ

33	 นายศราวุท	ชูน�า้ค�า	 	 34	 นางสาวศุภวริัตน์	กนกพนิจิ

3๕	 นางสาวสุภาภรณ์	สสีุพรรณ์	 3๖	 นางสาวสุวพชิญ์	โทรักษา

3๗	 จ่าอากาศเอกอภศิักดิ์	อามาตย์	 3๘	 นายอุเทน	บัวแสง

ร�ยน�มมห�บัณฑิต วิทย�ลัยน�น�ช�ติ

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช� คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Mr.KAUNG	SET	LINN			 ๒	 Mr.NAVOD	ABEYSINGHE	MUDIYANSELAGE

3	 นายชัยรัฐ	ภัทรศริผิล	 	
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ร�ยน�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับปริญญ�ตรี

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

ร�ยน�มบัณฑิต คณะเกษตรศ�สตร์

เกษตรศ�สตรบัณฑิต

เกษตรศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เกษตรนวัตกรรม

๑ นายวุฒภิรณ์ ดสีุทธิ์  ๒ นางสาวนุสบา เพยีผวิ

๓ นายสุประวณี์ โสพันธ์ ๔ นายธนัญวชิญ์ แก้วพันจันทร์

๕ นางสาวชนกิานต์ หาญบุรุษ	 	

เกษตรศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เกษตรนวัตกรรม

๖	 นายชาญณรงค์	แปลนพมิาย	 ๗	 นางสาวญาณศิา	พวงมณี

๘	 นางสาวธมนวรรณ	หมู่อ�าพันธ์	 ๙	 นางสาวธัญนาฎ	ศรวีรมย์

1๐	 นางสาวปภัสวรรณ	แซงสนีวล	 11	 นางสาวปิยะการณ์	เขจรวงศ์

1๒	 นายพชรดนัย	พชรศริชิัยกุล	 13	 นายภราดร	อาจพงไพร

14	 นายภัคชสทิธ	ิสมนาม		 1๕	 นางสาวเมธาวด	ีทองมี

1๖	 นางสาววรรณทนา	แสงบัณฑติ	 1๗	 นายวัชรเกยีรติ	มะสาธานัง

1๘	 นายวัชราวุฒิ	ไชยแสง		 1๙	 นางสาวศรัญญ่า	ดวงปากดี

๒๐	 นางสาวอรไพลนิ	ภูขมร	 ๒1	 นายอรรถโกวทิ	เนาวโรจน์

๒๒	 นายอานุภาพ	ผลนิยศ		 ๒3	 นายเอกกมล	จวนมาศ

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รประมง

๑ นางสาวรุ่งทวิา น้อยสเีหลอืง ๒ นางสาวหทัยชนก บุตรจันทร์

๓ นางสาวธัญลักษณ์ อนุเวช ๔ นายวุฒชิัย สทิธริาช

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รประมง

๕	 นายคนติสรณ์	อนิโส	 	 ๖	 นางสาวจรรยาพร	เรอืงบุญศรี

๗	 นางสาวเจษฎาภรณ์	มูลมาตย์	 ๘	 นางสาวชยานันต์	กลางมณี

๙	 นางสาวชโลทร	ช่วยศร	ี 1๐	 นางสาวชวัลรัตน์	โพธิ์กลิ่น

11	 นางสาวชุตมิา	โพธกิุดสัย	 1๒	 นางสาวชุลพีร	ถาวุฒิ

13	 นางสาวณัฐชา	สกุลตาล	 14	 นางสาวนชินันท์	ตะวงค์

1๕	 นายปรมัตถ์	หาญสระคู	 1๖	 นางสาวปลายเดอืน	โคตรมณี

1๗	 นางสาวพนดิา	นนท์ไพรวัน	 1๘	 นางสาวพชิญา	ตะวงษ์

1๙	 นางสาวเพ็ญผกา	แหวนวัง	 ๒๐	 นายภาคภูม	ิกรไชยา



๘๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒1	 นายภูมจิักรนิ	สมบูรณ์กจิ	 ๒๒	 นายภูวนัตถ์	เมอืงใจ

๒3	 นายเมธี	แก้วหาญ	 	 ๒4	 นางสาวรัตตกิารต์	อาจวชิัย

๒๕	 นางสาววนีัส	ทนันไชย		 ๒๖	 นางสาวศริริัตน์	ไพรแสง

๒๗	 นางสาวศุภรัตน์	บุญใบ	 ๒๘	 นางสาวสายสุรยี์	เอกสนิธุ์

๒๙	 นางสาวสริริัตน์	เสยีงหวาน	 3๐	 นางสาวโสภาวรรณ	สทิธศิาสตร์

31	 นางสาวเหมอืนแพร	สนทอง	 3๒	 นางสาวอภชิญา	ไชยโคตร

33	 นางสาวอนิทราณี	พันล�า	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เกษตรศ�สตร์

๑ นางสาวเมธาว ีขันธ์เพชร ๒ นางสาวธารารัตน์ อุปจันทร์

๓ นางสาวจริาพร จุ้ยพุทธา ๔ นางสาวศรินิทพิย์ ชัยพรพศิุทธิ์

๕ นางสาวเบญจรัตน์ บุญสอาด ๖ นางสาวอภญิญา หงษ์บุดดี

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เกษตรศ�สตร์

๗ นายธนพัฒน์ หรุ่นนุพันธ์ ๘ นางสาวจริาพัชร สอนเสน

๙ นางสาวชนติา พลเยี่ยม ๑๐ นางสาวธัญสุดา จนิาย

๑๑ นายชนายุทธ์ อิ่มนาง ๑๒ นางสาววรัชยา สสีุข

๑๓ นางสาวณัฐวด ีแต่งแดน ๑๔ นางสาวธัญลักษณ์ จันทคล้าย

๑๕ นางสาวนติยา โพธิ์วัง ๑๖ นางสาวชลธชิา เสนคราม

๑๗ นางสาวลัดดาวัลย์ อุปโคตร ๑๘ นางสาวอทติยา แทนโนนงิ้ว

๑๙ นายวษิรุธ ช�านาญพล ๒๐ นางสาวยลลัดดา ลอืค�าภา

๒๑ นางสาวลาวัลย์ มุ่งซ้อนกลาง ๒๒ นางสาวกานต์ชนก สุรยิะ

๒๓ นายชัชรนิทร์ สมบูรณ์ ๒๔ นางสาวญาราภรณ์ พุทธโคตร

๒๕ นางสาวนารนิทร์ อรัญเวศ ๒๖ นางสาวเนรมติร คุ้มสไีว

๒๗ นายสหีสมภพ สทิธสิาร ๒๘ นางสาวจริัชฌา เชื้อค�าเพ็ง

๒๙ นายกันต์ธรี์ เย็นบุตร ๓๐ นางสาวสุทธดิา นาสนิส่ง

๓๑ นางสาวชนาภรณ์ สามารถ ๓๒ นายนัฐพล แสงสว่าง

๓๓ นางสาวนฤมร ใจบุญ ๓๔ นางสาวพชิญ์นร ีเขตกลาง

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เกษตรศ�สตร์

3๕	 นางสาวกชกร	มุกดาด	ี	 3๖	 นางสาวกชกร	สบืสงิห์

3๗	 นางสาวกนกกร	มันหาท้าว	 3๘	 นางสาวกนกพร	จังพล

3๙	 นางสาวกนกพร	แสนเมอืง	 4๐	 นางสาวกนกวรรณ	ปุ้มไสว

41	 นางสาวกนกวรรณ	ศรโียธา	 4๒	 นางสาวกมลชนก	พรสุข

43	 นางสาวกมลบุตร	เมฆบุตร	 44	 นางสาวกรณกิาร์	ศริสิมบัติ

4๕	 นายกรวชิญ์	มณไีพร	 	 4๖	 นางสาวกฤษฏญิา	ก่อวงศ์

4๗	 นายกฤษณะ	อานาม	 	 4๘	 นางสาวกัญญาณัฐ	ช่วงฉ�่า

4๙	 นางสาวกัณฑาทพิย์	วงศ์อาษา	 ๕๐	 นางสาวกาญจนา	ชัยปลื้ม

๕1	 นางสาวกานต์จรยี์	เผอืกสสีุก	 ๕๒	 นายกติตพิงษ์	โมด�า



๘๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๕3	 นายกติตศิักดิ์	เถรหมื่นไวย	 ๕4	 นางสาวกุลฉัตร	สัมมาสูงเนนิ

๕๕	 นางสาวกุลธดิา	พฤกษาสทิธิ์	 ๕๖	 นายเกษมสทิธิ์	นาคสุ่น

๕๗	 นายไกรวชิญ์	บุราสทิธิ์	 ๕๘	 นางสาวขวัญนภา	หนิคล้าย

๕๙	 นายเขตโสภณ	โพธิ์เกตุ	 ๖๐	 นางสาวคฑามาศ	อิ่มจติร

๖1	 นางสาวคล้องใจ	กลางประพันธ์	 ๖๒	 นายจักรพรรด	ิโคตรชมภู

๖3	 นายจักรี	กองสุข	 	 ๖4	 นางสาวจันทร์ทมิา	นมภูเขยีว

๖๕	 นางสาวจารุวรรณ	อุตสาวงษ์	 ๖๖	 นางสาวจดิาภา	ใสปา

๖๗	 นางสาวจติตราภรณ์	วรนาม	 ๖๘	 นางสาวจติราพร	ฝ่ายสงค์

๖๙	 นางสาวจนิตนา	สตีาล		 ๗๐	 นางสาวจรินันท์	ตาดทอง

๗1	 นางสาวจริพรรณ	หล้าก�่า	 ๗๒	 นางสาวจริภัทร	ไชยเทพา

๗3	 นางสาวจริภัทร์	บุแก้ว		 ๗4	 นางสาวจริภญิญา	สงิห์รัก

๗๕	 นางสาวจริะประภา	สอนเวยีง	 ๗๖	 นางสาวจริาภรณ์	แก้วศรี

๗๗	 นางสาวจริุนันท์	แก้วขาว	 ๗๘	 นายจรีพงศ์	ส่งเสรมิ

๗๙	 นางสาวจุรมีาศ	จันทร์แก้ว	 ๘๐	 นางสาวเจนขวัญ	อ่อนประสงค์

๘1	 นายเจษฎา	เนื่องปัดสา	 ๘๒	 นายชนายุทธ	อนิทรตัง้

๘3	 นางสาวชลลดา	แสงปาก	 ๘4	 นายชวกร	เวยีงวงษ์

๘๕	 นางสาวชะนฏิฐา	จันทรวรรณ์	 ๘๖	 นางสาวชดิชนก	เจ็กนอก

๘๗	 นายชนิวัตร	พรมแก้ว	 	 ๘๘	 นายชษิณุพงศ์	แก้วไพรวัน

๘๙	 นางสาวฐติมิา	ค�าแพงทอง	 ๙๐	 นางสาวฐติวิรดา	ใจซื่อกุล

๙1	 นางสาวณฐพร	สัตนาโค	 ๙๒	 นางสาวณัชตาภรณ์	สนิธุชัย

๙3	 นางสาวณัฏฐชา	ซาซุม	 ๙4	 นางสาวณัฐกมล	ดวงดุ

๙๕	 นางสาวณัฐนันท์	สระสอง	 ๙๖	 นายณัฐพล	ศรลีารักษ์

๙๗	 นางสาวณัฐภัทสร	วชิัยดษิฐ	 ๙๘	 นางสาวณัฐรณิยี์	คงเป็นนลิ

๙๙	 นางสาวณัฐวรรณ	รริักชาต	ิ 1๐๐	 นายณัฐวุฒ	ิบุตรพา

1๐1	 นายณัฐวุฒ	ิพวงมาลัย	 1๐๒	 นายณัฐ	สระทองหลาง

1๐3	 นางสาวณชิกานต์	วาปีฝ่าย	 1๐4	 นางสาวดวงกมล	ภูนโิรจน์

1๐๕	 นางสาวดารนิี	บุญศร	ี	 1๐๖	 นายทนงศักดิ์	สหีานาม

1๐๗	 นายทศพร	บุตรสุรนิทร์	 1๐๘	 นายทักษ์ดนัย	อนินาทร

1๐๙	 นายทนิภัทร	แสงศร	ี 	 11๐	 นางสาวทพิวรรณ	นานนท์

111	 นายธนกฤต	ศรดีวง	 	 11๒	 นายธนพล	ไชยทองศรี

113	 นายธนพล	ปัจจัยโค	 	 114	 นายธนวัฒน์	นามวงศ์

11๕	 นายธนวัฒน์	วนิทะใชย	 11๖	 นายธนะพัฒน์	ต้นกันยา

11๗	 นายธรรมรัตน์	มงคลพลิา	 11๘	 นายธัชชัย	ไพรหลวง

11๙	 นางสาวธติญิาภรณ์	อาภสิิทธิ์	 1๒๐	 นายธรีภัทร์	คุณารักษ์

1๒1	 นายธรีภัทร์	เตชา	 	 1๒๒	 นายนคร	แสนศรี

1๒3	 นางสาวนรนิทร	อิ่มอารมย์	 1๒4	 นายนักรบ	สคีุณน�า้เที่ยง



๘๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๒๕	 นางสาวนันท์ชพร	สสีมภาร	 1๒๖	 นางสาวนันทยิา	จันค�าหอม

1๒๗	 นายนติภิูมิ	พรหมค�าบุตร	 1๒๘	 นางสาวนธิภิรณ์	สนธสิุข

1๒๙	 นางสาวบัวชมพู	มแีก้ว	 13๐	 นายบุญญฤทธิ์	กาหลงรัตน์

131	 นางสาวบุษบา	วงค์ษา		 13๒	 นางสาวบุษราคัม	พุทธสม

133	 นางสาวเบญจวรรณ	มดี	ี 134	 นายปฏภิาณ	กลางประพันธ์

13๕	 นายปณวัตร	ยนยุบล	 	 13๖	 นางสาวปราณปรยีา	คูณจัตุรัส

13๗	 นางสาวปรารถนา	ศริพิล	 13๘	 นางสาวปัทมาพร	พูลเกดิ

13๙	 นางสาวปัทมาพร	ภักด	ี 14๐	 นายปิตภิูม	ินามแก้ว

141	 นางสาวปิยฉัตร	วังผาสุข	 14๒	 นางสาวปิยรัตน์	สุทธวิรรณ

143	 นางสาวปิยะการุณ	พงษ์สุทัศน์	 144	 นางสาวปิยะธดิา	แก้วรุณค�า

14๕	 นางสาวพชรวลัย	เพ็งพันธุ์	 14๖	 นางสาวพรชติา	บ่อแตน

14๗	 นางสาวพรชติา	พ้องเสยีง	 14๘	 นางสาวพรรษชล	โนนนอก

14๙	 นางสาวพรสุดา	สร้อยรักษ์	 1๕๐	 นางสาวพัชรนิทร์	สลีานาแก

1๕1	 นางสาวพัชรี	ปั้นญาต	ิ	 1๕๒	 นางสาวพัทธนันท์	อาบสุวรรณ

1๕3	 นายพัทนัย	อามาตยบัณฑติ	 1๕4	 นายพัสกร	สุวรรณชัยรบ

1๕๕	 นายพชิติชัย	อมรพันธ์		 1๕๖	 นางสาวพมิประภา	ด้วงโคตะ

1๕๗	 นางสาวพยิดา	ทุมพลิา	 1๕๘	 นางสาวเพ็ญพชิชา	หนิทอง

1๕๙	 นางสาวฟ้ารุ่ง	พาหุรัตน์	 1๖๐	 นางสาวภรณ์ทพิย์	สร้อยสาย

1๖1	 นางสาวภาณุมาศ	บุญสะอาด	 1๖๒	 นางสาวภาวณิี	คงสมศรี

1๖3	 นายภูชติ	โชตมิณ	ี 	 1๖4	 นายภูเบศ	สบืเมอืงซ้าย

1๖๕	 นายภูมนิทร์	ทองด	ี 	 1๖๖	 นางสาวมาศสุภา	ศรสีถาน

1๖๗	 นางสาวมิ่งกมล	ฉมิวัฒน์	 1๖๘	 นางสาวเมสณิ	ีภูทองเงนิ

1๖๙	 นางสาวรสสุคนธ์	เปล่งหนองแซง	 1๗๐	 นางสาวรัชฎาพร	ประจักจติ

1๗1	 นางสาวรัตนาภรณ์	ลอินิทร์	 1๗๒	 นางสาววนชิญา	ศรทีองสุข

1๗3	 นายวรธนัท	เขมาศานต์	 1๗4	 นายวรรณกร	ศรทีน

1๗๕	 นางสาววรรณนภิา	สวีสิุทธิ์	 1๗๖	 นายวรวุฒ	ิเกษศรี

1๗๗	 นางสาววรัญญา	ตันทสสีุข	 1๗๘	 นางสาววรางคณา	อุทาพร

1๗๙	 นางสาววราภรณ์	แก่นมา	 1๘๐	 นายวรายุทธ	โคตา

1๘1	 นางสาววรศิรา	โนนแก้ว	 1๘๒	 นางสาววรศิรา	พรภูเขยีว

1๘3	 นางสาววรศิรา	เพยีราษฎร์	 1๘4	 นางสาววลัยพรรณ	ปรปีระดษิฐ์

1๘๕	 นายวัชรนิทร์	รมิหนองเรอื	 1๘๖	 นายวัลลภ	ยลไชย

1๘๗	 นางสาววภิาดา	พันนา		 1๘๘	 นางสาววภิา	วัลยาภริมย์

1๘๙	 นางสาววมิลวรรณ	จติมาตย์	 1๙๐	 นางสาววมิลวรรณ์	ปลอบเมอืง

1๙1	 นางสาววยิดี	ธัญยาธรีพงษ์	 1๙๒	 นางสาววริยิา	วะรงค์

1๙3	 นายศตวรรษ	ศรชีัยโย		 1๙4	 นายศรัณย์	สร้อยศรี

1๙๕	 นายศรายุทธ	ชัยพร	 	 1๙๖	 นางสาวศศธิร	จันทะมงคล



๙๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๙๗	 นางสาวศศปิระภา	บุร	ี	 1๙๘	 นางสาวศศปิระภา	พรมวงค์

1๙๙	 นางสาวศศปิระภา	สดีาอุบล	 ๒๐๐	 นายศักรนิทร์	ทาขุลี

๒๐1	 นางสาวศริริัตน์	ปัจบุญทัน	 ๒๐๒	 นางสาวศริริัตน์	สามลิา

๒๐3	 นางสาวศุภกานต์	บุญช่วย	 ๒๐4	 นายศุภโชค	บัวโค้ง

๒๐๕	 นายศุภณัฐ	ทานให้	 	 ๒๐๖	 นายสมพล	ไชยโสดา

๒๐๗	 นายสมะพล	พยุงวงค์	 	 ๒๐๘	 นางสาวสาธดิา	ปอยสูงเนนิ

๒๐๙	 นางสาวสายฝน	อ่อนชาต	ิ ๒1๐	 นางสาวสาวติร	ีพทิักษ์

๒11	 นางสาวสริกิัลยา	ท�าทอง	 ๒1๒	 นางสาวสุกัญญา	บัวลี

๒13	 นางสาวสุจติตรา	นาสมวาด	 ๒14	 นางสาวสุชาดา	สนิเธาว์

๒1๕	 นางสาวสุฑามาศ	พงษ์พันธ์	 ๒1๖	 นางสาวสุดารัตน์	วงษ์วเิชยีร

๒1๗	 นายสุทธริักษา	ฉะกระโทก	 ๒1๘	 นางสาวสุนติรา	เหล่าคนค้า

๒1๙	 นางสาวสุนษิา	โคสูงเนนิ	 ๒๒๐	 นางสาวสุพรรณกิาร์	สุวรรณคาม

๒๒1	 นางสาวสุภัสสร	บุตรตา	 ๒๒๒	 นางสาวสุภาพร	ศริขิันธ์

๒๒3	 นางสาวสุภาวด	ีชื่นตา		 ๒๒4	 นางสาวสุภดิา	ขันทะม่วง

๒๒๕	 นายสุรศักดิ์	พชืสงิห์	 	 ๒๒๖	 นางสาวสุรยิาพร	ค�าหาร

๒๒๗	 นายสุรเิยนต์	ค�าโมง	 	 ๒๒๘	 นายเสกสรร	ค�าละมูล

๒๒๙	 นายอดศิักดิ์	ไตยวง	 	 ๒3๐	 นางสาวอทติยา	มาตรชู

๒31	 นางสาวอนัญลักษณ์	น้อยธง	 ๒3๒	 นางสาวอนุรด	ีทัพภูเดช

๒33	 นางสาวอภญิญา	โงกสูงเนนิ	 ๒34	 นางสาวอภญิญา	แวดไทยสงค์

๒3๕	 นางสาวอรณี	มาตผาง	 ๒3๖	 นางสาวอรทัย	หาชานนท์

๒3๗	 นางสาวอรรถวดี	วัดเวยีงค�า	 ๒3๘	 นางสาวอรอนงค์	อุดทะบุญ

๒3๙	 นายอัครชัย	ศรนีาม	 	 ๒4๐	 นางสาวอัจฉราภา	ก้อนจันทกึ

๒41	 นางสาวอาทติยา	ค�างาม	 ๒4๒	 นางสาวอาทติยา	ภูขดี

๒43	 นางสาวอารยา	หาญสต	ิ ๒44	 นางสาวอารยีา	แก้วพลิา

๒4๕	 นางสาวอารรีักษ์	นาถมทอง	 ๒4๖	 นางสาวอจิษราพร	มาลุน

๒4๗	 นายอสิระ	อามาตย์	 	 ๒4๘	 นางสาวอุบลวรรณ	เนตรวงศ์

๒4๙	 นางสาวอุษณยี์	อึ้นพวง	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์เกษตร

๑         นายธนกร อึ้งด�ารงกุล

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์เกษตร

๒ นางสาวกัญญารัส เสยีวสุข ๓ นายวศิุทธิ์ โพธิ์ทา

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์เกษตร

๔ นางสาวสโรชา จรัสพันธ์ ๕ นางสาววรศิรา จันละบุตร

๖ นางสาวชลธชิา สแีสด

 	



๙1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มบัณฑิต คณะวิศวกรรมศ�สตร์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์เกษตร

๗	 นางสาวกัญฑามาศ	สมนาม	 ๘	 นางสาวกันต์ธรีา	นลิผาย

๙	 นางสาวกาญจนา	แงงค�า	 1๐	 นางสาวจริญาภา	สานุศษิย์

11	 นางสาวชลธชิา	ยาวชิัย	 1๒	 นางสาวชลาธาร	นลิน้อย

13	 นางสาวฐานดิา	วงษางาม	 14	 นายณัฐชนน	โสดแก้ว

1๕	 นางสาวณัฐวด	ีโสเมอืง	 1๖	 นางสาวธญาน	ีแสงชมภู

1๗	 นางสาวธนาพลอย	หาปูทน	 1๘	 นางสาวธมลวรรณ	สุราวรรณ

1๙	 นางสาวนภสิรา	เฉนยีง	 ๒๐	 นายนราธปิ	จอดนอก

๒1	 นางสาวปณติา	มะปรางค์	 ๒๒	 นายประทณิกร	บับพาน

๒3	 นางสาวประภัสสร	ลุส�าเร็จ	 ๒4	 นางสาวปิ่นนเรศร์	ศรชีมภู

๒๕	 นางสาวพัชรวรนิทร์	ปราชญาวริยิะ	 ๒๖	 นายพันเลศิ	เยมิสูงเนนิ

๒๗	 นางสาวพมิลรัตน์	สายสมบัต	ิ ๒๘	 นายพุฒนิันท์	หลาดไหล

๒๙	 นายวงศกร	ไพรหลวง		 3๐	 นางสาววชริาพรรณ	สระแก้ว

31	 นางสาววนัชพร	สุ่มมาตย์	 3๒	 นางสาวศศภิา	ยอดเสาร์

33	 นางสาวศริลิักษณ์	อุทรักษ์	 34	 นายสหรัถ	สงิห์ทุย

3๕	 นางสาวอมติา	อภัยวงค์

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมเกษตร

๑         นายชลปกรณ์ นรีะพันธ์

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเกษตร

๒	 นายกนกพล	เเสงเนตร	 3	 นายกฤษฏ์	พันธุ์ธนาวัฒน์

4	 นายกวี	จติภักด	ี 	 ๕	 นางสาวกานตศิา	ภูมวิารนิทร์

๖	 นางสาวจณติา	โนนพะยอม	 ๗	 นายจักรนิ	ศริธินนันท์

๘	 นางสาวจุฑาทพิย์	ดวงพลิา	 ๙	 นายณัฐวัฒน์	ยุบลนติย์

1๐	 นายณัฐวิุฒ	ิผ่านเมอืง		 11	 นายธรีนัย	ไชยขันธ์

1๒	 นายธรีภัทร	บุตตะโคตร	 13	 นายปราชญ์	วงศ์แหวน

14	 นางสาวปิยะดา	ทองสา	 1๕	 นางสาวพลอยไพรนิ	ทองเหลอืง

1๖	 นายพรีภัทร	อัมวรรณ		 1๗	 นางสาวเพชรไพลนิ	พรมมะลิ

1๘	 นายภูรนิทร์	ข�าพทิักษ์กุล	 1๙	 นายรัชนัย	ทวคีูณ

๒๐	 นางสาววรนาฏ	เอกวงษา	 ๒1	 นายวราวุธ	คงเลศิกติติ

๒๒	 นายวัชรพชิญ์	กติตวิราพล	 ๒3	 นางสาววัชราภรณ์	วงศ์พันธ์ษา

๒4	 นางสาววันทนยี์	สันทาลุนัย	 ๒๕	 นางสาวสุนสิา	ก�าขุนทด



๙๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๖	 นางสาวสุภรัตน์	ดวงจันทร์	 ๒๗	 นางสาวสุรพีร	เหล่ามาลา

๒๘	 นายอภสิิทธิ์	คงศร	ี 	 ๒๙	 นายอมรเทพ	นามบัวลอื

3๐	 นายอารักษ์	แสนแสง	 	

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๑ นายนครนิทร์ อรุณยะเดช ๒ นายภานุพงศ์ ฉมิใหม่

๓ นายศุภวชิญ์ สปิปะสุชน ๔ นายกันตพงศ์ เหลอืงอุดม

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๕ นายธนพงษ์ อังคะ  ๖ นายปัณณรุจน์ วัฒนะโกมลรุจน์

๗ นายจักรเพชร ภาชนะวรรณ ๘ นายมหาภูม ีศรลีาวงศ์

๙ นายปวเรศ นยิมเหลา ๑๐ นางสาวชาครยิา พรมทอง

๑๑ นายศรัทธาวุฒ ิเหลอืงรัตนา ๑๒ นายธนวัฒน์ สร้างสทีา

๑๓ นายพันธกานต์ แพรประเสรฐิ ๑๔ นายพัชรพล พันธุ์ศักดานนท์

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1๕	 นายกนกพล	วุฒเิสน	 	 1๖	 นายกฤษณ์	เนยีรมงคล

1๗	 นายกฤษดากร	โฮมแพน	 1๘	 นายก้องภพ	สุพรรณดร

1๙	 นายกติตพิัฒน์	แดงด	ี 	 ๒๐	 นายจตุรวทิย์	อุทัยแสง

๒1	 นายจริายุ	พวกขุนทด		 ๒๒	 นางสาวชญานศิ	วงศ์บุญมี

๒3	 นายชนาธปิ	จันทร์นนท์	 ๒4	 นางสาวชลติยา	นิ่มพัฒนาวงศ์

๒๕	 นายชัชชนม์	จันทร์เพ็ชร์	 ๒๖	 นายชัชนันท์	พมิพานนท์

๒๗	 นางสาวชุตกิาญจน์	พานค�า	 ๒๘	 นายไชยวัฒน์	อ่อนอภัย

๒๙	 นางสาวณัฏฐณชิา	ศรผีุย	 3๐	 นางสาวดารุณ	ขุนอ่อน

31	 นายแดเนยีล	สวทีแลนด์	 3๒	 นายทวิัตถ์	รุจริกาล

33	 นายทปีกร	ดเีลศิ	 	 34	 นายเทวพร	บรรหารวุฒไิกร

3๕	 นายธนชติ	ลาวัดพรม		 3๖	 นายธนวรรธน์	ลลีาวัชรมาศ

3๗	 นายธนวรรธ	สงขาว	 	 3๘	 นายธนากร	เปรมทรัพย์ทวี

3๙	 นายธนาดล	ม่วงมนตร	ี 4๐	 นายธนาวัฒน์	อุดม

41	 นายธัชพล	เดชพนิจิ	 	 4๒	 นายธณิภัทร	โสดานาจ

43	 นายธรีพุทธิ์	แสงขาว	 	 44	 นายนันทวัฒน์	นันบุญมา

4๕	 นายนติศิักดิ์	กู่ชัยภูม	ิ 	 4๖	 นายนพิฐิพนธ์	สุชาตพิงศ์

4๗	 นายปรมนิทร์	สอนเวยีง	 4๘	 นายปวรศิ	บุตรอ�าคา

4๙	 นายพงศธร	สายกลิ่น	 	 ๕๐	 นายพงศธร	สุดภู่ทอง

๕1	 นางสาวภารดิา	สหีามาตย์	 ๕๒	 นางสาวเมทนิ	ีศรกีงพาน

๕3	 นางสาวเมธติา	พงษ์สังข์	 ๕4	 นายรัชชานนท์	ดาผวิดี

๕๕	 นางสาวรัชนกีร	ศรจีันอ่อน	 ๕๖	 นางสาวรุจนิันท์	ทมิา

๕๗	 นายวชริายุ	ยุพฤทธิ์	 	 ๕๘	 นางสาววรรณรักษ์	เลาวัณย์ศริิ

๕๙	 นายวชิยุตม์	ปัญญาไว		 ๖๐	 นายวทิวัส	ธรรมวงษ์



๙3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๖1	 นายวศิรุต	ศรนีัครนิทร์	 ๖๒	 นายวรีวชิญ์	พชิติวงศ์ศรี

๖3	 นายศรัณยู	สาพรหม	 	 ๖4	 นายสหัสวรรษ	มะหะหมัด

๖๕	 นายสบืพงศ์	มณจีักร	 	 ๖๖	 นางสาวสุธมิา	วเิชยีรทวี

๖๗	 นางสาวสุพัชร	ีไชยยา		 ๖๘	 นายเสฏฐนันท์	ยอดมานะพงศ์

๖๙	 นายอภสิิทธิ์	อภภิัทรธนโภคนิ	 ๗๐	 นายอรรถพล	วรรณศรี

๗1	 นางสาวอักษราภัค	บุญเเสนเเก้ว	 ๗๒	 นางสาวอัฐภญิญา	มทิราวงศ์

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมเคมี

๑ นางสาวโสภติา จันทร์มี ๒ นางสาววนัสพร แคว้นน้อย

๓ นางสาวจุฑาทพิย์ เสน่หา ๔ นายชนนิทร์ แสนอามาตย์

๕ นายรวชิญ์ จติธรรม  ๖ นางสาวภาดา ศริบิุญ

๗ นายพงศ์พณชิ กองเกดิ ๘ นายวสุ จันทะภา

๙ นางสาวสุวนันท์ สารกิา ๑๐ นางสาวอภญิญา อนิทร์ตา

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเคมี

11	 นายกฤตภาส	ใจธรรม		 1๒	 นางสาวกวนิทรา	ทะแยง

13	 นางสาวกุลธดิา	ศริจิรยิวัตร	 14	 นางสาวเกวลนิรัตน์	ธานี

1๕	 นายจักรพงศ์	ดอนกลาง	 1๖	 นางสาวชลดา	เดชสมิมา

1๗	 นายชานน	แสงทพิย์	 	 1๘	 นางสาวชุตนิันท์	บุญเกดิ

1๙	 นางสาวธนัชชา	ภูไกรลาศ	 ๒๐	 นางสาวธนาวรรณ	จี๋ใจหล้า

๒1	 นางสาวธัญญารัตน์	คณานติย์	 ๒๒	 นางสาวธติมิา	แสงใส

๒3	 นางสาวนรกมล	เล้าสุวรรณ	 ๒4	 นางสาวนวลพรรณ	ชื่นเพชร

๒๕	 นางสาวนาถตยา	ไชยป่ายาง	 ๒๖	 นางสาวนริชา	วงษ์ดี

๒๗	 นายปรมนิทร์	พวงแก้ว	 ๒๘	 นางสาวปรศินา	ท�าดี

๒๙	 นางสาวปัณฑ์ชนติ	มเิชล	ลาสปีน่า	 3๐	 นางสาวปิยฉัตร	จนิดาศริิ

31	 นายปุญฐพัฒน์	ประยูรศักดิ์	 3๒	 นายพุฒโิชติ	สนิธุจรวิัตร

33	 นายพุฒพิงศ์	ศริพิรรณ	 34	 นางสาวมนทกานต์	ค�าพมิาน

3๕	 นายรวสิุต	แท่นงาม	 	 3๖	 นายวรกันต์	คุ้มบัณฑติย

3๗	 นายวศิรุต	ศวิเลศิพร	 	 3๘	 นางสาวศริลิักษณ์	หงษ์ชุม

3๙	 นางสาวสลติา	คะบุตร		 4๐	 นางสาวสุกัญญา	ผุดผ่อง

41	 นางสาวสุภาวณิี	เวทไธสง	 4๒	 นางสาวอรญา	ค�าพันธ์

43	 นางสาวอรทัย	ตกึไธสง	 44	 นายอรรคพล	ปรัชญานุวัตร

4๕	 นางสาวอานันท์ปภา	จันทรมะณ	ี 	

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 นางสาวกรพนิธุ์	เอี่ยมสุวรรณ์	 ๒	 นางสาวกัญญาวรี์	แก่นตูม

3	 นางสาวฐติมิา	เนาว์วงษ์	 4	 นางสาวณัฐธดิา	สุภาพันธ์

๕	 นายธนภูม	ิคงชนะ	 	 ๖	 นายปภังกร	ศรวีัด

๗	 นางสาวปานตะวัน	ผวิค�าสงิห์	 ๘	 นายพพิัฒน์พงศ์	ศรสีมุทร



๙4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๙	 นางสาวรังสมิา	ทักสูงเนนิ	 1๐	 นางสาววศิัลย์ศยา	จันกัด

11	 นางสาวศริวิรรณ	ประภัสสราภวิัฒน์	 1๒	 นายสทิธศิักดิ์	คลังหริัญ

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วิศวกรรมเครื่องกล

๑ นายยุทธชัย ดวงน้อย ๒ นายสุรพัศ วุ่นเหลี่ยม

๓ นายภูรติ ชัยมณ ี  ๔ นายอมรเทพ โพธิ์เกษม

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมเครื่องกล

๕ นายชนาธปิ เครอืค�า  ๖ นายพศิลย์ พร้อมพาณชิย์

๗ นางสาวพรลภัส ภบิาล ๘ นางสาวศุภนดิา ภูแช่มโชติ

๙ นายบุณยวรี์ พร้อมพาณชิย์ ๑๐ นายอานนท์ หาญสุรนิทร์

๑๑ นายอธกิาร นาไชยธง ๑๒ นางสาวจริาภรณ์ บุญหา

๑๓ นายศุภกติติ์ วรารักษ์สกุล ๑๔ นายหัสด ีตรเีมฆ

๑๕ นายอธปิัตย์ แก้วจังหาร	 	

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมเครื่องกล

1๖	 นางสาวกชกร	ศริวิรรณ	 1๗	 นายกันตพงศ์	สกแีพทย์

1๘	 นายกัมพล	แผ่นสุวรรณ	 1๙	 นางสาวกริะญาณ์	คมข�า

๒๐	 นางสาวกุลศริิ	นาคดลิก	 ๒1	 นายไกร	จันทกึ

๒๒	 นางสาวเขมสิรา	นามแก้ว	 ๒3	 นายจริวัฒน์	สงิห์ค�า

๒4	 นายจริายุทธ	กะสังข์	 	 ๒๕	 นางสาวจุฬาลักษณ์	พลเยี่ยม

๒๖	 นายฉัททันต์	กองทอง		 ๒๗	 นายเชษฐา	จันดาอ่อน

๒๘	 นางสาวฌาฏฎิา	วเิชยีรข�า	 ๒๙	 นายฐติกิร	จ�าศรี

3๐	 นายณรงค์	บุตรวชิัย	 	 31	 นางสาวณัฐกานต์	ชาอนิทร์

3๒	 นายณัฐพล	พลพร้อม		 33	 นายตณิระพ	ีศรกีงพาน

34	 นายธนกฤต	คงชวีนิรุ่งเรอืง	 3๕	 นายธนพล	ปิงอนิถา

3๖	 นายธรีโชติ	ฉมิทนิ	 	 3๗	 นางสาวนภัสวรรณ	รักเมอืง

3๘	 นายนันทวุฒิ	บุบผาสังข์	 3๙	 นายบัญญพนต์	พลสทิธิ์

4๐	 นายปกภน	เต็งกลาง	 	 41	 นายปราชญ์ชนะ	เดมิขุนทด

4๒	 นางสาวปลายฟ้า	บุตรดมี	ี 43	 นายปิยพัทธ์	อารยี์วัฒนานนท์

44	 นายพงศ์พัฒน์	ค�าแป	 	 4๕	 นายพชร	ผลาจันทร์

4๖	 นางสาวพรทพิย์	เวยีนวัน	 4๗	 นางสาวพรปวณี์	สวัสดิ์พานชิ

4๘	 นางสาวพรพมิล	ตางจงราช	 4๙	 นางสาวแพรไพลนิ	ทวศีักดิ์

๕๐	 นางสาวภัทรวด	ีโพสาราช	 ๕1	 นายภูบด	ีพาลี

๕๒	 นางสาวยุพาพณิ	แก้วทอง	 ๕3	 นายรุจกติตพิศ	สยีอด

๕4	 นายวงศกร	วงศ์ก่อ	 	 ๕๕	 นายวรทิธิ์	สมีาวุธ

๕๖	 นายวัฒนา	สงิห์ซอม	 	 ๕๗	 นางสาววภิาดา	โชควัฒน์วกิุล

๕๘	 นางสาววภิารัตน์	แก้วดอนร	ี ๕๙	 นายวรีะพล	ตางจงราช

๖๐	 นางสาวแวววรรณ	แก้วอ�่า	 ๖1	 นายศรัญย์	มหาจันทวงศ์



๙๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๖๒	 นายศรัณย์พล	ทองเนื้อนวล	 ๖3	 นายศักดนิันท์	ค�าแหง

๖4	 นายศุภชัย	เรอืงศรใีส	 	 ๖๕	 นายสรวุฒ	ิศรชีนะ

๖๖	 นายสริวชิญ์	กริมิติร	 	 ๖๗	 นายสุชน	ประสทิธิ์

๖๘	 นายอรุณวัฒน์	ก้อนค�า	 	

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมโทรคมน�คม (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 นายจารุวทิย์	โยคะสงิห์	 ๒	 นางสาวรพพีรรณ	มั่นเนิ่ม

3	 นายสุภะกฤษ	อภเินษกรมณ์	 4	 นางสาวอรสิรา	พัฒนธรีะ

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วิศวกรรมไฟฟ้�

๑ นายธนัฐกรย์ มติรเจรญิรัตน์ ๒ นายคณนิ อภเิมธธี�ารง

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมไฟฟ้�

๓ นายกันตพัฒน์ ต้นเชื้อ ๔ นางสาวกนกอร ปิ่นพงศ์พันธ์

๕ นายศวิกร พ่อค้า  ๖ นายธนาธปิ มายูร

๗ นางสาวยุวเรศ ทศกรรณ์ ๘ นายธนพล คนไว

๙ นายธนชาต ิธาตุวสิัย 	

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมไฟฟ้�

1๐	 นางสาวกมลชนก	ทนุจันทร์	 11	 นางสาวกาญจนาพร	อรรคเศรษฐัง

1๒	 นายจณิณวัตร	พลน�้าเที่ยง	 13	 นายจติรนิ	ภู่ส�าเภา

14	 นางสาวจริัชญา	พันธุ์พาณชิย์	 1๕	 นางสาวจุฑามาศ	หัสดร

1๖	 นายณัฏฐสทิธิ์	ตะไนศร	ี 1๗	 นายณัฐพล	ศรปีระใหม

1๘	 นายณัฐวุฒ	ิพานสมบูรณ์	 1๙	 นางสาวณชิากร	ขนชัยภูมิ

๒๐	 นายทศพล	ผาบจันดา		 ๒1	 นายธนายุทธ	อุ่นศรี

๒๒	 นายธรรมรัตน์	พอกเพิ่มด	ี ๒3	 นายธรีวัฒน์	ด้านวังขวา

๒4	 นายนนทชัย	จ�าปาเทศ		 ๒๕	 นายนภัสกร	เพยีรชนะ

๒๖	 นายนัฐพล	จ�าปากุล	 	 ๒๗	 นายปรญิญา	นางาม

๒๘	 นางสาวปรณิดา	ศรพีรหม	 ๒๙	 นางสาวปัณฑกิา	กองเงนินอก

3๐	 นายพัฒนเดช	บุญหา	 	 31	 นายพัสกร	อ�าไพชา

3๒	 นายพรีพัฒน์	ท้าวพรม	 33	 นางสาวภัคธมีา	สุวมิล

34	 นายภัทรพล	รอบไธสง	 3๕	 นายภาณุ	จันทรสมบัติ

3๖	 นายภาณุเดช	อุดม	 	 3๗	 นายภูผา	ประสงค์

3๘	 นายภูมทิัศต์	เจรญิด	ี 	 3๙	 นางสาวมถิุนา	ฝอยทอง

4๐	 นายรณกฤต	มดี	ี 	 41	 นายรัชชภูม	ิค�าปิวทา

4๒	 นายรัฐศาสตร์	วุฒวัณณ	 43	 นายรุจกิร	เพ็งวชิัย

44	 นายวชริวชิญ์	พละกล้า	 4๕	 นายวศิรุต	เรอืงเศรษฐี

4๖	 นายวสิัยทัศน์	หอมสร้อย	 4๗	 นายศราวุฒ	ิบุญเลศิ

4๘	 นายศราวุฒ	ิแสนอุบล		 4๙	 นางสาวศริภัสสร	พลเยี่ยม



๙๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๕๐	 นางสาวศุภาพชิญ์	ประสทิธิ์พันธ์	 ๕1	 นางสาวสติารักษ์	ภูพาที

๕๒	 นางสาวสุวสิา	ไอทา	 	 ๕3	 นางสาวอารศิรา	พนิจิจติร

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วิศวกรรมโยธ�

๑         นางสาวอรนภา เพยีงลิ้ม

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมโยธ�

๒ นายปภนิวชิ นามบุตร ๓ นายสหัสวรรษ พาค�า

๔ นายพงศธร บุตรนนท์ ๕ นางสาวกนกวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ

๖ นายอรรถพล เขยีวประเสรฐิ ๗ นางสาวอัญชล ีโฆษติธรรมกุล

๘ นายอทิธวิัจน์ บุญญะปาตัง	 	

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมโยธ�

๙	 นางสาวกมลวรรณ	ชุมกาแสง	 1๐	 นายกฤศ	นลิะกุล

11	 นายกฤษฎา	ราชวงษ์	 	 1๒	 นายกษม	ด�ารหิ์

13	 นายกษดิศิ	ชวนะภูธร	 	 14	 นางสาวกัญญารัตน์	สุโคตร

1๕	 นายกัมปนาท	ดาดวง	 	 1๖	 นายกดิากร	มูลไชย

1๗	 นายกติตพิชิญ์	เครื่องประดับ	 1๘	 นายกติตภิพ	ผลบุญ

1๙	 นายกติตภิูมิ	ดอนวชิัย		 ๒๐	 นางสาวกุลธดิา	นันทยศ

๒1	 นายแก้วกาย	จันทรรวงทอง	 ๒๒	 นางสาวขนษิฐา	ดวงบังเกดิ

๒3	 นายเขษมศักดิ์	ฉายวไิชย	 ๒4	 นายคุณากร	กองเพชร

๒๕	 นายจัตุรัส	ยศวมิลโสภา	 ๒๖	 นางสาวจริัชญา	ศริโิฉม

๒๗	 นายจริัฐ	ทับทมิ	 	 ๒๘	 นางสาวจรีวรรณ	ศาสนะสมบัติ

๒๙	 นายเจษฎากร	ไตรด�ารง	 3๐	 นายเฉลมิชัย	ตฤณววิัฒน์

31	 นางสาวชนภชิา	เเสนเมอืง	 3๒	 นายชนวรี์	เนตรรัตน์

33	 นางสาวชลธชิา	จันทนา	 34	 นางสาวชัญญานุช	งาดี

3๕	 นายชาตชิาย	มพีรหม		 3๖	 นายโชคชัย	เสวตวงษ์

3๗	 นางสาวโชตภิา	วรหาญ	 3๘	 นายฌานปกรณ์	เดชอุดมพร

3๙	 นายฐนกร	ขจัดพาล	 	 4๐	 นายณัฏฐ์	ศรปีระเสรฐิ

41	 นางสาวณัฐฏพัชร์	ดอกจันทร์	 4๒	 นายณัฐพล	จรูญธรรม

43	 นางสาวณัฐวภิา	จันทร์เก	 44	 นายเดชา	ห่อเพ็ชร

4๕	 นายตรัยคุณ	สงิห์ยะบุศย์	 4๖	 นายทวชิ	ภารัง

4๗	 นายทักษณิ	ฉายเนตร		 4๘	 นายธนวัฒน์	เอกศริิ

4๙	 นายธนวัตน์	รุ่งเรอืงภาวรรณ	 ๕๐	 นายธนากร	แดงบุดดา

๕1	 นายธนาธร	ลาภเวท	ี 	 ๕๒	 นายธวัชชัย	ทองภู

๕3	 นายธวัชชัย	ยางสุข	 	 ๕4	 นางสาวธัญลักษณ์	ห้าวหาญ

๕๕	 นายธาดา	ชาพรมมา	 	 ๕๖	 นายธณีภัทร	ดาเหลา

๕๗	 นายธรีวศิว์	ลโีคตร	 	 ๕๘	 นายนครนิทร์	ศรศีริิ

๕๙	 นายนที	สมบุญม	ี 	 ๖๐	 นายนพณัฐ	สุพันธะ



๙๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๖1	 นายนภัสกร	นามโส	 	 ๖๒	 นายนวทรัพย์	ไพศาลยุทธ

๖3	 นางสาวนะทยิา	เจ้าแก่นแก้ว	 ๖4	 นายนัทวรี์	ผางส�าเนยีง

๖๕	 นายนันทวัฒน์	หงษ์ค�า		 ๖๖	 นางสาวน�า้ทพิย์	ค�าแสน

๖๗	 นายนติกิานต์	พันธุมบวรรัตน์	 ๖๘	 นายนติภิูม	ิอ่อนสะอาด

๖๙	 นายบดนิทร์	จังโกฏ	ิ 	 ๗๐	 นายบวรศักดิ์	ลาธุลี

๗1	 นายปกรณ์	โพธิ์ศร	ี 	 ๗๒	 นางสาวประภัทสรา	อยู่สบาย

๗3	 นายปรญิญา	ป่าม่วงหวาน	 ๗4	 นายพงศธร	ถนอมเชื้อ

๗๕	 นายพลวัฒน์	หนูตอ	 	 ๗๖	 นายพลวัต	แพงยา

๗๗	 นายพัชรดนัย	ปินะเก	 	 ๗๘	 นายพัทธดนย์	โคตรเนตร

๗๙	 นายพชิชากร	ตันนารัตน์	 ๘๐	 นายพทิยา	พวงทอง

๘1	 นายพรีภัทร์	สุขสบาย		 ๘๒	 นางสาวภัทรวัชญ์	สมิมาอ่อน

๘3	 นายภาคภูมิ	รัตนเมอืง		 ๘4	 นายภาณุพงศ์	เลศิศกึษากุล

๘๕	 นายภาณุพงษ์	หนูทัศน์	 ๘๖	 นางสาวภาวณิ	ีทองโคตร

๘๗	 นายภรีดล	ปานทรัพย์		 ๘๘	 นายภูชัสส์	แจ่มสุวรรณ์

๘๙	 นายแมนสรวง	โคตรรักษา	 ๙๐	 นางสาวรตกิานต์	เนาว์สุข

๙1	 นายระพพีัฒน์	ไมตรแีพน	 ๙๒	 นายรัฐธรรมนูญ	เทยีนขาว

๙3	 นายราชนิทร์	เทศารนิทร์	 ๙4	 นายรุจโอฬาร	วงค์ขุนทอง

๙๕	 นายฤทธชิัย	ไพรอุบล	 	 ๙๖	 นายวรากร	ธรรมชาติ

๙๗	 นายวชิญ์พล	นามม่วง		 ๙๘	 นายวริยิะ	ถาวะโร

๙๙	 นายวริุฬห์	กังวลทรัพย์	 1๐๐	 นางสาววลิาสนิ	ีศรสีองเมอืง

1๐1	 นายวศิววทิ	เชื้อเพ็ง	 	 1๐๒	 นายวศิวะ	บุญอนันต์

1๐3	 นายวษิณุ	บัวจันทร์	 	 1๐4	 นายวุทธภิูม	ิศริชิัย

1๐๕	 นายศรุต	ออมอด	 	 1๐๖	 นางสาวศริพิรรณ	นาคศรี

1๐๗	 นายศวิพันธุ์	ศรพีันธ์	 	 1๐๘	 นายศุภณัฐ	ววิธิสุรการ

1๐๙	 นางสาวศุภรักษ์	อ่อนน้อม	 11๐	 นายศุภสนิ	แน่นอุดร

111	 นายสรศักดิ์	วรวทิยเนตร	 11๒	 นายสรายุทธ	ทองผา

113	 นายสหรัฐ	จันทศ	 	 114	 นายสหัศวรรษ	ฉวรีักษ์

11๕	 นายสันตภิาพ	จติรบรรจง	 11๖	 นายสริวชิญ์	ด้วงดารา

11๗	 นายสริวชิญ์	เบญจมานนท์	 11๘	 นางสาวสริยิากร	ภูโคก

11๙	 นายสุทธกิานต์	เตชะ	 	 1๒๐	 นางสาวสุทธนิันท์	ค�าปรดีา

1๒1	 นายสุพรีพัฒน์	กุหลาบมอญ	 1๒๒	 นายสุรเชษฐ์	มูลสาร

1๒3	 นายสุรโิยไท	ชัยอนิทร์		 1๒4	 นายหาญณรงค์	พัฒนประสทิธิ์ชัย

1๒๕	 นายอดุลย์เดช	ขันมา	 	 1๒๖	 นายอภวิัฒน์	คูณอาจ

1๒๗	 นายอภวิชิญ์	หริัญกติตวิงศ์	 1๒๘	 นายอังคฤทธิ์	บุญเคน

1๒๙	 นายอัษฎา	อนิสาคร	 	 13๐	 นายอาทพิย์	ค�าขจร

131	 นายอานนท์	พลพทิักษ์	 13๒	 นางสาวอชิยา	ปุยฝ้าย

133	 นายอสิรพงษ์	ศรพีุทธา	 	



๙๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑          นายภูมวิมนิทร์ องอาจ

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒	 นายกติตเิชษฐ์	ถมมา	 	 3	 นางสาวเคยีงขวัญ	พันธ์โบ

4	 นางสาวจริะประภา	ชนะสงคราม	 ๕	 นายชลติ	อดริุจโภคนิ

๖	 นายชนิโชติ	เวสสวานชิกูล	 ๗	 นายชษิณุพงศ์	ศรจีติราช

๘	 นายฐติพิงษ์	นามพุทธา	 ๙	 นางสาวณัฐธดิา	ม่วงทอง

1๐	 นางสาวธนษิฐา	กัณหา	 11	 นายนันทวัฒน์	ศรสีุวงศ์

1๒	 นายบดนิทร์	จันทรนิทร์	 13	 นายบุญญานุภาพ	ผาสุข

14	 นายปฏภิาณ	ชนิชาด	 	 1๕	 นายภาคนิ	ศรโีคตร

1๖	 นายภูรณิัฐ	เหล่ามูล	 	 1๗	 นายยุทธพงศ์ชัย	เหมอืนมาตย์

1๘	 นายรัชชานนท์	สมประสงค์	 1๙	 นายรัฏฐาธปิัตย์	เดชโนนสังข์

๒๐	 นายวชริวทิย์	สหีะวงษ์		 ๒1	 นายวัชรากร	หริัญค�า

๒๒	 นางสาววชิติา	นลิะดา		 ๒3	 นายสุทธชิัย	นามแสง

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ส�ข�วิช� วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๑          นางสาวนภัสนันท์ สงิห์โตแก้ว

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๒         นางสาวสุพชิฌาย์ ผดุงกจิ

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

3	 นางสาวชนม์นภิา	สดีาเคน	 4	 นางสาวณัฐณชิา	จูกระโทก

๕	 นางสาวณัฐธดิา	นามโล	 ๖	 นายธนกฤต	นลีะโยธนิ

๗	 นายนันทวัฒน์	ไทยเเท้		 ๘	 นางสาวบัณฑติา	พุทธกาล

๙	 นางสาวบุษบา	บุญทาวงศ์	 1๐	 นางสาวปิยะฉัตร	ธ.น.ตื้อ

11	 นางสาวรัชปพร	สมรฤทธิ์	 1๒	 นางสาววริัลพัชร	ธนันต์ชัยวรากุล

13	 นายศุภโชต	ิบัวจันทร์	 	 14	 นายสรวศิ	ธรีะวัฒนา

1๕	 นางสาวสุภัคสนิี	วงค์ตาขี่	 1๖	 นายเสฏฐวุฒ	ิแสนดวง

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

๑        นางสาวหัสรยีา ศรมีงคล

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

๒	 นางสาวกมลชนก	ทองโสม	 3	 นายกติตทิัต	ศานตยานุรักษ์

4	 นายโกเมธ	สุทธทิักษ์	 	 ๕	 นางสาวชัญญานุช	เรอืงโอชา

๖	 นายชุมแพ	ฤาชา	 	 ๗	 นางสาวณัฐนชิา	กล้าพระจันทร์

๘	 นางสาวนรศิรา	ถติย์อารมย์	 ๙	 นายปรวรรต	ภาระหอม



๙๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๐	 นางสาวปรารถนา	นามสอีุ่น	 11	 นายปรดีา	เตมิทรัพย์

1๒	 นางสาวปรยีานุช	เหลื่อมเภา	 13	 นางสาวปิยมาภรณ์	สนิสเวศ

14	 นางสาวพรรนติา	ไวไธสง	 1๕	 นางสาวพรรษพร	เพิ่มผล

1๖	 นางสาวพทิยารัตน์	สุธงษา	 1๗	 นางสาวมัธนา	หัสถา

1๘	 นายรพนิทร์	สุวรรณราช	 1๙	 นายรวพิล	ชัยแสน

๒๐	 นายลปิกรณ์	สงนางรอง	 ๒1	 นางสาววรรณศร	สายสุวรรณ

๒๒	 นายวโรดม	รัตนบุญทา	 ๒3	 นางสาวศรนีวล	ชลไชยะ

๒4	 นางสาวศโิรรัตน์	นิ้วทอง	 ๒๕	 นายศุภชัย	กระก�่า

๒๖	 นายสทิธพิร	ศวิะสุนทร	 ๒๗	 นายสบืศักดิ์	โสไกสี

๒๘	 นางสาวอรปรญีา	การรีัตน์	 	

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 

ส�ข�วิช� วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๑        นายทัตเทพ แท่นวัฒนกุล

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ส�ข�วิช� วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๒ นายจักรกฤษณ์ พงษ์พาณชิย์ ๓ นายณัฐพงศ์ ตั้งเสถยีรภาพ

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

ส�ข�วิช� วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๔         นายศุภณัฐ เอการัมย์

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๕	 นายชาครติ	จติโสภาพันธุ์	 ๖	 นายณัฐธนนท์	กุลเจรญิวริัตน์

๗	 นางสาวณัฐพร	แย้มเม่น	 ๘	 นางสาวธรีนาฏ	กาญจโนภาส

๙	 นายพงษ์พสิทิธิ์	ดสีาระพันธ์	 1๐	 นางสาวพลอยไพลนิ	ปิตสิุวรรณรัตน์

11	 นายรุ่งเพชร	คันธกุลดุษฎ	ี 1๒	 นางสาววรศิรา	วัดแสงศรี

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วิศวกรรมอุตส�หก�ร

๑ นายธนบด ีวงษ์วชิัย  ๒ นายถริวัฒน์ บุณยชวีติานนท์

๓ นายพาณุเดช ปะคะ  ๔ นางสาวบุลภรณ์ ศริสิวัสดิ์

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิศวกรรมอุตส�หก�ร

๕ นางสาวชุตกิาญจน์ นาถโกษา ๖ นายสริวชิญ์ ทอนฮามแก้ว

๗ นางสาวอนิทริา บัวใหญ่รักษา ๘ นายนาวนิ ลี้ลขิติกุล

๙ นายณัฐสทิธิ์ วงศ์คง  ๑๐ นายวรีะพล บัวใหญ่

๑๑ นายจริยุทธ ชัยพริยิะศักดิ์ ๑๒ นางสาวนติภิากร เมาะราษี

๑๓ นางสาวสุพชิญา ฉัตรพัฒนศริิ

	 	



1๐๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิศวกรรมอุตส�หก�ร

14	 นางสาวกนกพร	ชนิพา	 1๕	 นายกษดิศิ	ศรตีระกูล

1๖	 นางสาวกัณทมิา	เกื้ออังสกุล	 1๗	 นางสาวเกตุศริิ	อาจศริิ

1๘	 นางสาวเกล้าลฎา	ฉันทพชิชา	 1๙	 นายโกวทิย์	บุญคงที่

๒๐	 นางสาวจันทกานติ์	เด่นดวง	 ๒1	 นายจริพัทธ์	โมมขุนทด

๒๒	 นางสาวชนากานต์	เสนามนตร	ี ๒3	 นายชนิกฤต	โมสกิะ

๒4	 นายญานภัทร	สกุลคู	 	 ๒๕	 นางสาวณัฏกมล	จุนถริะพงศ์

๒๖	 นายณัฏฐพล	สอนไชยาชูวงษ์	 ๒๗	 นางสาวณัฐธดิา	ลพีุด

๒๘	 นายณัฐพงศ์	ราจันทกึ		 ๒๙	 นายดศิรณ์	นามละคร

3๐	 นายทวผีล	ตันภักด	ี 	 31	 นายธนพัฒน์	เจรญิวัย

3๒	 นางสาวธดิารัตน์	มูลมณ	ี 33	 นายธษิณ์ชาเนศ	อะโน

34	 นายนครนิทร์	ประทุมชัย	 3๕	 นางสาวนภัสกร	ชนิค�าหาญ

3๖	 นางสาวนราพร	สังข์ทอง	 3๗	 นางสาวนวนันท์	บัวศรี

3๘	 นายนันทวัฒน์	เฟื่องสูงเนนิ	 3๙	 นางสาวนารรีัตน์	รอบคอบ

4๐	 นางสาวนุชจริา	อุดมจติร	 41	 นายเนรัญ	มฤีกษ์ใหญ่

4๒	 นางสาวปณัฐสุดา	พรเรอืงวงศ์	 43	 นางสาวปนัดดา	นาพรม

44	 นางสาวปนัทดา	บุญเลศิ	 4๕	 นายปรนัย	ตอสี

4๖	 นายประกฤษฎิ์	จงเจรญิใจ	 4๗	 นางสาวปราจรยี์	บัวกอง

4๘	 นางสาวปรชิญา	เรยีมแสน	 4๙	 นางสาวปรดีารัตน์	โสดา

๕๐	 นางสาวปวติรา	สักขวา	 ๕1	 นางสาวปาจรยี์	บุญพาเกดิ

๕๒	 นางสาวปิยนุช	เหล็กสูงเนนิ	 ๕3	 นางสาวพรพมิล	ขันแข็ง

๕4	 นางสาวพรพมิล	ภริมย์ไชย	 ๕๕	 นายพสิษิฐ์	ขยันท�า

๕๖	 นายภราดร	ทองวร	 	 ๕๗	 นายภัครพงษ์	บุษราคัม

๕๘	 นางสาวภัทรมน	ค�านนท์	 ๕๙	 นางสาวภาวนิ	ีกติตพิงษ์พัฒนา

๖๐	 นายมุจลนิทร์	กุลพรม		 ๖1	 นางสาวเมธนิ	ีทองสุวรรณ

๖๒	 นายรชานนท์	ชนิบุตร	 	 ๖3	 นายรนกฤต	บุญสรรค์

๖4	 นายรัชตะ	คุ้มทรัพย์	 	 ๖๕	 นายลัทธ	ิวสิายาน

๖๖	 นางสาววรนุช	วรวงค์	 	 ๖๗	 นางสาววชิญาน	ีเมอืงโคตร

๖๘	 นายวทิยา	เบื้องพลงาม	 ๖๙	 นางสาววภิาดา	มโีคตรกอง

๗๐	 นางสาววริากานต์	ซิ่งเถยีรตระกูล	 ๗1	 นางสาวศศกิานต์	ซู

๗๒	 นายศุภราช	ทองสุข	 	 ๗3	 นางสาวศุภลักษณ์	บุญใบ

๗4	 นางสาวศุภาภรณ์	ทัดภูธร	 ๗๕	 นายสถาพร	ข้อยุ่น

๗๖	 นายสหัสวรรษ	จันลาพันธ์	 ๗๗	 นายสริภพ	มณรีักษ์

๗๘	 นางสาวสุชานันท์	จุ้ยกะมุด	 ๗๙	 นางสาวสุพชิชา	ธรรมแสง

๘๐	 นางสาวสุภัทรา	กันยานาม	 ๘1	 นางสาวองคมนตรา	จุดศรี

๘๒	 นายอนุชติ	ตระวงษ์	 	 ๘3	 นายอภสิทิธิ์	สมศรสีุข

๘4	 นางสาวเอวกิา	จันทร์นนท์
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ร�ยน�มบัณฑิต คณะศึกษ�ศ�สตร์

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ส�ข�วิช� ก�รสอนภ�ษ�จีนในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ

๑         นางสาวปรยีาวรรณ  ภูนาเหนอื

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รสอนภ�ษ�จีนในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ

๒	 นางสาวชญาฐติา		ชวีาทติย์	 3	 นางสาวรววิรรณ		ไพยรนิทร์

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น

๑ นายศุภกร บุญรัตน์ประพันธ์ ๒ นางสาวชนัญชดิา ภูนาเหนอื

๓ นางสาวกวนินา คูณเลสา ๔ นางสาวมัณฑกิาญจน์ โกการัตน์

๕ นางสาวสายทอง กองอุดม ๖ นางสาวอุมา หงษ์ทอง

๗ นางสาวศุภนร ีศรสีมบูรณ์ ๘ นายวจิักษณ์  แจ่มเจรญิ

๙ นางสาวศริวิรรณ พลแพงขวา ๑๐ นางสาวปิ่นอนงค์ เรยีงศรี

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น

๑๑ นางสาวพรีญา พรหมดี ๑๒ นางสาวสุพัชรนิทร์ ประทุมพันธ์

๑๓ นางสาวสริกิร  บุญเลศิ ๑๔ นางสาวจริภญิญา ปัญญาจักร

๑๕ นางสาวศุภสุดา ถิ่นขาม ๑๖ นางสาวพลอยไพลนิ  ฤทธิ์มหา

๑๗ นางสาวธารารนิทร์ แซมไธสง ๑๘ นางสาววณชิชา เวชชบุษกร

๑๙ นางสาวสุพชิญา ภญิโญเทพประทาน	 	

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น

๒๐	 นางสาวกาญจนา	รักษากุล	 ๒1	 นายจริะนคร	ชนะสทิธิ์

๒๒	 นางสาวชดิชนก	ศรกีุลคร	 ๒3	 นายธัตพงษ์	สุ่มมาตย์

๒4	 นางสาวพัชชานันท์	สาผวิ	 	

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ก�รสอนภ�ษ�ไทย

๑ นางสาวกันยาพร ค�าจอน ๒ นายสริริัตน์ มริัตนไพร

๓ นายอัครพงษ์ คุณหงษ์ ๔ นางสาวอาทติยา  พงษ์สงวน

๕ นางสาวพราวรนิทร์  ค�าสงิห์วงษ์ ๖ นางสาวฉันทนษิฐ์ ชัยประโคน

๗ นางสาวพมิพศิา คูณมา ๘ นางสาวณัฐนร ี ทองใบ

๙ นางสาวศรัญญา กันหาป้อง ๑๐ นายพเิศษชัย  วงศ์ค�าพระ

๑๑ นางสาวปภาวรนิท์ ยงยุทธ ๑๒ นางสาวภัศรารัตน์ สทิธมิงคล

๑๓ นางสาวประสติา  มานมินต์
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ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รสอนภ�ษ�ไทย

๑๔ นางสาวอัจฉรยิา  อาจวชิัย ๑๕ นางสาวแพรพลอย สงิห์เดช

๑๖ นางสาวนภัสกร อุ่นพกิุล ๑๗ นางสาววรารัตน์ ชารี

๑๘ นางสาวเรณุมาศ  เดชะบุญ ๑๙ นางสาวเปมกิา  พึ่งเขื่อนขันธ์

๒๐ นางสาวสุกัญญา  อภริัตนวงศ์ ๒๑ นางสาวเก็จกาญจน์ ศรลีาชัย

๒๒ นางสาวอมลพัชญ์ แก้วบุตร ๒๓ นางสาวสุดารัตน์ จูมแก้ว

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รสอนภ�ษ�ไทย

๒4	 นายกฤษณะ	ลาปู้	 	 ๒๕	 นายบัลลังก์	แซ่ลิ้ม

๒๖	 นายศวิกร	แก่นสน	 	

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ส�ข�วิช� คณิตศ�สตรศึกษ�

๑         นางสาวณัฐณชิา สสีุกอง

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� คณิตศ�สตรศึกษ�

๒ นางสาวสุภัทรา แสงสุวรรณ์ ๓ นางสาวกรณกิาร์ เกดิบัณฑติย์

๔ นางสาวธมลวรรณ สุขวัน ๕ นางสาวธัญสุดา เอื้อศรี

๖ นางสาวภาวรนิทร์ จันทร์ต๊ะ ๗ นางสาวธรีาพร พาโคกทม

๘ นางสาวอัยรดา สายแวว ๙ นางสาวจรีดา สุวรรณไตรย์

๑๐ นางสาวบุศราคัม ค�าปลวิ ๑๑ นางสาวประภาศริ ิพัฒนะราช

๑๒ นายวรัญญู เลพล  ๑๓ นางสาวสุลัดดา ชติหนู

๑๔ นางสาวฐติิมา ศรพีรม ๑๕ นางสาววรัญญา พณิรัตน์

๑๖ นางสาวฐติิกานต์  ถกลกจิสกุล ๑๗ นางสาวสุธกีานต์ สุขสนทิ

๑๘ นายวสวัตติ์ ประเสรฐิวรรณกจิ ๑๙ นางสาววริมณ กัลยารัตน์

๒๐ นายชญานนท์ พันลพ ๒๑ นางสาวจติติญา  สมเพ็ง

๒๒ นางสาวพัณณติา สายกัน ๒๓ นายประกาศติ คุณโคตร

๒๔ นายสทิธวิัชร  สารพิันธ์ ๒๕ นายณฐพล สุนทร

๒๖ นางสาวอังคณา  หบีแก้ว ๒๗ นางสาวดุสติา  สุทาบุญ

๒๘ นางสาวมารษิา แสนกุล ๒๙ นางสาวสุภัสสรา น�้ากระจาย

๓๐ นายธราดล เผ่าสอน  ๓๑ นางสาวกานต์รว ีพมิพะสอน

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� คณิตศ�สตรศึกษ�

๓๒ นายกติตพิงศ์ มั่นหมาย ๓๓ นางสาวปานจติต์ พานศรสีุข

๓๔ นายพงศกร ชอบเพื่อน ๓๕ นางสาววรรษมน ซื่อตรง

๓๖ นายกัลปคุปต์ เสนาพรหม ๓๗ นายจักรพันธ์ แก้วศริิ

๓๘ นายธนวนิท์ ประมูลจักโก ๓๙ นายพรีวัฒน์ พละศักดิ์

๔๐ นางสาวชุตนินฑณ์ ธนาทพิย์ ๔๑ นายสทิธา  มั่งคั่ง

๔๒ นางสาวกรณศิ พมิทุมมา ๔๓ นางสาวปานชวีติ  ไชยรักษ์

๔๔ นางสาวปิยธดิา จงไพบูลย์กจิ ๔๕ นางสาวปิยภรณ์ บัวระบัติ
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๔๖ นางสาวณัฐสุดา  ภูหมื่น ๔๗ นางสาวพัณณติา มาหา

๔๘ นายจักร ีพระเมอืง  ๔๙ นางสาวพงษ์นร ีเค้าฉมิ

๕๐ นายกรกฤต ศรคีราม ๕๑ นายนนทวัฒน์ คอนเต้า

๕๒ นางสาวรัญญาศริ ิบุพศริิ ๕๓ นายเจษดา  จ�าปาอ่อน

๕๔ นางสาวณัฐลดา ไชยมงค์ ๕๕ นางสาวนธิดิา  สหีานาวี

๕๖ นางสาวปุณยวรี์ โพยนอก ๕๗ นายภานุวัฒน์  ยุดตะขบ

๕๘ นายภูธเนศร์  อาจวชิัย ๕๙ นายภูรมิาศ สุดานชิ

๖๐ นางสาววริาวรรณ  โคสนิธุ์ ๖๑ นายสรสทิธิ์  ชุมศรี

๖๒ นางสาวธรีภัทรา พลศักดิ์ ๖๓ นายธนพล ศรโียธี

๖๔ นางสาวบุณยาอร  อรรถสัตย์ ๖๕ นางสาวนูรอสีา หะมะ

๖๖ นางสาวชดิาวรรณ มริัตนไพร ๖๗ นางสาวทัศนยี์  พลชะลี

๖๘ นางสาวญาดา ผุยบัวค้อ ๖๙ นางสาวทุตยิาภรณ์  เพชรใต้

๗๐ นางสาวรอยฮาน สะอ ิ ๗๑ นางสาวกมลพร เสตพันธ์

๗๒ นางสาวกนกนภิา ศรรีักษา ๗๓ นายชัยการ ราษี

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตรศึกษ�

๗4	 นายกฤชน	ท�าทอง	 	 ๗๕	 นายชนนิทร์	บัวบาน

๗๖	 นายธนากร	สัพโส	 	 ๗๗	 นางสาวปฏญิญา	ไชยสุวรรณ

๗๘	 นายพพิัฒน์พงศ์	ไชยทองศร	ี ๗๙	 นายภูรพิัฒน์	คมฉันท์

๘๐	 นางสาวรังสนิา	จันลา		 ๘1	 นายวัชรนิทร์	จันทร์ส�าราญ

๘๒	 นางสาววัลลภาภรณ์	ธรรมสารัตน์	 ๘3	 นางสาวเวธกา	ค�าภูแก้ว

๘4	 นางสาวอสิรยิาภรณ์		วุฒชิัย	 	

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� คอมพิวเตอร์ศึกษ�

๑ นางสาวกัญญาวรี์ เพลนิใจ ๒ นายศุภกร สุ่มมาตย์

๓ นายกฤตภาส พาเหลี่ยม ๔ นายพงศธร ตะโนนทอง

๕ นายพฤกษากร สกีา  ๖ นางสาวพชิชาพร พณิเสนาะ

๗ นางสาวกมลลักษณ์ มูลมมีา ๘ นางสาวชลดา กัญญพลิา

๙ นายศุภชัย นาชัยลาน ๑๐ นางสาวอมราพร อมัตริัตนะ

๑๑ นายพศวัต พชิัยภูษติ ๑๒ นายภาณุพงศ์ แสงเพ็ชร

๑๓ นางสาวชนสิรา สุขช่วย ๑๔ นายอัศวนิ เหมสูงเนนิ

๑๕ นางสาวทพิย์สุดา เหมาะหมาย 	

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� คอมพิวเตอร์ศึกษ�

๑๖ นางสาวปรางค์ทพิย์ ธรรมวัฒน์ ๑๗ นางสาวสริลิักษณ์ ศรสีว่าง

๑๘ นางสาวประกายรุ้ง อนิทแิสน ๑๙ นางสาวเมธติา นามสง่า

๒๐ นายญาณาธร ปัญจนะ ๒๑ นางสาวศศวิมิล ศรทีวน

๒๒ นางสาวจติตา สารักษ์ 	
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ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� คอมพิวเตอร์ศึกษ�

๒3										นายกฤษฎา	กลางพรม

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� พลศึกษ�

๑ นายนติภิูม ิเถรี  ๒ นางสาวบุญศริ ิหาพันธ์

๓ นายไมตร ีกงบุราณ  ๔ นายมานพ  ขมโคกกรวด

๕ นายสุรัชต์พงษ์ ค�าฝอย ๖ นายชัยธวัช คมมน

๗ นายกฤษกรณ์ รอบรู้ ๘ นางสาวกัลยรัตน์  นนตะบุตร

๙ นางสาวจริพรรณ  วรบุญ ๑๐ นายนนทวัฒน์  รัตนะศรี

๑๑ นางสาวนัดดา พงษ์เพยีจันทร์ ๑๒ นายต่วนบลิาล ตูแวมะ

๑๓ นายณัฐนันท์ เวฬุวนารักษ์ ๑๔ นางสาวอรยา  โคตวงษ์

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� พลศึกษ�

1๕	 นายกฤตภาส		เเก่นด	ี 	 1๖	 นายจักรพรรด	ิพลสาขา

1๗	 นางสาวจติสริิ		ค�าโพธิ์	 1๘	 นางสาวเจนจริา		พรวาปี

1๙	 นายฉัตรชนก		ดวงปัญญา	 ๒๐	 นางสาวชฎารัตน์	ฝางค�า

๒1	 นายชัยพัชร์	แสงอรุณ		 ๒๒	 นายชัยวัฒน์		มาศรี

๒3	 นายชนิวัตร	โคตรใต้	 	 ๒4	 นายณัฐพล	ดันสูงเนนิ

๒๕	 นายดนัย	ศรพีรหม	 	 ๒๖	 นางสาวดวงนภา		จันดาหัวดง

๒๗	 นายทันตะ	คงนวล	 	 ๒๘	 นายทวิากร		สุระชน

๒๙	 นายธนกฤต	วัฒนตรภีพ	 3๐	 นายธนเดช	เเท่นประเสรฐิ

31	 นายธนากร	เจรญิชาล	ี	 3๒	 นายธรีพงศธร	ยะนา

33	 นายนนทวัฒน์	ศริยิากร	 34	 นายปิ่นพงศ์	วงษ์ค�าซาว

3๕	 นายพัฒธว	ี	สุทธปิระภา	 3๖	 นายพพิัฒน์	ศรชีัย

3๗	 นายพรีพล	ชุดนอก	 	 3๘	 นายภาณุพงศ์	ศรพีงษ์ววิัฒน์

3๙	 นายราชา		ค�าโฮง	 	 4๐	 นายอนาวนิ		แจ้งก�าพี้

41	 นายอรญิชัย	ศรชีาพันธุ์	 	

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ศึกษ�

๑ นายทักษณิ เทยีมพล ๒ นางสาวณชิา ททีา

๓ นางสาวปรมิประภา ชนิบุตร ๔ นางสาวมาล ีดั้นชัยภูมิ

๕ นางสาวร่มฉัตร อันทรบุตร ๖ นายปรดีวิัฒน์ โชตพิงศ์ภูวดล

๗ นางสาวฟารดิา เจรญิไชย ๘ นางสาวกรรณกิาร์ จนีเป็นวงค์

๙ นางสาวพมิพ์พไิล ผางหล้า ๑๐ นางสาววาสนา สโีสดา

๑๑ นางสาวเจนจริา ศรสีุธรรม ๑๒ นางสาวสมใจ อุปแสน

๑๓ นางสาวสรินิาฎ ใจธรรม

	 	



1๐๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ศึกษ�

๑๔ นายชัชชนม์ พลลาภ  ๑๕ นางสาวเพชรรัตน์ มาตรา

๑๖ นางสาวฟรญิา บัวโภชน์ ๑๗ นางสาวรนิลญา มาณะศลิป์

๑๘ นางสาวนันทวรรณ นาค�า ๑๙ นางสาวสุภัทรา สังฆะมณี

๒๐ นายกติตภิณ ธรีมาวรรณ ๒๑ นายไกรวชิญ์ เบ็ญจมนิทร์

๒๒ นางสาวปฤทธิ์สยา สดสร้อย ๒๓ นางสาวอารยีา ทะสา

๒๔ นางสาวเพ็ญพักตร์ อัคฮาด  

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ศึกษ�

๒๕	 นายเกษมสุข	กระแสเทพ	 ๒๖	 นางสาวณัฐณฌิา	รยิะ

๒๗	 นายธนากร	วงค์ละคร		 ๒๘	 นายนฤเบศร์	ตรชีัยพันธุ์

๒๙	 นางสาวพรรณพร	แย้มใส	 3๐	 นางสาวพมิพ์ชนก	พนมกุล

31	 นางสาวมณสิรา	ดวงมณ	ี 3๒	 นายอดศิร	ชื่นชม

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ศึกษ� เอกเดี่ยวเคมี

1									นางสาววภิาวรรณ	เกาะคู

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ศิลปศึกษ�

๑ นางสาวอรัญญา ผวิทอง ๒ นางสาวกนกพร ไชยสทิธางกูร

๓ นายภัทรพรรณ ทองแย้ม	 	

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ศิลปศึกษ�

๔ นายเสาวภาคย์ เพ็ชรหงษ์ ๕ นางสาวนรศิรา บุญหวา

๖ นางสาววัลลภา เทยีนทอง ๗ นางสาวอุมาภรณ์  วงษ์ศรแีก้ว

๘ นางสาวชญามนิทร์  เกตุเมฆ ๙ นางสาวพมิลพรรณ แสนนาม

๑๐ นางสาวณัฐนันฑ์ สุตะโคตร ๑๑ นางสาวพนดิา ภู่ทอง

๑๒ นางสาวรัตนมณ ี คงคูณ ๑๓ นายกรวชิญ์  อันทรนิทร์

๑๔ นางสาวฐติิมา ดวงสุวรรณ์ ๑๕ นายภาสกร กลางเหลอืง

๑๖ นายภูรนิท์ กัลยารัตน์ ๑๗ นางสาวมณนีุช อุดมลาภ

๑๘ นางสาวศริยิากรณ์ ทาทอง ๑๙ นางสาวสุกัลยา เกตุธานี

๒๐ นางสาวจุรรีัตน์  โนราช ๑๒ นายอัษฎาวุธ โคตรมา

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ศิลปศึกษ�

๒๒	 นางสาวจรินันท์	อุทัยแพน	 ๒3	 นางสาวธรี์จุฑา	คดิฉลาด

๒4	 นางสาวปาลติา	วรรณศริ	ิ ๒๕	 นายพลพจน์		ฉั่วตระกูล

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� สังคมศึกษ� 

๑ นางสาวดวงพร จอมค�าสงิห์ ๒ นางสาวชญานุตม์ สหีานาม

๓ นายนัฐพล ขารพ  ๔ นางสาวปิยชาต ิมอญขาม

๕ นายกฤดภิัค ขามประไพ ๖ นายอัษฎา ชารนิทร์



1๐๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๗ นางสาวศรัญญา ศรกี�าพล ๘ นางสาวกุลธดิา อรัญเพิ่ม

๙ นางสาวกมลพรรณ สมบังใด ๑๐ นางสาวกชกร จันโท

๑๑ นางสาวภูษติา เฮงวัชระสกุล ๑๒ นางสาวกติยิวด ีสร้อยนาค

๑๓ นายชัยมงคล  จารุจติร ๑๔ นางสาววลิาสนิ ีตะนะโส

๑๕ นางสาวจุฑามาศ ชาญธุระ ๑๖ นายศรัณย์ วรรณทอง

๑๗ นางสาวสุดารัตน์ อุ่นทองดี ๑๘ นายชัยณรงค์ พุดจบี

๑๙ นายทัศนุพล  บุษราค�า ๒๐ นางสาวจรญิญา สเีขยีว

๒๑ นายอัคคพล งอสอน  ๒๒ นางสาวนรศิรา  โคตะวงศ์

๒๓ นางสาวณัฐรกิา ประกอบเลศิ  

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� สังคมศึกษ�

๒๔ นายพชินิาถ  ดลิกลาภ ๒๕ นางสาวบัณฑติา เสรมิกุลเชื้อ

๒๖ นางสาวทชิากร  ค�าปาน ๒๗ นายจริานุวัฒน์  โยชน์เมอืงไพร

๒๘ นางสาวนรญีา  เภาค�าภา	 	

ร�ยน�มบัณฑิต คณะพย�บ�ลศ�สตร์

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ส�ข�วิช� พย�บ�ลศ�สตร์

๑          นายพรีะพงษ์ บุญอิ่ม

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� พย�บ�ลศ�สตร์

๒ นางสาวชนก จันทบาล ๓ นางสาวธนัชพร ผาลพึล

๔ นางสาวนงนุช ประภาตนันท์ ๕ นางสาวณัฐฐนิันท์ เถาเมฆ

๖ นางสาวธมนวรรณ พมิพ์ตรา ๗ นางสาวปิยภรณ์ ปานทอง

๘ นางสาวจุฬารัตน์ สุโพธิ์ ๙ นางสาวชลธชิา มัชปะโต

๑๐ นางสาวเบญจวรรณ สกีระแจะ ๑๑ นางสาวกรกนก แก้วเขยีว

๑๒ นางสาวธนาภา โอภาศ ๑๓ นางสาวธมนวรรณ ธาราสมบัติ

๑๔ นางสาวสุพรีดา อุทัยแสง	 	

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� พย�บ�ลศ�สตร์

๑๕ นางสาวฐติิรัตน์ คนยัง ๑๖ นางสาวสนินีาฎ คนครอง

๑๗ นางสาวแพรวพรรณ สารถ ๑๘ นางสาวภัทรศยา กลิ่นบุบผา

๑๙ นายอภสิทิธิ์ อ่อนบ้านแดง ๒๐ นางสาวจนิต์รัมภา ตรสีงิห์หาร

๒๑ นางสาวนันทกิานต์ นามโล ๒๒ นางสาวศุภลักษณ์ พะโยมเยี่ยม

๒๓ นางสาวอนิธุอร สวีัง  ๒๔ นางสาวพรธรีา ลุนแก้ง

๒๕ นางสาวสุธดิา ปักโคทานัง ๒๖ นางสาวปิยะธดิา เบ็ญมาตย์

๒๗ นางสาวขวัญชนก พันรอบ ๒๘ นางสาวจุฑาวรรณ จนีาวงศ์



1๐๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๙ นางสาวณัฐรกิา จารย์โพธิ์ ๓๐ นางสาวนติพิร พูลพุทธา

๓๑ นางสาววงษ์เพชร โคประเสรฐิ ๓๒ นางสาวกชพรรณ ศรหีาพุฒ

๓๓ นางสาวธัญชนก ถริะเลศิพานชิย์ ๓๔ นางสาวนภัสสร บุญถม

๓๕ นางสาวปุณยนุช ประโคทัง ๓๖ นางสาวรตา สุขศรี

๓๗ นางสาวอนงนาฎ เทยีบค�า ๓๘ นางสาวอภญิญา เพ็งแก้ว

๓๙ นางสาวชมพูนุช ไชวเิศษ ๔๐ นางสาวเมธาวนิ ีแก้วประกอบ

๔๑ นางสาวพรศริ ิพัดทะเล ๔๒ นางสาวสริยิากร ตั้งขจรศักดิ์

๔๓ นางสาวรมดิา วายโสกา ๔๔ นางสาวศศภิา น้อยชื่น

๔๕ นางสาวกุลสตร ีศรเีรอืงสุข ๔๖ นางสาวพมิพ์ชนก ชลศกึเสนยี์

๔๗ นางสาวรุ้งไพลนิ ฉายขุนทด ๔๘ นางสาวอรยิา พองผลา

๔๙ นางสาวปภาวรนิทร์ แชจอหอ ๕๐ นางสาวพัทธนันท์ จันทมา

๕๑ นางสาวญาณศิา พลจันทกึ ๕๒ นางสาวธัญชนก จ�ารูญวรเกยีรติ

๕๓ นางสาวปุณฑรกิา พึ่งเจรญิ ๕๔ นางสาววภิาว ีมาวัน

๕๕ นางสาวกัลยารัตน์ สุทธปิระภา ๕๖ นางสาวนันทลักษณ์ แพงโคตร

๕๗ นางสาววรรณสิา แก่นภูเขยีว ๕๘ นางสาวฐติิยา จันทร์ศรนีาค

๕๙ นางสาวนงนุช ประสพเหมาะ ๖๐ นางสาวฐติิมาพร สขีาว

๖๑ นางสาวสุนติา ประภาสะโนบล ๖๒ นางสาวสุภางค์เวช นาขาม

๖๓ นางสาวมนัสว ีเนยีนพลกรัง ๖๔ นางสาวรัฏฐาธปิัตย์ วงศ์พจิติร

๖๕ นางสาวอรดา ค�าปากกา ๖๖ นางสาวกันตชิา นพคุณ

๖๗ นางสาวกานต์ชนก อารเีอื้อ ๖๘ นางสาวจดิาภา วัดเวยีงค�า

๖๙ นางสาวมัญชุมาศ ปานะธูป  

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� พย�บ�ลศ�สตร์

๗๐	 นางสาวกนกวรรณ	สนิสมุทร	 ๗1	 นางสาวกรสุดา	บุญแสน

๗๒	 นางสาวกวนีา	แสนค�า		 ๗3	 นางสาวกันทมิา	ก�าเนดิขวา

๗4	 นางสาวกัลยา	ทาไธสง	 ๗๕	 นายกรีต	ิแข้โส

๗๖	 นางสาวเกศราภรณ์	ทูลค�า	 ๗๗	 นางสาวขนษิฐา	รัตนพล

๗๘	 นายจักรพรรณ์	เเสนสด	 ๗๙	 นายจักรวาล	โทบาง

๘๐	 นางสาวจริาภรณ์	สายสอน	 ๘1	 นายจริายุทธ	พาเจรญิ

๘๒	 นางสาวจุฑาภรณ์	ศริมิา	 ๘3	 นางสาวจุฑามาศ	เสยีงใส

๘4	 นางสาวเจนนสิา	เฉดิวาสนา	 ๘๕	 นายเจษฎากร	ไชยหา

๘๖	 นางสาวชญานลิ	พลิาภ	 ๘๗	 นางสาวชนกนันท์	สงิห์วารี

๘๘	 นางสาวชนษิฐา	เทศศรเีมอืง	 ๘๙	 นางสาวชนสิรา	ดอกไม้

๙๐	 นางสาวชรัญญา	เสาร์ชัย	 ๙1	 นางสาวชลดา	คุณารักษ์

๙๒	 นางสาวชลธชิา	โคตรดก	 ๙3	 นายชนิวัตร	ฉายไสว

๙4	 นายซารฟีย์	มะแซ	 	 ๙๕	 นางสาวญาณศิา	จันทร์โคตร

๙๖	 นางสาวณภัทชา	ชื่นบุญเพิ่ม	 ๙๗	 นางสาวณภัสร์นันท์	สุวรรณ์



1๐๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๙๘	 นางสาวณัฐกานต์	ทับทมิแสง	 ๙๙	 นางสาวณัฐฐาพร	อกศรี

1๐๐	 นางสาวณัฐธดิา	ณ.	จัตุรัส	 1๐1	 นางสาวณัฐวรรณ	มบีุญมา

1๐๒	 นางสาวณัฐวภิา	ค�าผาย	 1๐3	 นางสาวดรุณ	ีกุกุดเรอื

1๐4	 นางสาวดารณ	ีเทยีบพระ	 1๐๕	 นางสาวดารุณ	ีวเิชยีรดี

1๐๖	 นางสาวทัศนยี์	บุญเพ็ง	 1๐๗	 นางสาวทฆิัมพร	พนิจิลกึ

1๐๘	 นางสาวธนกร	เนยีมหอม	 1๐๙	 นายธนโชต	ิประพาล

11๐	 นางสาวธนวรรณ	ตริเมธา	 111	 นายธวัชชัย	สหีาปัญญา

11๒	 นางสาวธัญทกานต์	ตอพรหม	 113	 นางสาวธารทพิย์	แก้วมุงคุณ

114	 นางสาวนลฤด	ีชุ่มจติต์	 11๕	 นางสาวนลษิา	แสนเมอืง

11๖	 นางสาวนวภัทร์	เถื่อนนาด	ี 11๗	 นางสาวนัฐกานต์	วงศ์วัฒนชัย

11๘	 นางสาวนริมล	ข่อยแก้ว	 11๙	 นางสาวนริมล	วรรณกุล

1๒๐	 นางสาวนริาภร	แสนวงค์	 1๒1	 นางสาวเนตรนภา	บุญครอง

1๒๒	 นางสาวเนตรนภา	พรมพร	 1๒3	 นางสาวเนตรนภา	วังหนองเสยีว

1๒4	 นางสาวบุษกร	บุดทะสุ	 1๒๕	 นายประสทิธิ์	ภูสนี้อย

1๒๖	 นางสาวปรมิประภา	ค่าม่วง	 1๒๗	 นางสาวปรยิดา	บุพศริิ

1๒๘	 นางสาวปิยพร	สุดบุรนิทร์	 1๒๙	 นางสาวพรรณภิา	โคตรสมบัติ

13๐	 นางสาวพัชรพร	จ�านงจติ	 131	 นางสาวพัชร	ีกิ่งเกษ

13๒	 นางสาวพัชรภีรณ์	ไพศาล	 133	 นางสาวพชิญะนติา	ศรสีุระ

134	 นางสาวพมิพ์วมิล	สเีล	 13๕	 นางสาวพรีะดา	ส่งเสรมิ

13๖	 นายพรีะวัฒน์	ยุบลชติ		 13๗	 นางสาวภัคจริา	องึชัยศรี

13๘	 นางสาวภัทรวด	ีกลางหล้า	 13๙	 นางสาวภัทรสุดา	ลาชุน

14๐	 นางสาวภัทราพร	วงสลีา	 141	 นางสาวภาณุมาศ	ไชยขันธุ์

14๒	 นางสาวภชิชากรณ์	จันอ่อน	 143	 นางสาวมรกต	บุดดา

144	 นางสาวมุนนิทร์	ดพีรม	 14๕	 นางสาวรวพิร	สายนาโก

14๖	 นายรัฐธรรมนูญ	โต่นวุธ	 14๗	 นางสาวรุ่งฤด	ีน้อยสุพรรณ

14๘	 นางสาวละอองดาว	ชัยรัมย์	 14๙	 นางสาววนาลี	จี้เพชร

1๕๐	 นางสาววนดิา	ดบีุกด�า		 1๕1	 นางสาววรศิรา	ทุมผารักษ์

1๕๒	 นางสาววันวสิา	ธโินชัย	 1๕3	 นางสาววันวสิา	บุญโสพสิ

1๕4	 นายวาว	ีมะสาแม	 	 1๕๕	 นางสาววาสนิ	ีมาลาดี

1๕๖	 นางสาววภิาวัลย์	ขานมา	 1๕๗	 นางสาววมิลรัตน์	ชนิอาจ

1๕๘	 นางสาววริาภรณ์	ป้องเทพ	 1๕๙	 นางสาววริญิาดา	ชุ่มชื่น

1๖๐	 นางสาววไิลรักษ์	เทพทุมม	ี 1๖1	 นางสาววสิาขา	สุปัญญา

1๖๒	 นางสาววสิุดา	พลิกึเรอืง	 1๖3	 นายวุฒพิงษ์	พลขันธ์

1๖4	 นางสาวศตนันท์	จันทรสมบัต	ิ 1๖๕	 นางสาวศรัณย์รัชต์	สุวรรณ์

1๖๖	 นายศราวุฒ	ินาหมดี	 	 1๖๗	 นางสาวศศธิร	ผารวิงค์

1๖๘	 นางสาวศศวิมิล	นาโพธิ์	 1๖๙	 นางสาวศริภัสสร	บุญทัน
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1๗๐	 นางสาวศริณิภา	ราชบัวศร	ี 1๗1	 นางสาวศริพิร	ลุนพลิา

1๗๒	 นางสาวศริลิักษณ์	ผ่องแผ้ว	 1๗3	 นางสาวศริวิรรณ	ว่องไว

1๗4	 นางสาวศวิพร	กะการด	ี 1๗๕	 นางสาวศุภมาส	หงษ์ทอง

1๗๖	 นางสาวสมปรารถนา	ลายทอง	 1๗๗	 นางสาวสมัชญา	ระดาไสย

1๗๘	 นายสหชาติ	กติริาช	 	 1๗๙	 นายสหัสวรรษ	กันชัยภูมิ

1๘๐	 นางสาวสริาภรณ์	ท้าวนาง	 1๘1	 นางสาวสริวิรรณ	เป้งสะท้าน

1๘๒	 นางสาวสุกานดา	ค�าทะเนตร	 1๘3	 นายสุชาครยี์	วงศ์สุรยิะ

1๘4	 นางสาวสุดารัตน์	บทมาตย์	 1๘๕	 นางสาวสุดารัตน์	ศัตรูพนิาศ

1๘๖	 นางสาวสุนษิา	เครอืแสง	 1๘๗	 นางสาวสุพรรษา	พงษ์สุทธิ์

1๘๘	 นางสาวสุพัตรา	แก้วบัวด	ี 1๘๙	 นางสาวสุพชิญา	ฝ้ายป่าน

1๙๐	 นางสาวสุพชิญา	เลศิมัลลกิาพร	 1๙1	 นางสาวสุภัสสรา	สุปัญญา

1๙๒	 นางสาวสุภารัตน์	อะปัญ	 1๙3	 นางสาวสุมงคล	ศรบีัวภา

1๙4	 นางสาวสุมติา	แผ่นศลิา	 1๙๕	 นางสาวโสภดิา	สมิมา

1๙๖	 นางสาวอนุธดิา	สูงกลาง	 1๙๗	 นางสาวอภญิญา	ค�ามะนาง

1๙๘	 นางสาวอมรรัตน์	สมวงค์	 1๙๙	 นางสาวอรณชิชา	ด�ารงกุล

๒๐๐	 นางสาวอรดา	บุตรศาสตร์	 ๒๐1	 นางสาวอรวรรณ	นันตะเคน

๒๐๒	 นางสาวอรอนงค์	อาชาชนะชัย	 ๒๐3	 นางสาวอรัญญา	ผลเหลอื

๒๐4	 นางสาวอัจฉราพร	การเรยีน	 ๒๐๕	 นางสาวอัชฌา	เวยีงวะลัย

๒๐๖	 นางสาวอัญชล	ีแซ่เฮ้อ		 ๒๐๗	 นางสาวอัมพร	ชัยนติย์

๒๐๘	 นางสาวอาทติยา	วจิารย์	 ๒๐๙	 นางสาวอารยิา	บ�ารุงศริิ

๒1๐	 นางสาวอารยีา	ราชหุ่น	 ๒11	 นางสาวอนิทุอร	ภูมเิพชร์

๒1๒	 นางสาวอนิธพิร	นาทันเลศิ	 ๒13	 นางสาวอศิรยิา	สุดดี

๒14	 นางสาวเอื้อมพร	กจิพฤกษ์	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์

๑          นายศักดิ์รพ ีนามศักดิ์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์

๒ นายณัฐพล ราชพลิา  ๓ นางสาวอรทมิา พันธุ์คูณ

๔ นายอรรณพ จบปาน ๕ นายณยศ เลศิสุคนธ์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์

๖ นางสาวอารยา ฮามค�าฮัก ๗ นางสาวลักษกิา มหพิันธ์

๘ นางสาวณัฐวรา สุนา		

ร�ยน�มบัณฑิต คณะวิทย�ศ�สตร์
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วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์

๙	 นางสาวกมลธร	ดามะหาด	 1๐	 นางสาวกสนิธุอร	ชะบางาม

11	 นายกติตพิงษ์	เชื้อหลง	 1๒	 นางสาวกุสุมาลย์	ผ่องแผ้ว

13	 นางสาวจารุกร	สุขพมิาย	 14	 นางสาวจนิดารัตน์	หาญอาษา

1๕	 นางสาวจริาพร	มเีงนิ	 	 1๖	 นางสาวชรันญา	นุสนทรา

1๗	 นางสาวชวัลลักษณ์	อึ้งตระกูล	 1๘	 นางสาวณัฐณชิา	มติรสันเทยีะ

1๙	 นางสาวทัดทอง	โคตรภูงา	 ๒๐	 นายธนวัฒน์	แก้วพวน

๒1	 นางสาวธนติตา	สงิห์จันทกึ	 ๒๒	 นางสาวปรญิดา	ศรโีสภา

๒3	 นางสาวมุทติา	เทศเรยีน	 ๒4	 นายรววีชิญ์	แก้วมา

๒๕	 นางสาววไิลลักษณ์	โถนารัตน์	 ๒๖	 นายศาสตรา	บุญญาจันทร์

๒๗	 นายสมชาย	เทศประสทิธิ์	 ๒๘	 นางสาวสุขติา	สวัสดี

๒๙	 นายสุวจิักขณ์	ชัยสุภธินรักษ์	 3๐	 นางสาวอรทัย	จุนสันตกิุล

31	 นางสาวอรอุมา	กาญธนะบัตร	 3๒	 นางสาวอาทติยา	พระสว่าง

33	 นายอานุภาพ	แซ่เจยี	 	 34	 นางสาวอารยีา	วงศ์สวัสดิ์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์ประยุกต์

๑ นายทพิากร ฟีสันเทยีะ ๒ นายพชิติชัย มุรจิันทร์

๓ นางสาวกาญจนภัทร จงเทพ ๔ นายชลกวณี บุญรวม

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� คณิตศ�สตร์ประยุกต์

๕	 นางสาวกนกรดา	แก้วชัย	 ๖	 นางสาวจันทราพร	บุญพามา

๗	 นายฉัตรมงคล	กุดารัมย์	 ๘	 นางสาวณัฐชยา	วทิยา

๙	 นางสาวณัฐนชิาพร	ลพีฤต	ิ 1๐	 นายทนิกร	แกลงกระโทก

11	 นายธนกร	อนิยาพงษ์	 	 1๒	 นายนัทธพงศ์	วงษ์ก่อ

13	 นางสาวบุญเจรญิ	สุภะค�า	 14	 นางสาวปัทมวรรณ	จ�าปาวัตตะ

1๕	 นางสาวปาณสิรา	ทองสว่าง	 1๖	 นางสาวปาลภัสสร์	อนิโต

1๗	 นางสาวศศนิา	ใสแสง		 1๘	 นางสาวศศปิระภา	มุ่งพานชิ

1๙	 นางสาวศศวิมิล	อนิมยีนื	 ๒๐	 นางสาวศยิากานต์	ศลิาคม

๒1	 นางสาวสุขฤทัย	เสมอหน้า	 ๒๒	 นางสาวสุชาวด	ีจันทานี

๒3	 นายอรยิบุตร	แก้วปรชีากร	 ๒4	 นายอัครชัย	โกศัลวัฒน์

๒๕	 นางสาวอารยาพร	ส�าเภานนท์	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เคมี

๑ นางสาวจุฑามาศ ประกอบด ี ๒ นางสาวสุพัตตรา อนิทรบุญญา

๓ นายนพกร ผ่องสนาม 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เคมี

๔ นางสาวรัชนกีร ค�าแพงตา ๕ นางสาวเขมกิา วรรณาการ

๖ นางสาวภนดิา เทพวัตร	์ 	
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วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เคมี

๗	 นางสาวกนกวรรณ	โคตรบรรเทา	 ๘	 นางสาวกมลพรรณ	ขันสัมฤทธิ์

๙	 นางสาวกมลรัตน์	เสน่ห์วงค์	 1๐	 นางสาวกรศินา	วรรณศรี

11	 นางสาวขวัญสุดา	ค�าควร	 1๒	 นางสาวจริภัทร	เชตุราช

13	 นางสาวจุฑามาศ	กาญสุวรรณ์	 14	 นางสาวชฎาธาร	ชายศรี

1๕	 นายชยพล	โพธิ์ศร	ี 	 1๖	 นายชัยนริันดร์	ภาภริมย์

1๗	 นางสาวฐติพิร	ค�าลุน	 	 1๘	 นางสาวณัฏฐณชิา	จองบุดดี

1๙	 นางสาวณัฐกานต์	อิ่มจ�าลอง	 ๒๐	 นางสาวณัฐนภัสชนก	ณุวงศ์ศรี

๒1	 นางสาวทฆิัมพร	วงษ์วาสน์	 ๒๒	 นางสาวธนพร	สสี่วน

๒3	 นายธนากรณ์	ไชยภัทรนันท์	 ๒4	 นายธนาธร	เทศถนอม

๒๕	 นายธนาวธิ	วัจนะสารกิากุล	 ๒๖	 นางสาวธรีกานต์	พงษ์สระพัง

๒๗	 นางสาวนภสร	นลิค�า	 	 ๒๘	 นางสาวนภาพร	ปกพันธ์

๒๙	 นางสาวนรศิรา	ทพิย์เจรญิทอง	 3๐	 นางสาวน�้าทพิย์	จังพล

31	 นางสาวนภิานันท์	ประการโพธิ์	 3๒	 นางสาวบงกช	กาติ๊บ

33	 นางสาวบุญญารัตน์	เลศิบัวบาน	 34	 นางสาวเบญจวรรณ	ค�าสุข

3๕	 นายประดษิฐ์ศลิป์	แพงแซง	 3๖	 นางสาวปรยีกร	ศรสีวาท

3๗	 นางสาวปลายฝน	สุวรรณะ	 3๘	 นายปัณณทัต	น้อยศรี

3๙	 นางสาวปิยธดิา	สงวนนาม	 4๐	 นางสาวปิยะธดิา	บุระกรณ์

41	 นางสาวปิยะธดิา	พราวศร	ี 4๒	 นางสาวผาณติ	ไชยประทุม

43	 นางสาวพรศริิ	ศรแีนน		 44	 นายพษิณุวัฒน์	สายจันทร์

4๕	 นางสาวเพ็ญพชิชา	ไมยกจิ	 4๖	 นางสาวภัคจริา	นูนนาแซง

4๗	 นางสาวมุกประดับ	ประดับจันทร์	 4๘	 นางสาวยุพารัตน์	กอกกกลาง

4๙	 นางสาวรามาวดี	โฮมป่า	 ๕๐	 นางสาวรรีารัตน์	สี่แสน

๕1	 นางสาวลลติภัทร	สงสกุล	 ๕๒	 นางสาวลักษณ์สุภา	ศรพีลเมอืง

๕3	 นางสาววรรณนสิา	นาลงพรม	 ๕4	 นายวทิยา	จันทะวงศ์

๕๕	 นางสาวศรัญยพร	นนเทศา	 ๕๖	 นางสาวศรญิตา	หว่างสงิห์

๕๗	 นางสาวศศพิร	แสงสว่าง	 ๕๘	 นายศุธชิาต	ิจันทร์อ่อน

๕๙	 นางสาวศุภนดิา	อนุชาต	ิ ๖๐	 นายสทิธชิัย	ชาญชติร

๖1	 นายสทิธชิัย	พมิพะการ	 ๖๒	 นางสาวสริยิากร	อุดแก้ว

๖3	 นายสุทธนิันท์	ค�าศร	ี 	 ๖4	 นางสาวแสงตะวัน	เชื้อช่วยชู

๖๕	 นางสาวอนุสรา	ค�าเลศิ	 ๖๖	 นางสาวอัจฉรยิาภรณ์	สุนา

๖๗	 นางสาวไอรณิ	ส�าเภา		

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� จุลชีววิทย�

๑ นางสาวภัทรยีา คลังแสง ๒ นางสาวสุรัสวด ีสารเสวก

๓ นางสาวนภัสสร ปัญญายุทธศักดิ์ ๔ นางสาวอนัญญา สริโิภไคย
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วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� จุลชีววิทย�

๕	 นางสาวกรรณกิา	ศรสีุนทร	 ๖	 นางสาวกฤตยิา	ภักมี

๗	 นางสาวกัลย์สุดา	สาลพีวง	 ๘	 นางสาวกุศรนิทร์	เขตกลาง

๙	 นางสาวขนษิฐา	โสดากุล	 1๐	 นางสาวจดิาภา	โวหารบัณฑติย์

11	 นางสาวจริาภา	สังข์ลาย	 1๒	 นางสาวจุฑาทพิย์	แสงเพชร

13	 นางสาวฐาปณยี์	ดาน้อย	 14	 นายณัฐชนน	ศรชีุบร่วง

1๕	 นายณัฐวุฒ	ิเถาว์โท	 	 1๖	 นายทวพีงษ์	อุดกันทา

1๗	 นายธนาพัฒน์	แก้วไกรสร	 1๘	 นางสาวนภัสสร	มิ่งขวัญ

1๙	 นางสาวนชิญาภัค	ชัว้จ�าเรญิ	 ๒๐	 นายโบนัส	วงษ์ตาเทพ

๒1	 นางสาวโบว์ฑชิา	รัฐโอบอุ้ม	 ๒๒	 นายปฐว	ีรักสัตย์

๒3	 นางสาวปรยิากร	ขวัญศริกิุล	 ๒4	 นางสาวปวรี์ทชิา	อุปถัมภ์

๒๕	 นางสาวพรนภา	รัตนสหีา	 ๒๖	 นางสาวพัชราภรณ์	สัญญา

๒๗	 นางสาวเพ็ญนภา	มูลน้อย	 ๒๘	 นางสาวภาวัชญา	หาญสุรยิ์

๒๙	 นางสาวมนธกานณ์	ต๊ะแก้ว	 3๐	 นางสาวมาเต็มตา	ขุนโมกข์

31	 นางสาวมนิทรา	คงนรนิทร์	 3๒	 นางสาวรุ่งธดิา	หนูทอง

33	 นางสาววรนิทร	ศรพรหม	 34	 นางสาววันน�าพร	ด้วงดุสัน

3๕	 นางสาววาสนา	จันทร์ไทย	 3๖	 นางสาววชิญาดา	วงษ์สุวรรณ

3๗	 นางสาวศรัณย์พร	พรพพิัฒน์	 3๘	 นางสาวศศกิานต์	มใีจ

3๙	 นางสาวศริพิร	ยนืสุข	 	 4๐	 นางสาวศริริัตน์	ทองจันทร์

41	 นางสาวศุภรัตนา	สุขเกษม	 4๒	 นางสาวสายธาร	ผลเอี่ยม

43	 นางสาวอศิรญิา	วงศ์พรหม	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ชีวเคมี

๑ นางสาวธนพร แสนสุภา ๒ นางสาวพลอย นันทพสิฐิ

๓ นางสาวมนีตรา ขวาไทย	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ชีวเคมี

๔ นางสาวสุธดิา งอกทรัพย์ ๕ นางสาวปวณี์นุช แสนทวสีุข

๖ นางสาววัลนภาพร อังก์สุรังสพีันธุ์ ๗ นางสาวพชิชากร สร้างช้าง

๘ นายชงค์กฎ แสนอุบล	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ชีวเคมี

๙	 นายกติตกิร	ค�าพทิูรย์		 1๐	 นายจตุพงษ์	สทิธิ์สุธชีนนนท์

11	 นางสาวจริดา	สุทธโิชต	ิ 1๒	 นางสาวจริภัทร	ค�าอดุลย์

13	 นางสาวจริายุ	ตุ่นล�า	 	 14	 นางสาวจฬิาพร	บุตรด้วง

1๕	 นางสาวเจนติา	โกศัลวติร์	 1๖	 นางสาวชดิชนก	ลาวัลย์

1๗	 นายณัฐชานนท์	ค้ามผีล	 1๘	 นายณัฐวุฒ	ิประทุมวัน

1๙	 นางสาวณชิกานต์	ศรวีัฒนา	 ๒๐	 นายธนนนท์	ศรหีาบัว
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๒1	 นายธนภัทร	แสงความสว่าง	 ๒๒	 นายธติศิักดิ์	ภูผวิขาว

๒3	 นายนันทวุฒิ	บัวชาบาล	 ๒4	 นางสาวนติยา	แก้วอุดร

๒๕	 นางสาวนุศรา	เศษฐา	 	 ๒๖	 นางสาวปภัสวรรณ	จันสมุทร

๒๗	 นายพชิติชัย	บัวศร	ี 	 ๒๘	 นางสาวพมิพ์มาดา	อุ่นสมัย

๒๙	 นางสาวเมฆขลา	วงษา	 3๐	 นายเมทน	ีกองราชา

31	 นางสาวลภัสรดา	เสนานุรักษ์	 3๒	 นางสาววรศิรา	พูนโภค

33	 นางสาวศริประภา	หงษ์ชัยภูม	ิ 34	 นางสาวสุตาภัทร	ร่มวาปี

3๕	 นางสาวสุนสิา	สมรัตน์	 3๖	 นางสาวสุภาวด	ีศรบีุรนิทร์

3๗	 นายอนุชติ	แก่นจันทร์		 3๘	 นายอภสิทิธิ์	เหล่านภากุล

3๙	 นางสาวอารยีา	โกสนิันท์	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ชีววิทย�

๑ นายครรชติ ระแหง  ๒ นางสาวจติรตร ีแสวงวงค์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ชีววิทย�

๓ นางสาววราภรณ์ ทวศีลิ ๔ นายนนทวัฒน์ มสี�าราญ

๕ นายพงศกร ทวทีรัพย์ ๖ นางสาวรตพิร กลับสุข

๗ นายอภสิทิธิ์ พชิติพร 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ชีววิทย�

๘	 นางสาวกนกวรรณ	แก่นโพธิ์	 ๙	 นางสาวกนษิฐา	ชัยเดช

1๐	 นางสาวกัสมา	คสิาลัง		 11	 นางสาวกิ่งกาญจน์	โวหาร

1๒	 นายเขตต์	สทิธสินิธุ์	 	 13	 นางสาวจันทมิา	ชวนชุมกัน

14	 นางสาวจดิาภา	สมคุณา	 1๕	 นางสาวจริาภรณ์	ค�ายอด

1๖	 นางสาวเจนจริา	ไชยสุระ	 1๗	 นางสาวเจนจริา	พมิพจิารณ์

1๘	 นางสาวชุตกิาญจน์	กุลจติตศิาสตร์	 1๙	 นางสาวณภัทร์ษร	เกรัมย์

๒๐	 นางสาวธนพร	ขันโมล	ี	 ๒1	 นางสาวธัญวรัตม์	หลาบหนองเเสง

๒๒	 นายธรีะพงษ์	กันหารัตน์	 ๒3	 นางสาวนภาทพิย์	พรรณงาม

๒4	 นางสาวนรศิรา	สมปัญญา	 ๒๕	 นางสาวนัฐอภชิญาน์	เมธวีรรณกุล

๒๖	 นายนริันดร์	ศรมีงคล	 	 ๒๗	 นางสาวปนัดดา	สกีระแจะ

๒๘	 นางสาวปนัดดา	เหลาเกตุ	 ๒๙	 นางสาวปาณสิรา	รัตนชัยวัฒน์

3๐	 นายพัฒเกยีรต	ิมลาขันธ์	 31	 นางสาวพัณณติา	วงษ์ชา

3๒	 นางสาวพมิสริ	ิบัวฮมบุรา	 33	 นางสาวภัทรพร	สัมพัดสนิ

34	 นายภูมพิลัง	ภูมพิัฒน์		 3๕	 นางสาวมนรดา	วะลา

3๖	 นางสาวลภัสรดา	สุระชาต	ิ 3๗	 นางสาวลลติา	พรมค�าชาว

3๘	 นางสาวลักขณา	ค�าแก่นแก้ว	 3๙	 นายวรวุฒิ	เจตนา

4๐	 นายวรีะโรจน์	เรงิอาจ		 41	 นางสาวศศธิร	โพธิ์ธานี

4๒	 นางสาวศศมิาภรณ์	ไชยสุวรรณ	 43	 นางสาวศริลิักษณ์	เนื้อไม้หอม

44	 นางสาวศริวิรรณ	วรรณพราหมณ์	 4๕	 นางสาวศุภลิักษณ์	จ�ารัสธนสาร
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4๖	 นางสาวสรุตา	ขุ่ยค�า	 	 4๗	 นางสาวสโรชา	ดวงดี

4๘	 นางสาวสริโิสภาคย์	สร้อยมาลัย	 4๙	 นางสาวสุชานันท์	ธรีวาณชิชา

๕๐	 นางสาวอทติยา	ฝ้ายป่าน	 ๕1	 นางสาวอรยา	สุนา

๕๒	 นางสาวอรศิรา	ปะหุปะไพ	 ๕3	 นางสาวอังคณา	พุฒสาย

๕4	 นางสาวอัญชนา	พลสทิธิ์	 ๕๕	 นายอทิธพิล	ยนืยง

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ฟิสิกส์

๑ นายเนตพิล นารี  ๒ นายชนิดนัย บุบผาทาเต

๓ นายปฏพิัทธ์ ลัทธวิรรณ ๔ นางสาวนันทนา มนต์คาถา

๕ นายณัฐสรณ์ อุทธสินิธ	์ 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ฟิสิกส์

๖        นางสาวอารรีัตน์ หมู่สูงเนนิ

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ฟิสิกส์

๗	 นางสาวกนกพร	พันธนา	 ๘	 นางสาวกัญญานัฐ	ผดุงจติ

๙	 นายกานต์ดนัย	มณวีงษ์	 1๐	 นายชาญวฏิย์	คะชะเสน

11	 นายณัฐชัย	ไวยเวช	 	 1๒	 นายณัฐวุฒ	ิหอมชื่น

13	 นางสาวปภัสสร	แววศร	ี 14	 นายพงศกร	กันแตง

1๕	 นางสาวพรรณอร	ไชยโท	 1๖	 นายพลระว	ีนาคบาง

1๗	 นางสาวพวงเพชร	แก้วดวง	 1๘	 นางสาวพัชรนิทร์รัตน์	อารมณ์สวะ

1๙	 นางสาววรัญญา	ทรงด้วงทุม	 ๒๐	 นางสาววภิารัตน์	ใยวัน

๒1	 นายวุฒกิร	เกยีดนอก		

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วัสดุศ�สตร์และน�โนเทคโนโลยี

๑ นายสังข์สัญฏพินธ์ วทิูรยุทธ์ ๒ นายณฐกฤต เกษมสุข

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วัสดุศ�สตร์และน�โนเทคโนโลยี

๓ นางสาวสุธาสนิ ีรัตโน ๔ นางสาวจริาภรณ์ วรค�า

๕ นางสาวจรยิา หล้าซวิ ๖ นางสาวดวงฤทัย ยาพุทธา

๗ นางสาวนันท์นภัส เกยีรตไิกรวัลศริิ ๘ นางสาววลัยลักษณ์ ค�าหอม

๙ นายนวิัฒน์ บรรจง  

 วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วัสดุศ�สตร์และน�โนเทคโนโลยี

1๐	 นายกติตพิงษ์	เสาทอง		 11	 นางสาวขวัญฤทัย	แสนค�า

1๒	 นางสาวเขมนภิา	ปิตมิล	 13	 นายคณาธปิ	แก้วก่า

14	 นายจักรนิทร์	มะชะรา		 1๕	 นางสาวจุฑาทพิย์	ทับทะมาตย์

1๖	 นางสาวเฉลมิพร	โชคเฉลมิ	 1๗	 นางสาวชนกพร	ธรรมสูตร

1๘	 นางสาวชัญญา	สถติพพิัฒน์	 1๙	 นางสาวชุตกิา	ทองศักดิ์

๒๐	 นางสาวณัฐทญิา	ค�าพลิัง	 ๒1	 นางสาวดารารัศม	ีสุปิรัยธร

๒๒	 นางสาวตรงศรม์	แว่นทพิย์	 ๒3	 นายต่อตระกูล	สบืสารคาม
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๒4	 นายธนกฤต	วัฒนะจรรยา	 ๒๕	 นางสาวธนภรณ์	เสาวกุล

๒๖	 นายธนัชนัณฑ์	ดอกดวง	 ๒๗	 นางสาวธนัชพร	ชารโีคตร

๒๘	 นายธรีะภัทร์	สวัสดิ์เดช	 ๒๙	 นายนวัตกรณ์	สบืส�าราญ

3๐	 นางสาวประทุมวรรณ	สัตถาผล	 31	 นางสาวปรารถนา	ชุมทอง

3๒	 นางสาวปรศินา	อองโนนยาง	 33	 นางสาวปัญญาพร	ภูฆ้องไชย

34	 นางสาวพัชรติรา	เพ็งค�าศร	ี 3๕	 นายพันธภาพ	บุญนาดี

3๖	 นางสาวเพชรไพลนิ	บุญญาธกิูล	 3๗	 นางสาวภัทรฤทัย	คล้ายเพ็ชร

3๘	 นางสาวภาวณิี	อุทะโย		 3๙	 นางสาวภาวนิันท์	บุตรแก้ว

4๐	 นางสาวมนธยา	คล้ายนคร	 41	 นางสาวรัตนาภรณ์	แดนศริมิา

4๒	 นายวงศกร	บรรณาลัย	 43	 นางสาววนดิา	ดวงสมิมา

44	 นายวรธน	สมบัตเิจรญิ	 4๕	 นายวัชรพงษ์	กันทะวงค์

4๖	 นางสาววลิาวัณย์	พมิพ์พันธ์	 4๗	 นายวุฒริัช	บุญแก้ว

4๘	 นางสาวศริกิมล	ผลประสาท	 4๙	 นางสาวศรินิุช	มณรีัตน์

๕๐	 นางสาวสริกิัญญา	ซาสุด	 ๕1	 นางสาวสรินิยา	เฮยีงเฮี่ย

๕๒	 นางสาวสริริัตน์	ปุนนา		 ๕3	 นางสาวสุดารัตน์	ลมสมบุตร

๕4	 นางสาวอภชิญา	เสนาโยธ	ี ๕๕	 นายอัคคเดช	พื้นชมภู

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม

๑       นายชนิพัฒน์ เลศิอุดมโชค

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม

๒	 นางสาวกฤตยิา	พลเยี่ยม	 3	 นางสาวกวดิา	เอื้อวจิติรอรุณ

4	 นายกษดิิ์เดช	แก้วก่า	 	 ๕	 นางสาวกัลยาณ	ีพรมดาว

๖	 นางสาวเกสรา	ทุมพัฒน์	 ๗	 นางสาวขวัญฤด	ีมาตคะมุต

๘	 นางสาวครองขวัญ	ชาวชุมนุม	 ๙	 นางสาวจุฑารัตน์	นติยะรัตน์

1๐	 นางสาวเจนจริา	พมิพา	 11	 นายชญานนท์	ฤทธาภัย

1๒	 นางสาวฐติมิาภรณ์	ค�ามะนาด	 13	 นางสาวทานตะวัน	มะโนรี

14	 นางสาวธนัชพร	ผาดไธสง	 1๕	 นายนนท์ปวธิ	รวจีริะโรจน์

1๖	 นางสาวนันธยิา	ตาบุดดา	 1๗	 นางสาวนริชา	สงิหะ

1๘	 นางสาวพรธดิา	พระศร	ี 1๙	 นางสาวพัชร	ีคดิอ่าน

๒๐	 นางสาวยลดา	กติริาช		 ๒1	 นางสาวเรอืงร�าไพ	ภูมมิติร

๒๒	 นางสาวสุชาดา	ฤทธิ์ประดษิฐ	 ๒3	 นางสาวสุทธชิา	บุผู

๒4	 นางสาวสุพรรณ	ีบุญประกอบ	 ๒๕	 นางสาวหนึ่งฤทัย	ทองอ้ม

๒๖	 นายอนันต์	กันหาจันทร์	 ๒๗	 นางสาวอภริัตน์	ศักดา

๒๘	 นางสาวอลษิา	ธัญญาหาร	 ๒๙	 นางสาวอารยา	ชนกอุปถัมภ์

3๐	 นายเอกราช	กล่อมวงษ์

	 	



11๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� สถิติ

๑       นางสาวศศริาภรณ์ ศรไีม้

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� สถิติ

๒       นายกรวชิญ์ ทะรังศรี

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� สถิติ

3	 Miss	SOUPHANITH	SOUVANNALATH	 4	 นางสาวกฤตยิากรณ์	สารจันทร์

๕	 นายกติตธิัช	วังหอม	 	 ๖	 นางสาวจริยิาพร	จันทะมาตย์

๗	 นางสาวเจตนรนิทร์	ขวัญปาก	 ๘	 นางสาวชลธชิา	ภูลคร

๙	 นายชัยธวัช	กุลบุตร	 	 1๐	 นายโชคชัย	อนิแก้ว

11	 นางสาวณัฐพรรณ	เกลี้ยงชน	 1๒	 นางสาวดรุณรัตน์	ราชแข็ง

13	 นายตะวัน	มาลารส	 	 14	 นางสาวธัญวรัตม์	กองจันทร์

1๕	 นางสาวธันยาการต์	พวงมาลัย	 1๖	 นายธติวิุฒิ	ชูเสน

1๗	 นางสาวธมิาพร	รอดจนิดา	 1๘	 นายธรีพงษ์	ภูคลองนาค

1๙	 นางสาวนศิา	ชาร	ี 	 ๒๐	 นางสาวปิยธดิา	หาญอาวุธ

๒1	 นางสาวปิยะฉัตร	โพธิ์ศร	ี ๒๒	 นางสาวพรไพลนิ	จันทร์จติร

๒3	 นายพฤฒชิัย	เนื้อศร	ี 	 ๒4	 นายพัสกร	ปัดสี

๒๕	 นางสาวแพรเทยีนทอง	โลหะเวช	 ๒๖	 นางสาวมะลวิรรณ	ทองบุญมา

๒๗	 นางสาวมิ่งขวัญ	เลกิมา	 ๒๘	 นางสาวเมธนิ	ีบุญแสน

๒๙	 นางสาวยุวลักษณ์	ดวงมะลา	 3๐	 นางสาวรชนกีร	แซงโคตร

31	 นางสาวรัตนตยิากร	ละชนิลา	 3๒	 นางสาววราณี	ราชพัฒน์

33	 นายวัชรนิทร์	ค�าบาง	 	 34	 นางสาวศศธิร	นารอง

3๕	 นายศริพิัฒน์	จานเขื่อง	 3๖	 นางสาวศริลิักษณ์	เหล่าวงษา

3๗	 นายศวิกร	แตงอ่อน	 	 3๘	 นางสาวศุภลักษณ์	วงษ์อาด

3๙	 นางสาวสริกิันยา	ชาตมินตร	ี 4๐	 นายสุทัศน์	พุทธเิสน

41	 นายสุภทัต	ขุนจันทร์	 	 4๒	 นางสาวสุวพมิพ์	พันธ์งาม

43	 นางสาวอภชิญา	อุปัชฌาย์	 44	 นางสาวอุษา	จารย์โพธิ์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ส�รสนเทศสถิติ

๑ นางสาวกัณญารัตน์ พรมสุข ๒ นายธนดล ชัยเนตร

๓ นายธนพล ทาโยธ	ี 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ส�รสนเทศสถิติ

4	 นางสาวกัญญาวรี์	อุดม	 ๕	 นางสาวกติบิด	ีนธิเิดชวศิษิฏ์

๖	 นางสาวชนติา	สุวภริมย์โชต	ิ ๗	 นางสาวชลติา	แก้วบุญเรอืง

๘	 นายธนกฤต	หนิทอง	 	 ๙	 นางสาวธัญรดา	รอดจันทร์พะเนา

1๐	 นางสาวธรี์จุฑา	นสิภา		 11	 นางสาวนารนิทร์	แสงพระจันทร์

1๒	 นายปรมัตถ์	มากเจรญิ	 13	 นางสาวปวณีา	ตรทีศ



11๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

14	 นายพรรษวุฒิ	พุทธพรหม	 1๕	 นายพทิักษ์	บุญพึ่ง

1๖	 นางสาวมลทริา	ใสสอน	 1๗	 นางสาวเยาวลักษณ์	สมพงษ์

1๘	 นายลขิสทิธิ์	เกษวงษา		 1๙	 นางสาววราภรณ์	สทิธวิงษ์

๒๐	 นางสาววรศิา	สกุลคลานุวัฒน์	 ๒1	 นางสาววไิลภา	ชนิพะวอ

๒๒	 นางสาวสุชริาภรณ์	สุนทรภักดิ์	 ๒3	 นางสาวสุรรีัตน์	สลางสงิห์

๒4	 นายอาคเนย์	อนิทะคม	 	

ร�ยน�มบัณฑิต คณะแพทยศ�สตร์

แพทยศ�สตรบัณฑิต

แพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� แพทยศ�สตร์

๑          นายสุทวิัส เวชกามา

แพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� แพทยศ�สตร์

๒ นายนติธิร วัฒนกุล  ๓ นางสาวสุชัญญา สลางสงิห์

๔ นายภาณุพงศ์ รัตนศรสีร้อย ๕ นายก้องภพ จันทมิ

๖ นางสาวธัญลักษณ์ รัตนอัมพา ๗ นายธรีภัทร เหลอืงธนะผล

๘ นางสาวปัณณ์ ปักเข็ม ๙ นายศณธร โกมลมณี

๑๐ นายกัณภพ ฤทธศิรธนู ๑๑ นายคุณากร พนมนันทชัย

๑๒ นายจริภัทร เทพพทิักษ์ ๑๓ นางสาวทพิย์สุดา แก้วค�าแสน

๑๔ นางสาวรตพิร กจิเจรญิปัญญา ๑๕ นายธยาน์ สายเชื้อ

๑๖ นางสาวพรมิา เจรญิศริพิรกุล ๑๗ นางสาวมณฑกาญจน์ วัฒนสุขสกุล

๑๘ นายเบญจพล ปัญญาพรสกุล ๑๙ นางสาวพรชนก ศรตีระกูล

๒๐ นายณภัทร ศริพิงษ์เสถยีร ๒๑ นายศักดิ์ศริักษ์ บุญเจยีม

๒๒ นางสาวกริณา สุนทราวันต์ ๒๓ นางสาวเขมณัฏฐ์ ถอืมั่น

๒๔ นางสาวพาณภิัค ฉัตรไชยรัชต์ ๒๕ นางสาวณัฐณชิา ธรรมเวช

๒๖ นายภูกวนิ วรปรชีาพงศ์ ๒๗ นายกฤตยชญ์ อนวัชพงศ์

๒๘ นายเตชนิท์ รุ่งรุจวรทิธิ์ธร ๒๙ นายปกรณ์ ลิ้มวัฒนา

๓๐ นายสริวศิว์ พึ่งเพยีร  ๓๑ นางสาวชัชฎา ซอื

๓๒ นายรัฐพงษ์ ศรลีา  ๓๓ นายวุฒนิันท์ ชรนิทร์

๓๔ นางสาวณธกร จงึสมาน ๓๕ นางสาวพรชนติว์ เดชะค�าภู

๓๖ นางสาวธนัญญา วรรณสาร ๓๗ นางสาวกชพร จุ้ยชุม

๓๘ นางสาวชตี้า มโยทัน  ๓๙ นายณัฐวุฒ ิมณโีชติ

๔๐ นางสาวพรนภา พัฒนวทิยากุล

	 	



11๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

แพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� แพทยศ�สตร์

๔๑ นางสาวขวัญจริา สุขประเสรฐิ ๔๒ นางสาวภัทรา หริัญนวกุล

๔๓ นางสาวกุสุมา เรอืงสุพันธุ์ ๔๔ นางสาวปรยิากร เกตุภูเขยีว

๔๕ นายวชิัย อึ้งพรหมบัณฑติ ๔๖ นายณัฐพงศ์ อุทัยประดษิฐ์

๔๗ นายภูม ิวสิูตรานุกูล  ๔๘ นางสาวจันทรธรีา ผลววิัฒน์

๔๙ นางสาวจุตกิานต์ ภูสมิ ๕๐ นางสาวอรณัญช์ หมั่นจติต์

๕๑ นางสาวพัทธาวรี์ สุวรรณกิ ๕๒ นายภูเบศร์ นากดี

๕๓ นางสาวสุภัสสร เชี่ยวขจร ๕๔ นายกรดนัย เลศิพัฒนสุวรรณ

๕๕ นายขจรยศ อู่เต่าบนิ ๕๖ นางสาวธัญกมล ค�าชัยภูมิ

๕๗ นายพสษิฐ์ เกยีรตมิานะโรจน์ ๕๘ นางสาวลักษกิา ดาศรี

๕๙ นางสาวกานต์ธดิา เลศิพงศ์พพิัฒน์ ๖๐ นางสาวณัชชา พลละเอยีด

๖๑ นางสาวธัญจริา สุมานนท์ ๖๒ นางสาวเปมกิา ศรชีัยวัฒน์

๖๓ นายพงศ์รพ ีแฝงสะโด ๖๔ นางสาวณัฐนันท์ พันธุ์วชิาตกิุล

๖๕ นายเตชสทิธิ์ สทิธกิานต์ ๖๖ นางสาวชลธชิา ศรพรหม

๖๗ นายณัฐชนน วงษ์สุรยิะเดช ๖๘ นายวเิศษ ตั้งพร้อมพันธ์

๖๙ นางสาวสาธดิา ชนะธุรการนนท์ ๗๐ นางสาวสุธมินต์ เมธาเพิ่มสุข

๗๑ นางสาววรัญญา ทับทมิโกมลกุล ๗๒ นางสาววรศิรา จงึพชิาญวณชิย์

๗๓ นางสาวชรนิทร์ทพิย์ จติรพริ้ง ๗๔ นางสาวธนภรณ์ ตั้งศลิาถาวร

๗๕ นายพงศธร ทาจันทร์ ๗๖ นางสาวพัทธ์พชิญา พชิญวณชิย์

๗๗ นางสาวกันตฤทัย เปี่ยมปฏภิาณ ๗๘ นางสาวณัญญาพร นาสุรวิงค์

๗๙ นางสาววรัญชล ีฝังใจ ๘๐ นางสาวสุพรรณษา โสจันทร์

๘๑ นางสาววชิญธติา สมาธิ ๘๒ นางสาววริิยา ลิ่มทองพันธุ์

๘๓ นายศุภวชิญ์ จริชวาลา ๘๔ นายอนิทัช วทิยศักดิ์

๘๕ นางสาวเกวลนิ เทพรังศริกิุล ๘๖ นายณัฐกติติ์ ลมิมะณปีระเสรฐิ

๘๗ นางสาวพรนภา พันธ์ภักดวีงษ์ ๘๘ นางสาวณัฐณชิา วรียวรางกูร

๘๙ นางสาวศศนิา โคตรสมบัติ ๙๐ นายอนิทชาต ิช่วยไทย

๙๑ นายรัฐบดนิทร์ จรรยากูล ๙๒ นายตณิณ์ โพธิ์ศรี

๙๓ นายธัชกร เสงี่ยมเจรญิกจิ ๙๔ นางสาวปุณณกิา ด�ารงวริยิกุล

๙๕ นายชานนท์ ชูรัตน์  ๙๖ นายพงศ์ดนัย พูลทอง

๙๗ นางสาวพชิาพร บุญเลี้ยง ๙๘ นางสาวภัณฑริา ซื่อตรง

๙๙ นางสาวสริกิร กจิกมลเศวต ๑๐๐ นายกติตภิูม ิอนุพงศ์

๑๐๑ นายปิยวัฒน์ บุตรสมบัต ิ ๑๐๒ นายเมธพนธ์ เรอืงกจิวณชิ

๑๐๓ นายรัชพล ลายวเิศษกุล ๑๐๔ นายกันตพงศ์ ไพบูลย์ศริจิติ

๑๐๕ นายคณนาถ พรหมทอง ๑๐๖ นายธนัช ปิยะวรรณรัตน์

๑๐๗ นางสาวพชริารัชต์ ธงศรี ๑๐๘ นายพรีพงษ์ ภู่น้อย

๑๐๙ นางสาวรวภิา สุวรรณโชติ ๑๑๐ นายสมปราชญ์ ชนิวานชิย์เจรญิ



11๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๑๑๑ นางสาวนงนภัส รุ่งแสง ๑๑๒ นายประณต อึ้งสกุล

๑๑๓ นางสาววรศิรา โลมรัตน์ ๑๑๔ นางสาวเอ็นดู โอบอ้อมกุล

๑๑๔ นายศุภวชิญ์ ชัยหงษ์ ๑๑๖ นายแทนพล ชลธี

๑๑๗ นายธรีเมธ เบญมาตย์ ๑๑๘ นายนราธร อนันตชนิะ

๑๑๙ นายณัฐพล ยอดแก้ว ๑๒๐ นายปัณณวัฒน์ อนุกูลประเสรฐิ

๑๒๑ นางสาวปุณยนุช ฉัตรเสถยีรศักดิ์ ๑๒๒ นายฉันทวัฒน์ กระจ่างวงศ์

๑๒๓ นางสาวธรีานุช พรมนุช ๑๒๔ นายวงศ์ขัตยิะ ขัตยิะวงศ์

๑๒๕ นางสาวจนิต์จุฑา เพชรโต ๑๒๖ นางสาวพรียา รูปช้าง

๑๒๗ นายธนัท จันทร์อ้วน  ๑๒๘ นายปฏพิล คุ้มหมู่

๑๒๙ นางสาวพรธรีา แพงวงศ์ ๑๓๐ นางสาววรนิธร สมมติร

๑๓๑ นางสาวปภาว ีแสงมงคลพพิัฒน์ ๑๓๒ นายฝนเทพ แสนทรงศักดิ์

๑๓๓ นายสุภชัย มอญพันธุ์ ๑๓๔ นางสาวอรจริา พลสลีา

แพทยศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� แพทยศ�สตร์

13๕	 นางสาวกรกนก	เรยีงพรม	 13๖	 นายกรช	พันธโคตร

13๗	 นายกวนิ	วุฒเิศลา	 	 13๘	 นายกานต์	ภูษติตติานนท์

13๙	 นายกติตพิศ	เส็งศร	ี 	 14๐	 นายกตินิัทธ์	อุไรรัตน์

141	 นางสาวกุลสริิ	ศรจีารนัย	 14๒	 นางสาวจอมขวัญ	เอี่ยมรักษา

143	 นายจติรภณ	วรีะกุล	 	 144	 นายจริาสนิ	วบิูลย์รุจริาพงษ์

14๕	 นางสาวจรีภัทร	เบ้าจังหาร	 14๖	 นางสาวจุฬาลักษณ์	เครอืเพยีกุล

14๗	 นายเจษฎากร	มโนรส		 14๘	 นายชลธรี์	ทพิย์ประพันธ์

14๙	 นายชวัล	วนชิรันดร	 	 1๕๐	 นายชติพิัทธ์	กจิควรดี

1๕1	 นางสาวชุตกิาญจน์	ล้วนไพศาลนนท์	 1๕๒	 นางสาวชุตกิานต์	แย้มทับทมิ

1๕3	 นางสาวญาณศิา	สมพรบรบิูรณ์	 1๕4	 นางสาวฐตินิันท์	ศริขิันธ์

1๕๕	 นางสาวณฐพร	สวัสดิ์ผดุงกจิ	 1๕๖	 นางสาวณัฐรกิา	ลาภสาร

1๕๗	 นายทนุ	หริัญเกดิ	 	 1๕๘	 นายเทยีมเทพ	เสถยีรวัฒน์

1๕๙	 นายธนโชต	ิสทิธมิาตย์	 1๖๐	 นายธนพล	ร�ามะนา

1๖1	 นางสาวธนวรรณ	สมบัตพิุทธ	 1๖๒	 นายธนวัฒน์	เจนดษิฐการ

1๖3	 นายธนาธปิ	สุดประโคน	 1๖4	 นายธนาวัฒน์	บุญพเิชฐวงศ์

1๖๕	 นางสาวธมนวรรณ	อรุณรุ่งศร	ี 1๖๖	 นางสาวธรรมรนิทร	ขวัญค�า

1๖๗	 นายธรรศ	วษิณุโยธนิ	 	 1๖๘	 นายธัญเทพ	นธิธิมาพร

1๖๙	 นางสาวนัฐชนก	ทพิย์โยธา	 1๗๐	 นางสาวนันทชิา	ศวิบวรวัฒนา

1๗1	 นางสาวนาวณิี	คุ้มบุ่งคล้า	 1๗๒	 นางสาวบุญทยติา	โพธิ์สนาม

1๗3	 นายปกรณ์	สายศร	ี 	 1๗4	 นายปฏพิล	พลดงนอก

1๗๕	 นายประภากร	เลศิทนิรัตน์	 1๗๖	 นายปรพิล	ศุภโกศล

1๗๗	 นายปวรศิ	ไตรปกรณ์กุศล	 1๗๘	 นายปวรศิ	อภธินัตถ์กุล

1๗๙	 นายปวรี์	พัฒนาวศิษิฏ์		 1๘๐	 นางสาวเปรมมกิา	ตันวาณชิกุล



1๒๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๘1	 นายพงศกร	บุตรสาระ		 1๘๒	 นายพงศ์พัทธ์	วชิาธรณ์

1๘3	 นางสาวพรสรวง	เรอืงศรศีุภพงศ์	 1๘4	 นางสาวพชิญา	บุษราค�า

1๘๕	 นายพรีณัฐ	องิคพัฒนากุล	 1๘๖	 นายภาณุวทิย์	ดษิฐ์เจรญิ

1๘๗	 นายภาสวชิญ์	ศรศีริ	ิ 	 1๘๘	 นายภาสุข	ส่งเสรมิ

1๘๙	 นายภูผา	ตยางคนนท์		 1๙๐	 นางสาวเมตธัญญา	ธวิงค์

1๙1	 นายวชริวทิย์	จักรแก้ว		 1๙๒	 นายวรพงศ์	หาญอรุณสมบูรณ์

1๙3	 นางสาววรัชยา	ฉายแสง	 1๙4	 นางสาววรัญญ์รัตน์	พงษ์รัตน์

1๙๕	 นางสาววรางคณา	สมทรัพย์	 1๙๖	 นางสาววรนิญา	สุนทรกัลปกจิ

1๙๗	 นายวัยวัฒน์	ตรงตรานนท์	 1๙๘	 นางสาววัลทติยา	แพงไธสง

1๙๙	 นายวมิุติ	โลหะทนิ	 	 ๒๐๐	 นายวศิรุต	ลิ่มตระการ

๒๐1	 นางสาวสรัญญา	รัตนะวัน	 ๒๐๒	 นางสาวสริเิกษม	บัญชาศักดิ์

๒๐3	 นายสุเกษม	ดาวด	ี 	 ๒๐4	 นายสุทธพิงศ์	จ�าปาเกตุ

๒๐๕	 นางสาวสุภัชชา	ศริริักษ์	 ๒๐๖	 นายเสกสทิธิ์	สกุลแก้ว

๒๐๗	 นายหฤษฎ์	รณยุทธ	 	 ๒๐๘	 นางสาวอทชิา	มะโนเกลอื

๒๐๙	 นายอธติะ	คามะวัน	 	 ๒1๐	 นายอนพัช	วาดี

๒11	 นายอนันต์สทิธิ์	ผาสุขนติย์	 ๒1๒	 นายอภสิทิธิ์	อนิทรวงษ์โชติ

๒13	 นางสาวอลสิา	สมบัตพิุทธ	 ๒14	 นายอัครนิทร์	ภัทรพณชิย์

๒1๕	 นายอาชวีัฎฐ์	สุวรรณพันธ์	 ๒1๖	 นางสาวอาเซยี	ยอดไพสง

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� รังสีเทคนิค

๑ นางสาวคตีนันท์ ทองค�า ๒ นายอรยิะ วงค์จันทร์

๓ นางสาวสริยิากร ค�าภูแก้ว ๔ นางสาวไอวารนิ บุรุษนารรีัตน์

๕ นางสาวสุภาวรรณ์ ดาวงษ์ ๖ นายธนากร วังนุราช

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� รังสีเทคนิค

๗ นางสาวชลณัชชา โคตรพัฒน์ ๘ นางสาวธัญลักษณ์ โชมขุนทด

๙ นางสาวณุกานดา เกยีรตกิจิกุล	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� รังสีเทคนิค

1๐	 นางสาวขนษิฐา	ทองล้วน	 11	 นางสาวจนิตภา	แพทย์โอสถ

1๒	 นายจริภัทร	เมษสุวรรณ	 13	 นายเฉลมิวทิย์	พูลพันธ์

14	 นางสาวชญานษิฐ์	วงศ์สถติจริกาล	 1๕	 นางสาวญานกิา	โพธิ์งาม

1๖	 นายแทนไท	จรยิาโสวรรณ	 1๗	 นางสาวธันยพร	ทะลาสี

1๘	 นางสาวปาลติา	ทองยา	 1๙	 นายปิยะพัทธ์	ตาทุวัน

๒๐	 นางสาวมณฑติา	ตระกูลสันตริัตน์	 ๒1	 นายสทิธศิักดิ์	เหลี่ยมดี

๒๒	 นางสาวสุพัตรา	วังครี	ี	 ๒3	 นางสาวอารยีา	จติวขิาม



1๒1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

1	 นายชนะ	มอืขุนทด	 	 ๒	 นายธนภัทร	ต.ศรวีงษ์

3	 นางสาวน�า้รนิ	จ�านรรจ์สริ	ิ 4	 นายวภิูม	ิเสรมิศลิป์

๕	 นางสาวสุรัชน	ีวเิชยีรมณ	ี 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เวชนิทัศน์

๑ นางสาวอภสิรา บุญเที่ยง ๒ นางสาวนพวรรณ ภักดลีุน

๓ นางสาวดลชนา พละดล ๔ นางสาวพชิญ์สนิ ีโสดร

๕ นางสาวอรพร อนิทรกองแก้ว ๖ นางสาวอสิรยิา จันทร์ดาเบ้า

๗ นางสาวรุ่งทพิย์ ผ่องพุธ ๘ นางสาวธัญญารัชต์ โตเกดิ

๙ นางสาวนรนิธร พันรังส	ี 	

 วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เวชนิทัศน์

๑๐ นางสาวรมดิา ลิ้มไพบูลย์ ๑๑ นางสาวทพิยา บุญหล�า

๑๒ นางสาวจรีนันท์ ค�าย่อย ๑๓ นางสาวณชิารัศมิ์ วรรณพันธ์

๑๔ นางสาวหทัยภัทร จงอ้อมกลาง ๑๕ นางสาวชฎาภรณ์ พนินอก

๑๖ นางสาวธมลวรรณ เสาวกุล ๑๗ นางสาวชลธชิา ทอนสระน้อย

๑๘ นางสาวนรศิรา หล้าหาญ ๑๙ นางสาววรนุช บุดสเีขยีว

๒๐ นางสาวพรีญา โพธชิัยชนิ ๒๑ นางสาวชมพูนุช ใบไม้

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เวชนิทัศน์

๒๒	 นางสาวปยามน	จันทร์วเิศษ	 ๒3	 นางสาวพชิาพร	หงษ์ยนต์

๒4	 นางสาวศริัญญา	ปฏทิัศน์	 ๒๕	 นางสาวสุภญิญา	ปัญญาแก้ว

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� รัฐประศ�สนศ�สตร์

๑ นางสาวแพรวา สันตวิวิัฒนพงศ์ ๒ นายชนิวัตร ศรชีาติ

๓ นายชยากร เสนาภักดิ์ 	

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� รัฐประศ�สนศ�สตร์

๔ นายปรทิัศน์ แสนไชย ๕ นายรัชชานนท์ ภูมชิูชติ

๖ นางสาวเก็จนภา เจยีสันเทยีะ ๗ นายนัทธวัฒน์ ใหญ่สูงเนนิ

๘ นายฉัตรวชิช์ เรอืงธัมรงค์ ๙ นางสาวมุจลนิท์ เสาศริิ

๑๐ นางสาวหทัยภัทร วรรณศุภมงคล ๑๑ นางสาวจริารัตน์ นาคอก

๑๒ นางสาวพมิพ์ชนก กลิ่นจันทร์ ๑๓ นางสาวสวพัชร เตมิชัยอนันต์

๑๔ นางสาววรศิรา อัมพุช ๑๕ นางสาววชริา กุลประจวบ

ร�ยน�มบัณฑิต คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์



1๒๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๑๖ นางสาวจรรยพร กองธรรม ๑๗ นางสาวรววิรรณ ขอดผักแว่น

๑๘ นายเรอืงเดช แสงอรุณ ๑๙ นางสาวนัทฑรกิาร์ บุญมา

๒๐ นางสาวเปมกิา ขันมณี ๒๑ นางสาวอสิรยิาภรณ์ สุนาโท

๒๒ นายธนวัฒน์ อุตรา  ๒๓ นางสาวอตกิานต์ อัทยานนท์

๒๔ นางสาวนพวรรณ นารรีักษ	์ 	

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� รัฐประศ�สนศ�สตร์

๒๕	 นางสาวกชพร	กติตโยทัย	 ๒๖	 นายกฤษฎา	ภูสนทิ

๒๗	 นายกติตชิัย	อมาตย์เสนา	 ๒๘	 นางสาวกติตยิา	แก้วมาตร

๒๙	 นางสาวจันทร์จริา	ชาพทิักษ์	 3๐	 นางสาวเจนนสิา	แหวนนลิ

31	 นางสาวชลดา	กันก�าแหง	 3๒	 นายชัช	ไชยสาน

33	 นางสาวชวีาพร	ต้นกระโทก	 34	 นางสาวฐญิารัตน์	ค�าเมอืง

3๕	 นางสาวณัฐกานต์	สุรชนม์	 3๖	 นางสาวทวิาพร	ชณิวัง

3๗	 นายธนกฤษณ์	ลันดา	 	 3๘	 นายธนพงษ์	มภีูงา

3๙	 นายธนาดล	ชนิสงคราม	 4๐	 นางสาวธมนพัชร์	ชัญถาวร

41	 นายธฤต	ดุงศรแีก้ว	 	 4๒	 นางสาวธันยพร	พเีอ็น

43	 นางสาวธันยพร	เลศิธรีะววิัฒน์	 44	 นายธรีุตม์	รัตนเดชอุดม

4๕	 นางสาวนนนุชนาถ	กระแสโท	 4๖	 นางสาวนภธดิี	เขยีวกลม

4๗	 นางสาวนัฐพร	ผสารพจน์	 4๘	 นายบัณฑติ	แสนมุงคุณ

4๙	 นางสาวปฐมวรรณ	กรพันธ์	 ๕๐	 นายปณธิาน	มะปรางค์

๕1	 นางสาวปพชิญา	สายจันทร์	 ๕๒	 นางสาวปรนิดา	ภักดบีุรุษ

๕3	 นางสาวปรยีาภัทร	ภูมนิา	 ๕4	 นางสาวปวันรัตน์	ปัญญะสาร

๕๕	 นางสาวปวนิดา	ภูคงสด	 ๕๖	 นางสาวปัณฑา	วงศ์ค�ามา

๕๗	 นางสาวปาณสิรา	ตัง้ประจักษ์	 ๕๘	 นางสาวปารณยี์	แก้วดี

๕๙	 นางสาวพนดิา	นากลาง	 ๖๐	 นางสาวพนดิา	แปยอ

๖1	 นางสาวพนดิา	พริ้งเพราะ	 ๖๒	 นางสาวพรชติา	ทองเภา

๖3	 นางสาวพัชราวดี	อาบครบุร	ี ๖4	 นางสาวพชิชา	พรมสา

๖๕	 นางสาวพชิญ์ลดา	เชื้อสาวะถ	ี ๖๖	 นางสาวพมิพ์พสิุทธิ์	อ่อนอนิทร์

๖๗	 นายภพธร	สุทธศร	ี 	 ๖๘	 นายมหนิทรา	หาญสูงเนนิ

๖๙	 นายมุขมังกร	สสีมยา	 	 ๗๐	 นางสาวรณษิฐา	มาตะพัตดิ์

๗1	 นายวนัสบดี	บุญศริ	ิ 	 ๗๒	 นางสาววรรณนภิา	ปานด้วง

๗3	 นางสาววราภรณ์	บรรยงค์	 ๗4	 นางสาววัชราภรณ์	เฉดิขจัด

๗๕	 นายวัชราวุฒิ	แสงแก้ว		 ๗๖	 นางสาววชิุดา	บัวรนิทร์

๗๗	 นางสาววลิาวรรณ	ภูมมิณ	ี ๗๘	 นางสาววไิลวรรณ์	ขาวประภา

๗๙	 นายศุภโชค	ศรปีรุ	 	 ๘๐	 นางสาวสตรรีัตน์	บุสพันธุ์

๘1	 นางสาวสุพชิชา	อุ่มม	ี 	 ๘๒	 นางสาวอณสิา	โม้งสุเพ็ง

๘3	 นางสาวอรยา	ปามา	 	 ๘4	 นางสาวอัชฌา	กระสังข์
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ศิลปศ�สตรบัณฑิต

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� พัฒน�สังคม

1	 นางสาวจันทริาภรณ์	วรวัฒน์	 ๒	 นายชติพล	ผวิผาง

3	 นายธัญธร	พนินาพเิชษฐ	 4	 นายภควุฒ	ิพุทธามาตย์

๕	 นางสาวสมาพร	สอนคะ	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�ญี่ปุ่น

1	 นางสาวณัฐนร	ีบุญระมาตร	 ๒	 นายธนมนิทร์	เปี่ยมรวี

3	 นางสาวพชิามญชุ์	จันทนพมิพ์	 4	 นางสาวภัทรพร	บัวทพิย์

๕	 นางสาววมิลรัตน์	พรมท	ี 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� ภ�ษ�ตะวันตก

๑          นางสาวมณัฎหทัย บุญสมบัติ

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ภ�ษ�ตะวันตก

๒ นางสาวอธติยิา ดอนอ่อนสา ๓ นางสาวศริริัตน์ สร้อยสนธ์

๔ นางสาวณัฐปภัสร์ หันจางสทิธิ์ ๕ นางสาวพมิพ์นภิา ไชยวงษ์

๖ นางสาวนกยูง เกยสุวรรณ์ ๗ นางสาวจณิห์จุฑา เกษการ

๘ นางสาวปาณสิรา จงึชัยชนะ ๙ นางสาวเมธาว ีสุภริัตน์

๑๐ นางสาวสุวรีพร นันทะบุตร ๑๑ นางสาวปรยีนันท์ โกมุทพงษ์

๑๒ นางสาวกนกวรรณ นาควัชระ ๑๓ นางสาวกชกร ศริวิรรณ

๑๔ นางสาววจิติรา ประกจิ ๑๕ นางสาวญาดา ธรีอ�าพน

๑๖ นางสาวกานต์ธรีา สบืศรี ๑๗ นางสาวฑติณชิา บุตรเพ็ง

๑๘ นางสาวธัญญาทพิย์ จติปรดีา ๑๙ นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนสงิห์

๒๐ นางสาวนุชษบา ตตีรา 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ภ�ษ�ตะวันตก

๒๑ นางสาววษิราภรณ์ จตุเทน ๒๒ นางสาวพันณภัทร์ อรัญเวศ

๒๓ นางสาวฐติิมา ประเสรฐิไทย ๒๔ นางสาวปิยฉัตร รักษาวงค์

๒๕ นางสาวปฏมิากร บุบผามาลา ๒๖ นางสาวพมิพ์วาส ชมพูนันทกานต์

๒๗ นายสวติต์ แร่ทอง  ๒๘ นางสาวกวนิทพิย์ สดีามาตร์

๒๙ นายวรวุฒ ิมนต์ชัยภูมิ ๓๐ นางสาวอารยีา ดวีัน

๓๑ นางสาวธันยมัย ตันตวิัชรพันธุ์ ๓๒ นางสาวนวภรณ์ พันธุ์โสภา

๓๓ นางสาวมัญชร ีศรสีุทโธ ๓๔ นางสาวขวัญจริา อ�่าสกุล

๓๕ นายธนายุทธ รวิน  ๓๖ นางสาวบงกชมาศ ฤทธริัตน์

๓๗ นางสาวฌัลลกิา ก�าไลทอง ๓๘ นางสาวบุณยานุช ทองหวาน

๓๙ นางสาวสรติา ปานพมิพ์ใหญ่ ๔๐ นางสาวสุรัสวด ีรักโคตร

๔๑ นายณัฏฐนันท์ เรอืงศรี ๔๒ นางสาวนุชนนิทร์ มานะพมิลหริัญ

๔๓ นางสาวศุทธนิ ีเหล่าจูม  
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ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�ตะวันตก

44	 นางสาวกนกพร	คงกุทอง	 4๕	 นางสาวกรกนก	มมีั่งคั่ง

4๖	 นางสาวกติภิา	แสนธนู	 4๗	 นางสาวกุลธดิา	ลาดแท่น

4๘	 นายคณศิร	บ้งนาง	 	 4๙	 นางสาวจุฑาทพิย์	ใจแก้ว

๕๐	 นางสาวเจนจริา	วุธศร	ี	 ๕1	 นางสาวเจนนสิา	ดวงจ�าปา

๕๒	 นางสาวชลธชิา	ชาญชติ	 ๕3	 นางสาวชุตกิาญจน์	จติรจันทร์

๕4	 นายฐติกิร	เอ็มประโคน	 ๕๕	 นายณัฐพัชร์	เตชโรจนกติติ์

๕๖	 นางสาวณัฐมน	พยุงด	ี	 ๕๗	 นางสาวณชิาพร	เศรษฐสงิห์

๕๘	 นางสาวธนพร	นันทะแสน	 ๕๙	 นายธนพล	ศริพจนกุล

๖๐	 นางสาวธนาภรณ์	กุกสันเทยีะ	 ๖1	 นางสาวธัญวรัตน์	พุทธะ

๖๒	 นางสาวธัญวรัตม์	ล้อมน�้า	 ๖3	 นางสาวธาราทพิย์	ไวยโชติ

๖4	 นางสาวนภาวรรณ	สังข์สุวรรณ	 ๖๕	 นางสาวนรนิา	จติจักร

๖๖	 นางสาวปภาคณิี	ทองมวล	 ๖๗	 นางสาวปัณฑติา	พันธุรัตน์

๖๘	 นางสาวปาณสิรา	อรรถสัตย์	 ๖๙	 นางสาวปารวรี์	ทองดี

๗๐	 นางสาวปาลติา	ทพิยเวสาร์ท	 ๗1	 นางสาวปิยวรรณ	พลยาง

๗๒	 นางสาวพชร	ประทุมวัน	 ๗3	 นางสาวพัชราพร	มาตย์วังแสง

๗4	 นางสาวพชิชากร	แก้วม่วง	 ๗๕	 นายพุทธรักษ์	ลุนพรม

๗๖	 นางสาวภัทรวด	ีแก้วดวง	 ๗๗	 นางสาวมนัสนันท์	ปานเดชา

๗๘	 นางสาวมุกทติา	อ�าเคน	 ๗๙	 นางสาวยุภาวด	ีเสรมินอก

๘๐	 นางสาวรมติา	ลี้ตระกูล	 ๘1	 นางสาวรักษยา	การบรรจง

๘๒	 นางสาวรัฐญา	พึ่งสุจรติ	 ๘3	 นายวชริาวุธ	ค�าอาษา

๘4	 นางสาววราลี	เห็มภูม	ิ	 ๘๕	 นางสาววรศิรา	สมิรัมย์

๘๖	 นายวันเฉลมิ	ใจบุญ	 	 ๘๗	 นายศตวรรษ	ขัวขุน

๘๘	 นางสาวศศปิระภา	วจิารณ์	 ๘๙	 นางสาวศศมิาภรณ์	บุญหลัง

๙๐	 นางสาวศศวิรรณ	สมิอุตร	 ๙1	 นางสาวสรัชพร	ลโิป้

๙๒	 นางสาวสรัลรัตน์	ผดากาล	 ๙3	 นางสาวสดิาพร	จ่าชัยภูมิ

๙4	 นางสาวสริยิาภรณ์	ทับแสนล	ี ๙๕	 นางสาวสุดาทพิย์	หนูจติร์

๙๖	 นางสาวสุธารณิี	กุญชนะรงค์	 ๙๗	 นางสาวหทัยภัทร์	จตุรภัทรวงศ์

๙๘	 นางสาวอัชฌาวด	ีป้องพรมมา	 ๙๙	 นางสาวอสิรยี์	ธนกฤตศริพิงศ์

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ภ�ษ�ตะวันออก

๑ นางสาวยุพารัตน์ ทะนะไชย ๒ นางสาวสตรรีัตน์ วสุตตมรัต

๓ นายกษาปณ์ เอกนพวุฒ ิ ๔ นางสาวเบญญาภา สาโรจน์

๕ นายจรีะศักดิ์ เลพล  ๖ นางสาวปุณยนุช สงิห์ยะบุศย์

๗ นางสาวรัชนกิร วนชิอาภาพรรณ์ ๘ นางสาวสุวนิันท์ จงใจสทิธิ์

๙ นายพุทธติรัย นันตะนะ ๑๐ นางสาวชนัญชดิา วรรณสทิธิ์

๑๑ นายเอกณัฏฐ์ วริติร  
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ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ภ�ษ�ตะวันออก

๑๒ นางสาวมรกต เขยีวสุวรรณ ๑๓ นางสาวกาญจนา แจ้โพธิ์

๑๔ นางสาวโชตริัศม์ ทาทอง ๑๕ นางสาวณัชชา แสนทวสีุข

๑๖ นางสาวเมรสิา กังวรรัตน์ ๑๗ นางสาวธดิารัตน์ เสวตวงษ์

๑๘ นางสาวผาตพิร แก้วมะเรงิ ๑๙ นางสาวฉัตรยิา รมิทอง

๒๐ นางสาวอภชิญา พจน์ววิัฒน์ ๒๑ นางสาวชลดิา ทพิย์สันเทยีะ

๒๒ นางสาวภัทรยิา ถาวรชาติ ๒๓ นางสาวชนษิฐา จูมจะนะ

๒๔ นางสาวดารารัตน์ พลศริิ ๒๕ นางสาวบุษยมาศ พรหมสูงเนนิ

๒๖ นางสาวณชิากร เจี่ยพัฒนพงศ์ ๒๗ นางสาวพัทธ์ธรีา ประดับวัน

๒๘ นางสาวพรธรีา นุชค�า ๒๙ นางสาวศศปิระภา สุครพี

๓๐ นางสาวอนงค์นาฏ ไพรสันเทยีะ	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�ตะวันออก

31	 Mr.ETHEN	INXYVILATH	 3๒	 นางสาวกชกร	พลเยี่ยม

33	 นางสาวกมลพรรณ	สธนเสาวภาคย์	 34	 นางสาวกมลวรรณ	ฉันฉายา

3๕	 นางสาวกรญ์ภัสสร	ชูตระกูล	 3๖	 นางสาวกรรณกิาร์	รัตนมาลี

3๗	 นางสาวกฤตยิา	เสนาเลี้ยง	 3๘	 นางสาวกัญญาณัฐ	ยวงทอง

3๙	 นายกันตนิันท์	แสนเย็น	 4๐	 นายกติตกิร	ภูชานนต์

41	 นางสาวเกษมณ	ีศรเีมอืง	 4๒	 นางสาวเครอืวัลย์	บุตรดี

43	 นายจักรพงษ์	อนิทรประเสรฐิ	 44	 นางสาวจดิาภา	ไชยหานติย์

4๕	 นางสาวจติตพิันธ์	พานกิุล	 4๖	 นางสาวจริวรรณ	สงิคะเสลติ

4๗	 นางสาวจริาพร	โยชน์เมอืงไพร	 4๘	 นางสาวจริาภา	ธรรมสะอาด

4๙	 นางสาวเจนจริา	สาระผล	 ๕๐	 นางสาวเจนนสิา	ฉายบุญครอง

๕1	 นางสาวชญานศิ	ทรัพย์สมหมาย	 ๕๒	 นางสาวชนกิานต์	วศิษิฎ์ชัยนนท์

๕3	 นางสาวชรัญดากร	โกสลิา	 ๕4	 นางสาวชลธชิา	ค�าหนามแท่ง

๕๕	 นางสาวฌัลลกิา	แก้วทน	 ๕๖	 นางสาวฐติาพร	โคตรภักดี

๕๗	 นางสาวฐติริัตน์	เกลี้ยงพร้อม	 ๕๘	 นางสาวณัชชลดิา	โมครัตน์

๕๙	 นางสาวณัฐกมล	พุทธเสน	 ๖๐	 นางสาวณัฐกานต์	รัตนา

๖1	 นางสาวณัฐชา	มะณยี์		 ๖๒	 นางสาวณัฐณชิา	ชยปภากุล

๖3	 นายณัฐนันท์	นยิมพันธ์	 ๖4	 นางสาวณชิกานต์	ธริาช

๖๕	 นางสาวณชินันทน์	รอดคุ้ม	 ๖๖	 นางสาวดาราวรรณ	นุชสวัสดิ์

๖๗	 นางสาวดารวิัลย์	ศัลกวเิศษ	 ๖๘	 นางสาวทักษพร	วงษ์สง่า

๖๙	 นางสาวทักษพร	หยาง	 ๗๐	 นางสาวทพิย์นภา	นลิกาญจนกุล

๗1	 นายเทพประสทิธิ์	เผ่าพันธุ์	 ๗๒	 นางสาวธนาภรณ์	ชุมนรารักษ์

๗3	 นางสาวธนาวด	ีวรรณวัลย์	 ๗4	 นายนนทพัทธ์	เกยีรตวิทิยะ

๗๕	 นางสาวนรศิรา	ดนตร	ี	 ๗๖	 นางสาวนวลักษณ์	ศรรีะพันธ์

๗๗	 นางสาวนัฐฐาพร	โพธิ์ศร	ี ๗๘	 นางสาวนันท์นภัส	จ�าปีหอม



1๒๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๗๙	 นางสาวนันทยิา	สุภนัตร	 ๘๐	 นางสาวนับทอง	มะนาวนอก

๘1	 นายนธิิ	สโีสดา	 	 ๘๒	 นางสาวนโิลบล	ทากุ

๘3	 นางสาวบุณฑรกิา	ปักษาพันธ์	 ๘4	 นางสาวบุรมินาถ	ศรแีก้วพะเนาว์

๘๕	 นางสาวปณชิา	ศริเิต็มกุล	 ๘๖	 นายประสทิธิ์	พลเสนา

๘๗	 นายปราโมทย์	โภคา	 	 ๘๘	 นางสาวปรยิธดิา	คลังระหัด

๘๙	 นางสาวปวณีา	เถื่อนจันทกึ	 ๙๐	 นางสาวพชรพรรณ	เทยีนพลกรัง

๙1	 นางสาวพัชราภรณ์	เทยีนบุตร	 ๙๒	 นางสาวพชิญาภา	ภักดพีงษ์

๙3	 นางสาวพมิพ์ณดา	ธรีะสมบูรณ์ชาต	ิ ๙4	 นางสาวพรีดา	ปราบไพรี

๙๕	 นางสาวเพชร	ไกรศรวีรรธนะ	 ๙๖	 นางสาวเพชรนภา	ล่ามแขก

๙๗	 นางสาวเพ็ญพสิุทธิ์	เหลี่ยมสมบัต	ิ ๙๘	 นางสาวแพรววนดิ	รัชชามณี

๙๙	 นายภัทรพงษ์	เทพดุลยพัฒน์	 1๐๐	 นายมนัสนนท์	ไกรศรวีรรธนะ

1๐1	 นางสาวมัลลกิา	พทิูรย์	 1๐๒	 นางสาวมัลลยิา	โพธิ์ดา

1๐3	 นางสาวมาทนิ	ีมูลด	ี 	 1๐4	 นางสาวมารษิา	สนิปั่นจรติ

1๐๕	 นางสาวมารสิา	สายราช	 1๐๖	 นางสาวเมษยิา	อนิธไิชย

1๐๗	 นายรฐนนท์	ผ่องโชต	ิ 	 1๐๘	 นางสาวรพพีรรณ	เดชพลมาตย์

1๐๙	 นางสาวรสธร	มะลวิัลย์	 11๐	 นางสาวรัชน	ีพลมาตย์

111	 นางสาวรุ่งทวิา	วงศ์ไชยรัตนกุล	 11๒	 นางสาวลลติา	ค�าอ่อน

113	 นางสาววรรธดิา	ศริพิณชิย์กุล	 114	 นางสาววรวรรณ	วรรณวกิรม์

11๕	 นางสาววรางคณา	ลลีะศุภพงษ์	 11๖	 นายวราวุฒิ	สัตนาโค

11๗	 นางสาววศนิี	ค�าพร	 	 11๘	 นายวัชรพงศ์	จริผาตชิัย

11๙	 นางสาววลิาสนิี	สแีสด		 1๒๐	 นางสาวววิรรยา	คากามิ

1๒1	 นายวรีพงษ์	ฝุ่นตะคุ	 	 1๒๒	 นายศรัณย์	ค�าพล

1๒3	 นางสาวศศธร	ทองหลอม	 1๒4	 นางสาวศริกิมล	เพิ่มผล

1๒๕	 นางสาวศริญิา	สุเพ็ญ		 1๒๖	 นางสาวศุภมาส	สมบูรณ์

1๒๗	 นางสาวสตรวีทิย์	แสงกลาง	 1๒๘	 นางสาวสลลิเกตน์	อุตมะยาน

1๒๙	 นายสหัสวรรษ	จันทร์วรีะวงศ์	 13๐	 นางสาวสริญิญา	เข็มเพ็ชร

131	 นางสาวสุฐติา	ผลเอนก	 13๒	 นางสาวสุดารัตน์	ดาราพันธ์

133	 นายสุทธพิงษ์	บาระม	ี	 134	 นางสาวสุภาวด	ีจติเรอืงสริสิ�าราญ

13๕	 นางสาวโสรวรี์	กติอิาษา	 13๖	 นายหาญพยัฆฆ์	เปาอนิทร์

13๗	 นายอดสิร	ทัศคร	 	 13๘	 นางสาวอรยา	วอหล้า

13๙	 นางสาวอรวรา	แปลงเงนิ	 14๐	 นางสาวอรุณสริ	ิภาคนาม

141	 นายอัครวนิท์	พึ่งกุศล		 14๒	 นางสาวอารยีา	พัวพันธุ์

143	 นางสาวอารยีา	วรรณสุทธิ์	 144	 นางสาวไอรณิ	ยุทธศาสตร์



1๒๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ภ�ษ�ไทย

๑ นางสาวเพ็ญพยอม สุรเิเสง ๒ นางสาวเบญจรัตน์ กวนีันทชัย

๓ นางสาวนุชฏิา บุญเงนิ ๔ นางสาวชลติา สัพโส

๕ นายนภสนิธุ์ สุภนกิร  ๖ นางสาวเพยีงตะวัน มณกีุล

๗ นางสาวมัลลกิา นาคเล็ก ๘ นายสหัสวรรษ หัดประกอบ

๙ นางสาวกัลยรัตน์ หาดสมบัต	ิ 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ภ�ษ�ไทย

๑๐ นางสาวพัชรดิา สร้อยสนธ์ ๑๑ นางสาวยุธดิา โฉสูงเนนิ

๑๒ นางสาวณัฐนร ีมะปะไมย์ ๑๓ นางสาวทติภิา ชนิทอง

๑๔ นางสาวอภชิญา เหรยีญณรงค์ ๑๕ นางสาวธนาภรณ์ อุทธารนชิ

๑๖ นางสาวธนดิา วรยศ  ๑๗ นางสาวณชิา ชุนวมิลศริิ

๑๘ นายทักษ์ดนัย เหนาะสงิหา ๑๙ นางสาวสุประวณี์ ขวาธจิักร

๒๐ นางสาวอัญชญา อ่อนสอาด ๒๑ นางสาวขวัญแก้ว นามโท

๒๒ นายกฤษณะ เทศารนิทร์ ๒๓ นางสาวจรยิา ลาวรรณ์

๒๔ นางสาวสุภัทรา ศรบีุญเรอืง ๒๕ นางสาวจรรยาภรณ์ หมคี�า

๒๖ นางสาวศุภัสรา สะใบ ๒๗ นางสาวธรีดา วงศ์การดี

๒๘ นางสาวกฤตกิา มาวงศ์ษา ๒๙ นายจักรภัทร สมบัติ

๓๐ นางสาวธนัชญา ศรแีสงจันทร์ ๓๑ นางสาววรพชิชา อณัณวรากุล

๓๒ นางสาวกานต์ธดิา พงศ์พุทธางกูร ๓๓ นางสาวพัชจรนิทร์ จนิดานุรักษ์

๓๔ นางสาวลัดดาวัลย์ ฉมิงาม ๓๕ นางสาวปราณ ีจ�าเรญิสรรพ์

๓๖ นางสาวนันท์นภัส ธนะสัมบัน	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�ไทย

3๗	 Mr.WANG	BOHAO		 	 3๘	 นางสาวจารว	ีเทยีนค�า

3๙	 นางสาวชนาภา	นามจันโท	 4๐	 นางสาวฐาปน	ีรอดค�าวงศ์

41	 นางสาวฐติฎิาพร	สู้ณรงค์	 4๒	 นางสาวณัฏฐจณิก์	มดี้วง

43	 นายณัฐนพล	ธงศร	ี 	 44	 นางสาวณันธติา	มาลาชาติ

4๕	 นายธนพล	จุทาเทศ	 	 4๖	 นางสาวนฤภร	พงษ์เกษมววิัฒน์

4๗	 นางสาวปภัสสร	จันทร์แฉล้ม	 4๘	 นางสาวประภาสริิ	ชาตรี

4๙	 นางสาวปรยิากร	นาหัวนลิ	 ๕๐	 นางสาวปัณทติา	รักษะประโคน

๕1	 นายภูมศิักดิ์	ชาวะไล	 	 ๕๒	 นางสาวรังสกิานต์	บุตรดภีักดิ์

๕3	 นางสาวรัตนมณี	ขันอุดทา	 ๕4	 นายวรนิทร	ทองด้วง

๕๕	 นางสาววรศิรา	ค�ายอดแก้ว	 ๕๖	 นางสาววภิาว	ีภูมคิอนสาร

๕๗	 นางสาววไิลพร	ศรลี้อม	 ๕๘	 นางสาวศริลิักษณ์	นาคประสงค์

๕๙	 นางสาวศุภสุตา	อุปพงษ์	 ๖๐	 นางสาวสริภิัทร	ชาตาบุตร

๖1	 นายสุทธภิัทร	แก่นมั่น		 ๖๒	 นางสาวสุพัตรา	สุขธนะ

๖3	 นายอนุรักษ์	เรยีงสุข	 	 ๖4	 นายอภชิัย	อุทัยเเสง



1๒๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�ฝรั่งเศส

1										นางสาวณัฐณชิา	ศรสีอาด

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�เยอรมันเพื่ออ�ชีพ

1										นางสาวธนภรณ์	มเิร

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ภ�ษ�อังกฤษ

๑ นายธนเดช ศรวีรรณชัย ๒ นางสาวชลลดา จนิุกูล

๓ นางสาวเกศมณ ีสุทุม ๔ นางสาวสุทธริัก ผดุงสทิธธิรรม

๕ นางสาวอภญิญา ทสิานนท์ ๖ นายเจตน์ เพชรชนะ

๗ นางสาวชมพูนุท บุตรศรภีูมิ ๘ นางสาวณัฐชยา ขุนไม้งาม

๙ นางสาวปิยะฉัตร จันทร์หล้า ๑๐ นางสาวฐติิมา ไชยเจรญิ

๑๑ นางสาวปุณณภา วราพรม ๑๒ นางสาวกัญญา บุญเกลี้ยง

๑๓ นางสาวณชิากร ชาวพะเยาว์ ๑๔ นายพงศกร แสนสุข

๑๕ นายพที ศรทีนนท์  ๑๖ นางสาวชนกิานต์ วัฒนวาทติกุล

๑๗ นางสาวธญิาดา บุญอ้วน ๑๘ นายณัฐชนนท์ ปั้นแสง

๑๙ นางสาวธัญชนก หงษ์ศร ี ๒๐ นางสาวเมธาว ีวเิชยีร

๒๑ นางสาวเดเชมา มุ่งแซกกลาง ๒๒ นางสาวแพรวพณิ ีคล้ายสุบรรณ์

๒๓ นายกติตนิันท์ ดแีก้ว  ๒๔ นางสาวบรริักษ์ หงษ์ดลิกกุล

๒๕ นางสาวกมลพร ตอนโคกสูง ๒๖ นายหริัณย์ เมนิทุกข์

๒๗ นางสาวนรสร ปิวสิาร ๒๘ นางสาวอัจฉรยิา เวยีงอนิทร์

๒๙ นายธรรศ จ�ารัสจรุงผล ๓๐ นางสาวพัชรนิธร สสีังข์

๓๑ นางสาวพรรณภัส ชาลผีาย ๓๒ นางสาวกัญญาวรี์ อุดรชัยนติย์

๓๓ นางสาวฟ้ารุ่ง สงิห์นันท์ ๓๔ นางสาวภาณุกา ดาวทอง

๓๕ นายชนวรี์ อดุลยรัตนพันธุ์ ๓๖ นางสาวพาขวัญ ประทุมทอง

๓๗ นางสาวศุภัชฌา เดชะ 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ภ�ษ�อังกฤษ

๓๘ นางสาวชนสิรา ไชยสทิธิ์ ๓๙ นางสาวณัฐกฤตา สุปัญบุตร

๔๐ นางสาวพัชรดิา นาสมชัย ๔๑ นางสาวขจนีุช โพธิ์อ่อน

๔๒ นายธาวนิ กุลภัทรเมธา ๔๓ นางสาวอชริญา บุญมรีอด

๔๔ นางสาวกุลณัฐ ไพรวจิารณ์ ๔๕ นางสาวอารยีา ขันตี

๔๖ นางสาวฐติิพร กอมณ ี ๔๗ นางสาวภัทราวด ีอนิธแิสง

๔๘ นายภูมมินัส เขตมนตรี ๔๙ นางสาวณัฐวด ีฉวนีวน

๕๐ นางสาวชัญญานุช แดงนกขุ้ม ๕๑ นางสาววชิญาดา อะมะมูล

๕๒ นางสาวพชิสุดา วงษ์เตยีวตระกูล ๕๓ นางสาวปิยธดิา มาตย์หงษา

๕๔ นางสาวอรุณศริ ิประโสทะนัง ๕๕ นางสาวไอรนิ แสนมหาชัย

๕๖ นางสาวสริกิัญญา พรมศรี ๕๗ นายระวนิ คาราเบรน



1๒๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๕๘ นางสาวธารญา มิ่งขวัญ ๕๙ นายสหรัฐ สมทรง

๖๐ นายประกอบ แก้วปัญญา ๖๑ นางสาววรางคณา ดงทอง

๖๒ นางสาวสริยิากร กระแสจันทร์ ๖๓ นางสาวสุภารัตน์ เสอืสา

๖๔ นางสาวนภสร อนลิบล ๖๕ นางสาวนภัสสร เหล่าพเิดช

๖๖ นายภาณุวชิญ์ สุโพธิ์ ๖๗ นางสาวณัฐรัตน์ มั่นจติ

๖๘ นายภูรนิท์ คงทอง  ๖๙ นางสาวจรินันท์ สุวรรณไชยรบ

๗๐ นางสาวนภสนิธุ์ หว้านเครอื ๗๑ นางสาวนภสร เปาอนิทร์

๗๒ นางสาวปภาวรนิทร์ นกิรรัมย์ ๗๓ นายธัชชานนท์ คงหมวก

๗๔ นางสาวพัชรภีรณ์ เล็กเจรญิสมบัติ ๗๕ นายวัทธกิร แก้วทันค�า

๗๖ นายศลีวัต วงศ์ราชา  ๗๗ นางสาวอชริา แสงทอง

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�อังกฤษ

๗๘	 นางสาวขนษิฐา	จติจง		 ๗๙	 นายจณิณวัตร	พรหมบุตร

๘๐	 นางสาวจติตมิา	ทมะนันต์	 ๘1	 นายจริโรจน์	ธนวรรณเศรษฐ์

๘๒	 นางสาวจุฑามณ	ีสารภักด	ี ๘3	 นางสาวณัทวกิาญน์	หาญรนิทร์

๘4	 นายธณาวนิท์	สนิเตมิ		 ๘๕	 นายธนชาต	ิภูท�านอง

๘๖	 นายธนภัทร	อฐิรัตน์	 	 ๘๗	 นายธนากร	เตมิวถิี

๘๘	 นางสาวธมนวรรณ	ใจเจรญิ	 ๘๙	 นางสาวธญิาดา	หวานแท้

๙๐	 นางสาวนรศิรา	ณรงค์ฤทธิ์	 ๙1	 นางสาวเปรมกิา	พรมพมิพ์

๙๒	 นางสาวพัชรติา	พระธาน	ี ๙3	 นายพัฒน์ธกีร	พลิาภ

๙4	 นายพรี	อุสาหะ	 	 ๙๕	 นางสาวมนัสชนก	เเคนศลิา

๙๖	 นางสาวรวนิท์นภิา	ถติย์เจอื	 ๙๗	 นางสาวรัชนกีร	จุ้ยกุดแคน

๙๘	 นางสาววรรณภิา	ค�ากอง	 ๙๙	 นางสาวศริลิักษณ์	มากศริิ

1๐๐	 นายศริวิัฒน์	มสีุข	 	 1๐1	 นายศุภกร	แก้วนอก

1๐๒	 นายศุภณัฐ	ศรสีุราช	 	 1๐3	 นายสหัสวรรษ	กาญจน์สุภัค

1๐4	 นางสาวสปิราง	ปินะกาโน	 1๐๕	 นางสาวเหมอืนฝัน	ปิดตาฝ้าย

1๐๖	 นางสาวอนันตพร	นาคดลิก	 1๐๗	 นายอนุพงษ์	พลตื้อ

1๐๘	 นางสาวอารยา	ค�าอนิทร์	 1๐๙	 นางสาวอณิทร์อุสา	เอื้อวทิยาศุภร

11๐	 นางสาวเอกปวรี์	สุภาวอ	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย�

1										นายขจรเกยีรติ	มูลชวีะ

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� สังคมศ�สตร์

๑ นางสาวสาวติร ีสุขรี  ๒ นางสาวกธมน จันทร์ประทัด

๓ นางสาวนสิติา จริวราสกุล ๔ นางสาวนริัตศิัย แก้วอนันต์

๕ นางสาวสริวิรรณ จันทพันธุ์ ๖ นายนนทศักดิ์ สสีุดชา

๗ นางสาววรรษมน รักอ่อน ๘ นางสาวอภสิรา จันดารัตน์



13๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๙ นางสาววมิลรัตน์ บุญเต็ม ๑๐ นางสาวขวัญชนก ธรรมยิ่ง

๑๑ นางสาวสุชารน ีทับทมิไสย ๑๒ นางสาวสโรชา รัตนวงศ์

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� สังคมศ�สตร์

๑๓ นางสาวมลฤด ีทองสา ๑๔ นางสาวอรชติา วังค�าหาญ

๑๕ นายเฉลมิเกยีรต ิศรปีัตเนตร ๑๖ นางสาวจรนิยา ภูแสงศรี

๑๗ นางสาวภัทรธัญยพร ทองอุทุม ๑๘ นางสาวอารญีา ไชยค�าจันทร์

๑๙ นายศริศิักดิ์ บุญทศ  ๒๐ นายพัฒน์พงษ์ วรรณพฤกษ์

๒๑ นางสาวศศภิัทร โคสาแสง ๒๒ นายนติธิร มงคุณ

๒๓ นางสาวจติรวด ีเอี่ยมศรลีา ๒๔ นางสาวนราภรณ์ เสนาจอหอ

๒๕ นางสาวณัฎฐณชิา รอดปรชีา ๒๖ นางสาวมัลลกิา มาลยเวช

๒๗ นางสาวจริัชฌา ทรายงาม ๒๘ นายปนธิาน สบีุญลาด

๒๙ นางสาวรังสนิ ีกงประโคน ๓๐ นางสาวกานต์สนิ ีพุฒชัยประดษิฐ์

๓๑ นายตณิห์ ดรีนานนท์ ๓๒ นางสาววราพร กองโคตร

๓๓ นางสาวอนุธดิา บุตะเคยีน ๓๔ นายกติตศิักดิ์ สวัสดสิาร

๓๕ นางสาวอรพนิท์ จันทะแจ้ง ๓๖ นางสาวเบญญา วัฒนะ

๓๗ นายยศภัทร ดวงปากดี ๓๘ นายนครนิทร์ กันยะมี

๓๙ นางสาวธริดา หล่อเงนิ ๔๐ นางสาวไอลดา บุตรโคตร

๔๑ นางสาวปรยีากรณ์ เหลาหอม  

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� สังคมศ�สตร์

4๒	 นางสาวกรกนก	หงษ์วไิล	 43	 นายกฤตยชญ์	ศาลาจันทร์

44	 นางสาวกฤษณา	บทมูล	 4๕	 นางสาวกอบทอง	รัตนมณรีัศมี

4๖	 นายกัมปนาท	ววิัฒน์แดงส	ี 4๗	 นางสาวกุลนัฐ	เขยีวช่อ

4๘	 นางสาวเกตุภรณ์	นลิไธสง	 4๙	 นายโกญจนาท	อ่วยนอก

๕๐	 นางสาวขวัญฤทัย	แก้วหนองตอ	 ๕1	 นายคณนิเดช	สายทอง

๕๒	 นางสาวจรินันท์	เวยีงสมิมา	 ๕3	 นางสาวจริาภรณ์	บุญนาน

๕4	 นางสาวชญาชดิา	อสิรยิะพร	 ๕๕	 นางสาวชนยติร	ีสาครวงษ์สุรยิ

๕๖	 นายชนะภัย	เรอืงโพน		 ๕๗	 นางสาวชนภิา	จันทะรัตน์

๕๘	 นางสาวชโลธร	จันทะโยธา	 ๕๙	 นายชัชวาลย์	เศษมาตร

๖๐	 นายชายชาญ	ชื่นชม	 	 ๖1	 นายชษิณุพงศ์	สริวัฒนะวรกุล

๖๒	 นายชุตเิทพ	ล่ามแขก	 	 ๖3	 นางสาวญาณศิา	ภารนิทร์

๖4	 นางสาวฐติาภรณ์	ภูสมบัต	ิ ๖๕	 นางสาวฐติมิาวด	ีอนิทะพรม

๖๖	 นางสาวฐติริัตน์	ปิ่นปัก	 ๖๗	 นางสาวณัฐชญา	คุ้มภัย

๖๘	 นายณัฐพล	ศุภรัตนพงศ์	 ๖๙	 นางสาวณชิาบูล	เชมิชัยภูมิ

๗๐	 นางสาวณชิารยี์	พันสุภะ	 ๗1	 นายธนเดช	เลศิศุกระเดช

๗๒	 นางสาวธนภร	ศรสีันตสิุข	 ๗3	 นางสาวธัญญ์ทติา	ลาล�าโกน

๗4	 นางสาวธัญลักษณ์	เหล่าสมบัต	ิ ๗๕	 นายนราธปิ	คล้ายแก้ว
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๗๖	 นางสาวนรศิรา	สุรวิงษ์	 ๗๗	 นางสาวน�า้ทพิย์	เทพมณี

๗๘	 นางสาวนุตประวณี์	เรอืงฤทธิ์	 ๗๙	 นางสาวบุษกร	ค�าภักดี

๘๐	 นางสาวเบญญาภา	แสงสาร	 ๘1	 นางสาวปภาวรนิทร์	สายโยค

๘๒	 นายปรเมธ	ค�าภู	 	 ๘3	 นายประกาศเกยีรต	ิกวดกระโทก

๘4	 นางสาวปวณีา	ธระเสนา	 ๘๕	 นางสาวปิยธดิา	ในสุดใจ

๘๖	 นางสาวพชิชาภรณ์	ชติไธสง	 ๘๗	 นางสาวพมิจันทร์	หริัญญสุทธิ์

๘๘	 นายพรีะพัฒน์	อนุญาหงษ์	 ๘๙	 นางสาวฟ้านดิา	รัตนสุธรีะกุล

๙๐	 นายภัทรดนัย	บัวแสง		 ๙1	 นายภูชชิย์	จตินะ

๙๒	 นายภูมนิทร์	โพธิ์ฤทธิ์		 ๙3	 นายมังกร	ลหีล้าน้อย

๙4	 นางสาวมัชฌมิา	เนื่องนา	 ๙๕	 นางสาวรัชนกีร	อ้อชัยภูมิ

๙๖	 นายวรเทพ	มาตงามเมอืง	 ๙๗	 นางสาววรรณกร	ผสมสัตย์

๙๘	 นายวรวทิย์	พันธุ์ธรรม	 ๙๙	 นายวัชรศิ	ข�าจนิดา

1๐๐	 นางสาววภิาวี	สใีสค�า		 1๐1	 นางสาวศรัณยา	ปาละสทิธิ์

1๐๒	 นางสาวศศธิร	วงศ์ษา		 1๐3	 นางสาวศริกิัลยา	วจิติรวงศ์

1๐4	 นางสาวศุจนิันท์	ภูมเิพ็ง	 1๐๕	 นางสาวศุภรัตน์	แจ่มจ�ารัส

1๐๖	 นายศุภวทิย์	ดษิฐะเนตร	 1๐๗	 นางสาวสรณ์สริ	ิเพ่งพนิจิ

1๐๘	 นายสหัสวรรษ	เซยีวศริกิุล	 1๐๙	 นายสทิธศิักดิ์	โลเกตุ

11๐	 นางสาวสนิกีานต์	ทัดทาน	 111	 นายอชริวทิย์	อนุกูลประเสรฐิ

11๒	 นางสาวอภญิญา	หนูแม้ม	 113	 นายอภวิัฒน์	อนิอาจ

114	 นางสาวอรยา	มากเพ็งม	ี 11๕	 นางสาวอรสิา	นามแสง

11๖	 นางสาวอลศิรา	วจิติรตระกูล	 11๗	 นางสาวอุชณา	โกตะคาร

11๘	 นางสาวอุมาพร	พุทธบุตร	 11๙	 นายเอเซยี	สุวรรณศรี

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ส�รสนเทศศ�สตร์

1								นายอภสิทิธิ์	ตันตศิริโิรจน์

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษ�

๑ นางสาวจุฑารัตน์ สุขทองสา ๒ นางสาวขวัญจริา อ่อนค�าผาง

๓ นางสาวกชกร ด่านกระโทก ๔ นายบุญญฤทธิ์ ภควัตโสภณ

๕ นางสาวชัชฎาภรณ์ เชญิชัย ๖ นางสาวศริวิรรณ์ ปานนอก

๗ นางสาวรัญชนา ภญิญานลิ ๘ นางสาวธรีดา ศรพีลกรัง

๙ นางสาวปฏมิากรณ์ มาดี ๑๐ นางสาวกานต์พชิชา จุลศรไีกวัล

๑๑ นางสาวอารยีา เงนิสะอาด ๑๒ นางสาวศริริัตน์ อนินาราษฎร์

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษ�

๑๓ นางสาวกุลภัสสร์ ค�าหนูไทย ๑๔ นางสาวชุตกิาญจน์ วรรธนะสมบัติ

๑๕ นางสาววภิา อ้อวชิัย  ๑๖ นางสาวเจนนภิา กาลจักร์

๑๗ นางสาวภัสสร ข�าโห้  ๑๘ นางสาวเบญจทพิย์ เหล็กจนี

๑๙ นางสาวประกายทพิย์ ราชแก้ว ๒๐ นางสาวญาดาวด ีเอมโอฐ



13๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๑ นางสาวณัฐธดิา ส�ารวมรัมย์ ๒๒ นางสาวจรญิญา นครศรี

๒๓ นายนราชัย พานสิุด  ๒๔ นางสาวปณติา นัลศรี

๒๕ นางสาวพชรพรรณ นนทะโคตร ๒๖ นางสาวณัฎฐวล ีป้องกงลาด

๒๗ นางสาวสุรจติตา เวยีงชัยภูมิ ๒๘ นางสาวชนติา แก้ววเิชยีร

๒๙ นางสาวหทัยกานต์ เต็มทอง ๓๐ นางสาวกณกพชิญ์ วะชุม

๓๑ นางสาวกุลธดิา นลิทะราช  

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษ�

3๒	 นางสาวกนกทพิย์	สาโรจน์	 33	 นางสาวจรยิา	ปิ่นชมภู

34	 นางสาวจรีาภรณ์	สุทธยิานุช	 3๕	 นางสาวชนสิรา	มณวีงษ์

3๖	 นางสาวทักษพร	กันสชีา	 3๗	 นางสาวธนาทพิย์	ขุนทพิย์ทอง

3๘	 นายธนาธปิ	จ�าปาเรอืง	 3๙	 นางสาวบุษปรัชญ์	สายทอง

4๐	 นางสาวปนัดดา	มอืชัยภูม	ิ 41	 นายพชรพล	ตัง้วงศ์วณชิย์

4๒	 นางสาวพชิชาภรณ์	บุญค�า้	 43	 นางสาวมณกีานต์	นาคสวัสดิ์

44	 นางสาวมสฤณา	ชัยชมภู	 4๕	 นางสาวรุ่งอรุณ	นชิ�านาญ

4๖	 นางสาววชริา	วรชนิา	 	 4๗	 นายสมัย	ทองธรรมรัตน์

4๘	 นายอนริุจน์	ท�าจ้อม	 	 4๙	 นางสาวไอญาฎา	จันทะปัญญา

ส�รสนเทศศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ส�รสนเทศศ�สตร์

๑ นายสรยุทธ สสีว่าง  ๒ นางสาววชิญาดา จันทรา

๓ นางสาวจติรามาศ ศรพีลชุม ๔ นางสาวพลอย ประทุมชาติ

๕ นางสาวจารุกร อัสสานนท์ ๖ นางสาวนริชา ร้าแรง

๗ นางสาวระววีรรณ ค�าหงษา ๘ นางสาวชลดา เกศสาลี

๙ นางสาวปรัศนยีาภรณ์ จรบุรมย์ ๑๐ นายศรัณยู ส่องพราย

ส�รสนเทศศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ส�รสนเทศศ�สตร์

๑๑ นางสาวกัญชพร จันทะคัด ๑๒ นางสาวพลอยลดา มาตยาคุณ

๑๓ นางสาวนฐิพิร ค�าชัยนนท์ ๑๔ นายชาญชล จันทรขันตี

๑๕ นางสาวขนษิฐา ฝ่ายโคกสูง ๑๖ นางสาวภัคจริา จันทราศรี

๑๗ นายกรวชิญ์ อั้งธนาทรัพย์ ๑๘ นายธนดล พงศ์ธนารักษ์

๑๙ นางสาวกรานต์ระว ีตุ้มสคีุณ ๒๐ นางสาวพาณภิัค โภคชัย

๒๑ นายยศกร ดษิฐ์ภักดี  ๒๒ นางสาวนริมล ศรสีุวรรณ

ส�รสนเทศศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ส�รสนเทศศ�สตร์

๒3	 นางสาวกนกนภา	ไวแสน	 ๒4	 นายกติต	ิบุญทรา

๒๕	 นายเกยีรตศิักดิ์	จงทวเีกยีรต	ิ ๒๖	 นายจรีวัฒน์	อุทัยกัน

๒๗	 นางสาวชนกิานต์	กัญญาค�า	 ๒๘	 นางสาวณัฐณชิา	กองพระ

๒๙	 นางสาวณัฐพร	นันทะแสง	 3๐	 นายโตษนิ	ไกรจันทร์

31	 นายถักทอธรรม	โชคแสน	 3๒	 นายทัตพงษ์	ศรบี้านบาก



133พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

33	 นางสาวทพิย์ศจ	ีว่องไว	 34	 นายธัญพสิษิฐ์	แฝงยงค์

3๕	 นางสาวน�า้ฤทัย	สอดศร	ี 3๖	 นางสาวนริัชพร	เขจรจักร

3๗	 นางสาวบุณฑรกิ	สมบูรณ์	 3๘	 นายปณธิาน	ดนีาง

3๙	 นางสาวปรยิชาต	ศรสีุธรรม	 4๐	 นางสาวพัทธนันท์	วามะขันธ์

41	 นางสาววรพรรณ	เพ็งมูล	 4๒	 นางสาววรลักษณ์	หอกค�า

43	 นายวษิณุ	วชิระโภชน์	 	 44	 นางสาววนีัส	ภาวงศ์

4๕	 นายเวชกร	ทะสุนทร	 	 4๖	 นางสาวศศวิมิล	พรมเวยีง

4๗	 นางสาวศุภาพชิญ์	ประสทิธสิาร	 4๘	 นางสาวอารยา	ศรบีัวรนิทร์

4๙	 นางสาวอาลติา	แก้ววงษา	

ร�ยน�มบัณฑิต คณะเทคนิคก�รแพทย์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� ก�ยภ�พบำ�บัด

๑         นางสาววนัชพร ปราศรี

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ก�ยภ�พบำ�บัด

๒ นางสาวกนกวรรณ ญาณภัทร์ ๓ นางสาวกันยารัตน์ ออมสนิ

๔ นางสาวสริริัตน์ มุลตะกร	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�ยภ�พบำ�บัด

๕ นางสาววมิลสริ ิเจรญิครบุรี ๖ นางสาวกรกนก แรมลี

๗ นายธนะพัฒน์ ศริธินารัตนกุล ๘ นายชยากร พพิศิจันทร์

๙ นายพสิฐิชัย อาชาเทวัญ ๑๐ นางสาวนภัสกร ขจรศักดิ์สริกิุล

๑๑ นางสาวสรารัตน์ ช่างเหล็ก ๑๒ นายทวศีักดิ์ แก้วจนี

๑๓ นางสาวณัฏฐธดิา ไชยยศ ๑๔ นางสาวกัญญาณัฐ โลหาวุธ

๑๕ นางสาวพรลดา มหาวรศลิป์ ๑๖ นางสาวชุตภิัทร แสนเตปิน

๑๗ นายพยุพล ทองสันทัด ๑๘ นางสาวสริภัทร จันสามารถ

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�ยภ�พบำ�บัด

1๙	 นายกฤช	ศรเีมอืง	 	 ๒๐	 นางสาวกุลสตร	ีสาเพ็ง

๒1	 นางสาวจรินันท์	อุดมพุทธชาต	ิ ๒๒	 นางสาวชัชญา	ใจมณี

๒3	 นายฐนกร	อาสนาทพิย์	 ๒4	 นายณัฏฐ์	ทองน�า

๒๕	 นางสาวณัฐพร	ธัญทะพพิงค์	 ๒๖	 นายธนารักษ์	ปุนณศริิ

๒๗	 นายนนทกติตน์	บุญชื่นชม	 ๒๘	 นางสาวนวพร	อุ่นศลิป์

๒๙	 นางสาวนันท์นภัส	ยงทว	ี 3๐	 นางสาวปรดีาภรณ์	ผลพรต

31	 นางสาวปวษิฎา	จันทศลิา	 3๒	 นายปวณี	เตาวลานนท์
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33	 นางสาวปาลติา	สวราชย์	 34	 นายมณัสว	ีเนตรกระจ่าง

3๕	 นางสาวเมทนิี	ยามตะเวช	 3๖	 นางสาววนัชพร	ราชาวงศ์

3๗	 นางสาววราพร	ค�าประวัต	ิ 3๘	 นางสาววสุนันท์	ศรส�าราญ

3๙	 นายศักรนิทร์	พลเวยีง		 4๐	 นางสาวศริขิวัญ	รัตนสมบูรณ์

41	 นางสาวสุทธดิา	บรรยง	 4๒	 นายสุรยิันต์	ถวลิไพร

43	 นายอุดมวทิย์	ศรคี�าสุข	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เทคนิคก�รแพทย์

๑ นางสาวกรีพัชร ตันเบญจศริิ ๒ นางสาวศริญิาดา โลมรัตน์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เทคนิคก�รแพทย์

๓ นางสาวนจิศารัตน์ โวหารเดช ๔ นายปฏพิัทธิ์ ราชวังเมอืง

๕ นางสาวชัฌฌมิา เฮงภู่เจรญิ ๖ นางสาวจุฑามาศ ใจมณี

๗ นายชาญชัย หงษา  ๘ นางสาวชญาดา กติตริัตนโสภา

๙ นายธนพงศ์ รัตนทพิย์ ๑๐ นางสาวญาณศิา สทิธโิสภณก�าจร

๑๑ นางสาวอรนภา กองพันธ์ ๑๒ นางสาวนฤมล ค�ามะโนชาติ

๑๓ นางสาวกุลธาดา กติตชิวีนนท์ ๑๔ นางสาวณัฏฐธดิา มูลสาร

๑๕ นายสทิธพิร รอดชมภู ๑๖ นางสาววันทกานต์ งามเสงี่ยม

๑๗ นางสาวกมลวรรณ สามารถ ๑๘ นายคณัสนันท์ แก้วดี

๑๙ นางสาวศริกิัลยา ยะสะกะ ๒๐ นางสาวพรีดา ศรจีันจรา

๒๑ นางสาวชนดิาภา ไพศาลธรรม ๒๒ นางสาวสุวรรณษา จันทร์เพ็ญ

๒๓ นางสาวชุตภิา สกนธวัฒน์ ๒๔ นางสาวเรยีวลดา กัญญาบัญดษิฐ์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคนิคก�รแพทย์

๒๕	 นางสาวกชกร	ดอกกลาง	 ๒๖	 นางสาวกนกดาว	ลาภโต

๒๗	 นางสาวกนกพร	ทับสุรยิ์	 ๒๘	 นายกมล	พรหมทองดี

๒๙	 นายกรพล	วงค์พัฒน์	 	 3๐	 นายกฤษดา	ท้าวพา

31	 นายก้องภพ	พันธกจิ	 	 3๒	 นางกัลยกร	สาโส

33	 นางสาวกาญจนาพร	อุดมสาล	ี 34	 นางกานต์พชิชา	อรรถเวทนิ

3๕	 นางสาวกติตมิาภรณ์	อุปนันท์	 3๖	 นายเกื้อกูล	ประทุมชาติ

3๗	 นางสาวจรีนันท์	ตันสุวรรณ์	 3๘	 นางสาวเจนจริา	ลัทธพิร

3๙	 นางสาวฉัตรชนก	คูณแก้ว	 4๐	 นางสาวชนกมณ	ีใจบุญ

41	 นางสาวชัญญานุช	บุญขันธ์	 4๒	 นายชษิณุพงศ์	ศลิาโชติ

43	 นางสาวชุตมิา	พมิพ์พงษ์	 44	 นางสาวณัฏฐา	เรยีมฉมิพลี

4๕	 นางสาวณัฐกาญ	พลอยเหลี่ยม	 4๖	 นางสาวณัฐวรา	พันธ์ล�าภักดิ์

4๗	 นางสาวทฤฒมน	ธัญญเจรญิ	 4๘	 นายทวศีักดิ์	สมบูรณ์

4๙	 นางทพิวัลย์	สมิมะล	ิ 	 ๕๐	 นางสาวนนลน	ีคงอยู่

๕1	 นางสาวนรสิา	หมัดอะดัม	 ๕๒	 นางสาวนันธยิา	มูลละ

๕3	 นางสาวนภิาพร	เหล่าสนธิ์	 ๕4	 นางสาวเบญจมาศ	ขุนทอง
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๕๕	 นางสาวปนัดดา	คงเลศิ	 ๕๖	 นายปรมนิทร์	บุญณะสทิธิ์

๕๗	 นางสาวปิยะดา	สุตะภูม	ิ ๕๘	 นางสาวผกามาส	ประกอบแสง

๕๙	 นางสาวพนดิา	ชื่นบาน	 ๖๐	 นางสาวพรพรรณ	มาศจด

๖1	 นายพรีะวัฒน์	สหีานาม	 ๖๒	 นายภัทรพล	เทยีนศรี

๖3	 นายมนตรี	มะลผิล	 	 ๖4	 นางสาวมุกรนิทร์	ก�าจร

๖๕	 นายยศวรรธน์	บุญภูม	ิ	 ๖๖	 นายรตพิงษ์	อรรถรุ่งโรจน์

๖๗	 นางสาวลักขณา	วัฒวถิ	ี ๖๘	 นางสาววรรณกานต์	มาระโว

๖๙	 นางสาววรรณภา	พมิพขันธ์	 ๗๐	 นางสาววราพร	ท่าหาญ

๗1	 นายวสัญห์	รอดเลศิ	 	 ๗๒	 นายวัชรนิทร์	กล้าหาญ

๗3	 นางสาววัลลสิา	ดอกจ�าปี	 ๗4	 นางสาววจิติรา	บุญเงนิ

๗๕	 นางสาววชิุดา	โพธาราม	 ๗๖	 นางสาวศศชิา	ศรนีอก

๗๗	 นางสาวศริริัตน์	เลอยุกต์	 ๗๘	 นางสาวศริลิักษณ์	ขอสบื

๗๙	 นางสาวศุภรดา	ปานเจรญิศักดิ์	 ๘๐	 นางสาวศุลพีร	นามวี

๘1	 นายสหพัฒน์	กุสาวด	ี 	 ๘๒	 นางสาวสริพิรรษา	ฉัตรสุวรรณ

๘3	 นางสาวสุชัญญา	ทองสม	 ๘4	 นางสุณัฐชา	ขวัญมี

๘๕	 นางสาวสุดารัตน์	ค้าไหมค�า	 ๘๖	 นางสาวสุนาร	ีโพธิ์ประโคน

๘๗	 นางสาวสุนสิา	พลยางนอก	 ๘๘	 นายสุพรรณ	ปะตเิท

๘๙	 นางสาวสุรยี์ฉาย	สายหอม	 ๙๐	 นางสาวสุรรีัตน์	แปงพังงา

๙1	 นางสาวสุวนันท์	ผ่องศร	ี ๙๒	 นายสุวจิักขณ์	วชิัยวงษ์

๙3	 นางสาวเหมอืนฝัน	ขุนนุ้ย	 ๙4	 นางสาวอรชพร	อาษาศกึ

๙๕	 นางสาวอรทัย	ดเีลศิ	 	 ๙๖	 นายอรรถวรวุฒ	ิศริวิัฒน์

๙๗	 นายอัสมยี์	เบ็ญโส๊ะ	 	 ๙๘	 นายอลิฮาม	ลูโล๊ะ

๙๙	 นางสาวอุไรลักษณ์	แก้วกันยา	 1๐๐	 นางสาวฮูสนา	แวจิ

ร�ยน�มบัณฑิต คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ วิช�เอก อน�มัยสิ่งแวดล้อม

๑ นางสาวกนกวรรณ พลศร ี ๒ นางสาวมะลวิัลย์ เบญจวานชิ

๓ นางสาวณัฐกาญจน์ จันเขยีวเวยีง ๔ นายตรัย คงรัตนานนท์

๕ นางสาวศุภรัตน์ สงวนวัฒนกุล ๖ นางสาวพฤกษชาต ิชูชื่น

๗ นายพงศกร นาคด ี  ๘ นางสาวอสิรยีา วชิัยวงษ์
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วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ วิช�เอก อน�มัยสิ่งแวดล้อม

๙	 นางสาวกรรณกิาร์	ตระกูลศักดิ์ศร	ี 1๐	 นางสาวขนษิฐา	ศรสีร้างคอม

11	 นายคเชนทร์	วงษ์ชมภู		 1๒	 นางสาวจัตตารยี์	เกรยีงทอง

13	 นายเจษฎา	กัว้วจิารย์		 14	 นายเจษฎา	เสรมิสกุล

1๕	 นางสาวณัฐธยาน์	มั่นจติ	 1๖	 นางสาวนรศิรา	สมิมาค�า

1๗	 นายนัทวัฒน์	ค�ามูล	 	 1๘	 นางสาวนศิารัตน์	ชุมปัญญา

1๙	 นางสาวปรยีาพร	สอนเพ็ง	 ๒๐	 นางสาวปาณศิา	เปรมสระน้อย

๒1	 นางสาวพรพรหม	ทรัพย์จรูญ	 ๒๒	 นางสาวพรลภัส	อนิทร์พรหม

๒3	 นางสาวพลอยนภัส	โชตชิัยสถติย์	 ๒4	 นางสาววรีญา	วจิติรลักษณา

๒๕	 นางสาวศริริัตน์	ศรเีสาร์	 ๒๖	 นางสาวอรญิา	ท่าทม

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง

ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ วิช�เอก อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

๑          นางสาวธนพร สุพล

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ วิช�เอก อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

๒ นางสาววรัญญา ชูรัตน์ ๓ นางสาวสุภาพร พมิพ์มลีาย

๔ นายฐติศิลิป์ อิ่มอ้วน  ๕ นางสาววานชิชา จันทร์เชย

๖ นางสาวพัชรดิา ปัญญารัมย์ ๗ นางสาวแจ่มจติ วรรคสังข์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ วิช�เอก อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

๘ นางสาวนันทภัค วไิลศลิป์ ๙ นางสาวจารุวรรณ ศรปีานเงนิ

๑๐ นายฐติศิักดิ์ ยศจ�ารัส ๑๑ นางสาวศรนิธร พนกิรณ์

๑๒ นางสาวปวณี์นุช ฐานขันแก้ว ๑๓ นางสาวเมขลา เทยีมพักตร์

๑๔ นางสาวณชิาพัชร์ อ้อค�า ๑๕ นางสาวรพพีรรณ พมิพ์ชารี

๑๖ นางสาวชนัดดา แพมไพสงค์ ๑๗ นางสาวปารมนิ ข�าดี

 วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 

วิช�เอก อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

1๘	 นางสาวกษมา	บุญมา		 1๙	 นางสาวกาญจนา	ชัยภูธร

๒๐	 นายจรีาวัฒน์	ภู่พพิัฒน์	 ๒1	 นางสาวจุราภรณ์	กลิ่นน้อย

๒๒	 นายชษิณุพงศ์	มาสุ่ม	 	 ๒3	 นายณัฐชานนท์	วงศ์ชมภู

๒4	 นายณัฐวิุฒ	ิกันยายน	 	 ๒๕	 นางสาวดวงตะวัน	ศรภีักดี

๒๖	 นางสาวธัญธร	เศษสุวรรณ์	 ๒๗	 นางสาวธัญลักษณ์	อัศวชัยชนะ

๒๘	 นายธรีุตม์	จันทร์วเิมลอืง	 ๒๙	 นางสาวนภเกตน์	ใยค�าโพด

3๐	 นางสาวนันธชิา	ทะนาฤทธิ์	 31	 นางสาวบุญน�า้เพชร	ศรรีะษา
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3๒	 นางสาวปวรศิา	นนทะโคตร	 33	 นางสาวปานไพลนิ	ไกรการ

34	 นางสาวปิยะพร	ขานหยู	 3๕	 นายพัชรพล	เหลาแตว

3๖	 นางสาวภรณ์ทพิย์	เตโพธิ์	 3๗	 นายยุทธศักดิ์	มุ่งหมาย

3๘	 นางสาวรัชดาภรณ์	ศรภีูน้อย	 3๙	 นางสาวรัชนกีร	แก้วใส

4๐	 นางสาวราณ	ีชณิโชต	ิ 	 41	 นางสาวลักษกิา	ไพบูลย์

4๒	 นายลัทธพล	โลดแจ้ง	 	 43	 นางสาววรรณตกิา	จายุพันธ์

44	 นางสาววัลลรีัตน์	อัสถ	ิ 4๕	 นางสาวศริตา	คะรุรัมย์

4๖	 นางสาวศริพิร	พมิพลชาย	 4๗	 นางสาวสวติตา	ไชยปัน

4๘	 นางสาวสริญิากร	ชาวไร่	 4๙	 นางสาวสริยิากร	เมอืงศรี

๕๐	 นายสุคันธร	ศริวิัฒนเศรษฐ	 ๕1	 นางสาวสุนลิธร	ทพิจรูญ

๕๒	 นางสาวสุพัตรา	ศรบีัว		 ๕3	 นายสุรพงษ์	ลปีระโคน

๕4	 นางสาวสุรสุดา	พลิาเเดง	 ๕๕	 นายอตชิาต	ิกองศลิา

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 

วิช�เอก อน�มัยสิ่งแวดล้อม อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

๑ นางสาวพรพรรณ ธนวรรณกุล ๒ นางสาวธดิารัตน์ ไชยสาส์น

๓ นางสาวผกามาศ ชนิโฮง ๔ นางสาวชัญญานุช บุญนาดี

๕ นางสาวกนกวรรณ ดวงวันทอง	 	

 วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 

วิช�เอก อน�มัยสิ่งแวดล้อม อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

๖ นางสาวชลลดา พันธกนก ๗ นางสาวอรสิรา อุตลี

๘ นางสาวรมติา วายโสกา ๙ นางสาวโชษติา ศรบีุรนิทร์

๑๐ นางสาวณัฐชญา จันทะเขยีน ๑๑ นางสาวกษริา จันทร์อรุณ

๑๒ นางสาวสุภาภรณ์ เอมโกวทิย์ ๑๓ นางสาวนันท์ณชิา บางบ่อ

๑๔ นางสาวปนัดดา ลี้สมบัตวิัฒนะ	 ๑๕ นางสาวพมิพ์ลภัส เพ็ชรภูเขยีว

๑๖ นางสาวกชพร บรรเรอืงทอง	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 

วิช�เอก อน�มัยสิ่งแวดล้อม อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

1๗	 นางสาวกชกร	เพดิภูเขยีว	 1๘	 นางสาวกชพร	วงษ์อนันต์

1๙	 นางสาวกมลชนก	เมอืงแก้ว	 ๒๐	 นางสาวกมลธัญญ์	สมภาร

๒1	 นางสาวกัญญาภัทร	จันธริาช	 ๒๒	 นางสาวกัณฐกิา	ผวยกระโทก

๒3	 นางสาวเกวลนิ	กว้างนอก	 ๒4	 นางสาวเกวลนิ	จันทสี

๒๕	 นางสาวจณิณพัต	ต่างประโคน	 ๒๖	 นางสาวจริาภรณ์	วรีะนูวานชิย์

๒๗	 นางสาวจุฑาทพิย์	พมิพันธ์	 ๒๘	 นางสาวชนันชดิา	จันทร์ช�านาญ

๒๙	 นางสาวณัฐรกิา	บุญมา	 3๐	 นายณัฐวุฒ	ิพระราช

31	 นายธนากร	เที่ยงนนท์ดา	 3๒	 นายธัญพสิษิฐ์	กองศรมีา
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33	 นายธธีัช	แน่นด	ี 	 34	 นางสาวนภาลัย	ปัดชน

3๕	 นายนรชน	อุดมด	ี 	 3๖	 นางสาวนัทนลติา	โคตรพันธ์

3๗	 นางสาวบุณฑรกิา	บุญยงค์	 3๘	 นางสาวปลื้มกมล	ประสาระวัน

3๙	 นางสาวปาณสิรา	โชคบัณฑติ	 4๐	 นางสาวปิยะดา	มงคลสุคนธรัก

41	 นางสาวปิยะรัตน์	โอสวัสดิ์	 4๒	 นางสาวปิยะวรรณ	ค�าหงษา

43	 นางสาวปิยาอร	อมตธงไชย	 44	 นางสาวปุณยนุช	ไกรเมฆ

4๕	 นางสาวปุณยานุช	แขครรไล	 4๖	 นางสาวพรทพิา	หวานนอก

4๗	 นางสาวพชิญาภา	หนาดค�า	 4๘	 นางสาวพริยิา	จันทรส

4๙	 นางสาวเมย์	ค�าอ้น	 	 ๕๐	 นายโยธวัฒน์	แพงแสง

๕1	 นางสาววนัชพร	บงึมุม		 ๕๒	 นางสาววรศิรา	ดาหนองแห้ว

๕3	 นางสาววรศิรา	ศรวีลิัย	 ๕4	 นางสาววมิลวรรณ	ศรแีนน

๕๕	 นางสาววริากานต์	สบืสงิห์	 ๕๖	 นางสาวศศธิร	เขี่ยงถุ่ง

๕๗	 นางสาวศรินิทพิย์	ปะวะโพตะโก	 ๕๘	 นางสาวศรินิันท์	พานทอง

๕๙	 นางสาวศริวิรนิทร์	วชิัยผนิ	 ๖๐	 นางสาวศวิัชญา	หมายหมัน้

๖1	 นางสาวสรญิญา	สสีงค์	 ๖๒	 นายสุทธภิัทร	เชื้อตาอ่อน

๖3	 นางสาวสุธัญญาดา	ขัวอัว้	 ๖4	 นางสาวสุนติา	อนิทสทิธิ์

๖๕	 นางสาวสุพชิฌาย์	มหาโพธิ์	 ๖๖	 นางสาวสุลักขณา	สมสะกสีทิธิ์

๖๗	 นางสาวอภญิญา	ธ�ารงทองศริ	ิ ๖๘	 นางสาวอภริด	ีพ่วงฉ�่า

๖๙	 นางสาวอรสิา	ดอกบัว		 ๗๐	 นางสาวอาภัสรา	โฮมประเสรฐิ

ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิต

ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง

๑        นางสาวพลอยไพลนิ บุษบงก์

ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๒ นางสาวณัฐมน คงเดชอุดมกุล ๓ นายกติตพิชิญ์ ศรสีระน้อย

๔ นางสาวสุภัคศริ ิวมิลศรนีราชัย ๕ นางสาวธนัชฐ์ปภัสส์ พมิพาแป้น

๖ นางสาวบุษกร บุญพรพงศ์พันธุ์ ๗ นายวุฒกิร จักรากรธนวัฒน์

๘ นางสาวณชิชารยี์ เมษะสทิธโิรจน์ ๙ นางสาวณยิะดา โสภณอภญิญา

๑๐ นางสาวนธิพิร จติตเิรอืงเกยีรติ ๑๑ นางสาวณฐพร ลู่

๑๒ นางสาวณฉัตร ลิ้มชุณหนุกูล ๑๓ นางสาวธนภิา ชัยนันท์สมติย์

๑๔ นางสาวอารยา จันทร์ชนะ

	 	

ร�ยน�มบัณฑิต คณะทันตแพทยศ�สตร์
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ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๑๕ นางสาวชนดิา โสมอ่อน ๑๖ นางสาวธนัชพร ธนสมบูรณ์

๑๗ นางสาวธนัชชา ศริไิพบูลย์ ๑๘ นางสาวกัญญารัตน์ ศรมีงคล

๑๙ นายศุภโชต ิอุไรฤกษ์กุล ๒๐ นางสาวชนสิรา ธนาไชยสกุล

๒๑ นางสาวสยิาภรณ์ เพชรสุข ๒๒ นางสาวนงนภัส ลักษณาวงษ์

๒๓ นางสาวอรรจริ์นุช รัตนอุรดนิทร์ ๒๔ นางสาวรัชนกีร เสยีงวังเวง

๒๕ นางสาวนัจกร อยู่หุ่น ๒๖ นางสาวมนัสว ีอรรถวรรธน

๒๗ นายพรีวชิญ์ พึ่งกจิ  ๒๘ นางสาวพชิญานนิ เต็งเจรญิพงศ์ธร

๒๙ นางสาวฐติิรัตน์ ต่อพัฒนนันท์ ๓๐ นางสาวฐาปนยี์ ลลีาภากร

๓๑ นางสาวสุรภา โผภูเขยีว ๓๒ นางสาวสุรภา เดชรุ่งโรจน์ปัญญา

๓๓ นางสาวฐติิวัลคุ์ จุลทกาล ๓๔ นายกัญจน์ พรไพรนิทร์

๓๕ นางสาวสริภิา แก้วเนตร	 	

 ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิต

3๖	 นายจรณนิท์	ศรษีะนา		 3๗	 นางสาวฉัตรพร	ค้าขาย

3๘	 นางสาวฐติวิรดา	บุญเลศิ	 3๙	 นางสาวณัฐวภิา	ดดีษิฐ์

4๐	 นายดนุเดช	เรอืงเศรษฐวทิย์	 41	 นางสาวนโิซเฟีย	นแิมะ

4๒	 นางสาวนอิามานี	บนินมิะ	 43	 นางสาวบุณยาพร	มหากติตคิุณ

44	 นายปรมนิทร์	วรีะปรยีากูร	 4๕	 นางสาวปรษิา	ศริอิาภากุล

4๖	 นางสาวปิญชาน์	สันตวิวิัฒนพงศ์	 4๗	 นายพชร	อนิทรการุณเวช

4๘	 นางสาวพัชราพร	คล้ายพทิักษ์	 4๙	 นางสาวพัณไมล์	เฮงตระกูล

๕๐	 นายวนกร	อารยีโสภณ	 ๕1	 นายศริวิัฒน์	เตยีตระกูล

๕๒	 นายสุกฤษฏิ์	เสรมิศร	ี 	 ๕3	 นางสาวอรุณรุ่ง	กันธยิะ

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

1	 นายกันตพงศ์	กัลยาเรอืน	 ๒	 นายทัตพงศ์	ทรรปณ์จนิดา

3	 นางสาวนันทัชพร	คล้ายคลงึ	 4	 นายวรีะพงษ์	นาสูงเนนิ
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ร�ยน�มบัณฑิต คณะเภสัชศ�สตร์

เภสัชศ�สตรบัณฑิต

เภสัชศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� เภสัชศ�สตร์

๑         นางสาวปัญญาพร หมั่นท�า

เภสัชศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เภสัชศ�สตร์

๒ นางสาวพมิลนาฏ จันทร์ศรี ๓ นายสุรยิพงศ์ เหลอืงสุวรรณ

๔ นางสาวกชพร แน่จรงิ ๕ นางสาวกัญณภัทร โฉมงาม

๖ นายพัศกร เวสารัชอารยี์กุล ๗ นายกรณกฤต ศรหีงษา

๘ นางสาวณัฐนร ีมูลทองน้อย ๙ นางสาวญาณศิา ศัพท์อนันต์

๑๐ นางสาวธนภรณ์ คุรุจนิดามัย ๑๑ นางสาวพมิพ์ศุจ ียอดศริิ

๑๒ นางสาวพริุฬห์ขวัญ พลโรม ๑๓ นางสาวศศธร ขุนค�าแหง

๑๔ นางสาวกานต์ธรีา มณกีรรณ์ ๑๕ นางสาวพมิพ์นภิา ครุจติ

๑๖ นางสาวพมิพ์พจ ีสรสทิธิ์ ๑๗ นางสาวชุตมิา เลศิพงศ์พาณชิย์

๑๘ นายนันตวัฒน์ ชื่นอารมณ์ ๑๙ นางสาวปิยาอร ส�าเร็จผล

๒๐ นายพติรพบิูล ทองนพเก้า ๒๑ นางสาวเอกปรยีา พงศ์วรนิทร์

๒๒ นางสาวแพรไหม วัชราเรอืงวทิย์ ๒๓ นางสาวจันทวิา สงีาม

๒๔ นางสาวบุษยพรรณ ศริปิระเสรฐิ ๒๕ นางสาวธษิณาญ์มด ีเทยีวประสงค์

๒๖ นางสาวศศนิา ศริวิัฒนเมธานนท์ ๒๗ นางสาวกัญญพัชร จันทา

๒๘ นางสาวฐติิรัตน์ เครอืคุณากร ๒๙ นายปิญชาอัณณ์ หัสสรังสี

๓๐ นายวุฒ ิศรเีรไร  

เภสัชศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เภสัชศ�สตร์

๓๑ นางสาวกรกนก กจิธรบัญชา ๓๒ นางสาวสุพชิญาภรณ์ ค�าตัน

๓๓ นางสาวณัฐกมล สุรยิันต์ ๓๔ นายเศรษฐพงศ์ ณ หนองคาย

๓๕ นางสาวชลัดดา บุญศริิ ๓๖ นางสาวชชิญา เทศประสทิธิ์

๓๗ นางสาวณัชวรางค์ ทรัพย์อดุลชัย ๓๘ นายนนท์ปกรณ์ เดชาพลวศิษิฐ์

๓๙ นางสาวปัญจธนา สาธติอภวิันท์ ๔๐ นางสาวอรปรยีา มาตุลกุล

๔๑ นางสาวกุลชรกิา ศริิ  ๔๒ นางสาวนรนิทร์พร เกยีรตภิูพาน

๔๓ นางสาววาสนา เล้าทวทีรัพย์ ๔๔ นางสาวศตพร คุ้มภัย

๔๕ นายปฏภิาณ ศริมิหันต์ ๔๖ นางสาวกิ่งไผ่ บัวหอม

๔๗ นางสาวณาตยา ชัยประโคม ๔๘ นางสาวภัทรภร ประเสรฐิภัค

๔๙ นางสาวศรุตา จันทร์หอม ๕๐ นางสาวดดีอีามาล เจ๊ะ

๕๑ นางสาวอภญิญา โพธิ์ยั่งยนื ๕๒ นางสาวอนัญญา พุกสุ่น

๕๓ นางสาวนวลพรรณ วริัชพงศานนท์ ๕๔ นางสาวภัทรภร มณโีชติ
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๕๕ นางสาววภิาดา เกี่ยวศรกีุล ๕๖ นางสาวพชิญ์กานต์ พงศ์ศาสตร์

๕๗ นางสาวกมลชนก จตินอก ๕๘ นางสาวนพวรรณ ปัญญโภคนิทร์

๕๙ นายกษดิิ์เดช โพธิ์ทพิย์ ๖๐ นางสาวกฤตยา สุธาวา

๖๑ นางสาวจริัชยา สุทธมิา ๖๒ นางสาวชลติา อัศวชัยพร

๖๓ นางสาวนชิาภา จตุพรฤกษ์ ๖๔ นางสาวปุญญศิา ชนะกจิศักดกิุล

๖๕ นายศุภโชต ิธนสารกุล ๖๖ นายศุภธัช วงศ์ไกรศรี

๖๗ นางสาวสุธมิา ภูอาบอ่อน ๖๘ นางสาวชลณปภัค ชยธนาวรกจิ

๖๙ นางสาวธมลวรรณ ลลีาสุขารมย์ ๗๐ นางสาวรสนันท์ สลิัยรัตน์

๗๑ นางสาวสริภัทร แดงวบิูลย์ ๗๒ นายพริยิกร พเิชฐพงศ์ธร

๗๓ นางสาวปัทมปาณ ีสามนคร ๗๔ นางสาวปวณี์สุดา ชูสังข์

๗๕ นางสาวลลดิา สุทธอิาจ ๗๖ นางสาวกัญญารัตน์ มหาพราหมณ์

๗๗ นางสาวมนธดิา คุณล้าน ๗๘ นางสาวรักษ์วจ ีวงษ์ประดษิฐ์

๗๙ นางสาวธนวรรณ เสนามนตรี ๘๐ นายธนานันต์ คลกีร

๘๑ นายพสธร อ้นอิ่ม  ๘๒ นายกฤษฎาวุฒ ิสายจันดา

๘๓ นางสาววรศิรา วชริโกวทิย์ ๘๔ นายกรวชิญ์ เนอืงชัยยศ

๘๕ นางสาวปรยีพัศ พงษ์วกิรานต์ ๘๖ นายชัยโย โพธยิันต์

๘๗ นายศวิกร คุณาปราโมทย์ ๘๘ นางสาวธวัลรัตน์ เจยีรกุลพาณชิย์

เภสัชศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เภสัชศ�สตร์

๘๙	 นางสาวกมลพร	พลเจรญิ	 ๙๐	 นางสาวกรนันท์	แก้วสุจรติ

๙1	 นางสาวกุลณัฐ	นามวาท	 ๙๒	 นางสาวขวัญฤทัย	กันตะภาค

๙3	 นายคชรัตน์	หวังสุดด	ี 	 ๙4	 นายคณัสนันท์	ชื่นตา

๙๕	 นางสาวจติรานุช	ถติย์รัศม	ี ๙๖	 นายจริัฏฐ์	ชนะโชติ

๙๗	 นางสาวจรีาภา	กาฬภักด	ี ๙๘	 นางสาวชญาน์ภัทร	ประจ�าเมอืง

๙๙	 นางสาวชนศิวรา	หรด	ี	 1๐๐	 นายณัฐชน	ตาลทอง

1๐1	 นางสาวณัฐพร	แพสา		 1๐๒	 นางสาวถาวรยี์	ภาสะฐติิ

1๐3	 นางสาวแทมมารนี	นารนิทร์	 1๐4	 นายธนภาค	ภักดบีุรกีุล

1๐๕	 นางสาวธัญธติา	ยงกุล	 1๐๖	 นางสาวธัญรภัสร์	ศรพีันธ์

1๐๗	 นางสาวธัญสนิี	เวยีงแก้ว	 1๐๘	 นางสาวนัฐรกิา	ผาค�า

1๐๙	 นางสาวนัทชกร	ชนิค�าหาญ	 11๐	 นางสาวนันทพร	ตริะวัฒน์

111	 นางสาวนชินันท์	เวทกีูล	 11๒	 นางสาวนูรอัยน	ีกอเส็ม

113	 นางสาวเบญจมาภรณ์	นราเทยีม	 114	 นางสาวปราณปรยีา	ชาญธัญกรรม

11๕	 นางสาวปัญญดา	พงษ์ภักดิ์	 11๖	 นางสาวปัทมกานต์	เกษทองมา

11๗	 นายปุรเชษฐ์	ลาภจติร		 11๘	 นางสาวพชรกมล	อาสนาทพิย์

11๙	 นายพชร	เบญยมาตร		 1๒๐	 นายพัชรพล	ปอวจิติกุล

1๒1	 นายภูดล	ปู่ชูประเสรฐิ		 1๒๒	 นางสาวมนิตรา	โลหณุต

1๒3	 นางสาวรัชฎา	ปักสังคเนย์	 1๒4	 นางสาวรุ้งระว	ีวันดี
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1๒๕	 นางสาวรุจริา	ทฆีะกุล		 1๒๖	 นางสาววรษิา	โต๊ะเจรญิ

1๒๗	 นายวสันต์สทิธิ์	สดีาพล	 1๒๘	 นายวัชรพงค์	จันทรมณี

1๒๙	 นางสาววริัญญา	เจรญิ	 13๐	 นายศุภณัฏฐ์	ภญิโญนติพิงศ์

131	 นายสทิธกิร	จันทร์ทรง	 13๒	 นางสาวสุพชิฌาย์	โพธิ์เตี้ย

133	 นางสาวสุภัสรา	พยุหะ		 134	 นางสาวหทัยภัทร	ไวว่อง

13๕	 นางสาวอจริภญิญา	วสิูตรานุกูล	 13๖	 นางสาวอชริญา	ชุมแวงวาปี

13๗	 นางสาวอวกิา	ควรด�ารงธรรม	 13๘	 นางสาวอุ้มบุญ	รวโิชตกิุล

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

1									นางสาวญาดา	วริยิะตยิากร	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีก�รผลิต

๑ นางสาววริาวรรณ โพธิ์ทอง ๒ นางสาวพรรพนิทร์ พรหมมาศ

๓ นายเขมชาต ิบ�ารุงศริิ 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีก�รผลิต

4	 นางสาวกวนินา	สุพรรณทอง	 ๕	 นางสาวชาลสิา	ศริทิอน

๖	 นายเดชาธร	นารถสูง	 	 ๗	 นางสาวนรศิรา	มเีทยีน

๘	 นายนติกิรณ์	ลากุล	 	 ๙	 นางสาวบุษยา	บุญญรัตน์บ�ารุง

1๐	 นางสาวพะมุขขวัญ	สะใบ	 11	 นายพศิัลย์	โอชารส

1๒	 นายพุฒพิัฒน์	วรหาญ	 13	 นายภาณุพงศ์	พาสงิห์

14	 นายภาสกร	บุตรบรรเทงิ	 1๕	 นางสาววชิญา	ป้อพระลับ

1๖	 นางสาวศศนิา	พรมโสภา	 1๗	 นางสาวศรินิทพิย์	ประจติร

1๘	 นางสาวศริพิรรณ	สมใจ	 1๙	 นางสาวศริภิัทร	สุรนิทร์ศริริัฐ

๒๐	 นายสหรัฐ	งดิชัยภูม	ิ 	 ๒1	 นายอภวิัฒน์	เลศิศริธินวัฒน์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีก�รอ�ห�ร

๑          นางสาวจุฑามาส โยธาธรณ์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีก�รอ�ห�ร

๒         นายคณุตม์ เอี่ยมโสภณ

ร�ยน�มบัณฑิต คณะเทคโนโลยี
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วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีก�รอ�ห�ร

๓ นางสาวปารชิาต ิงามแพง ๔ นางสาวจติตวรี์ ตรพีุทธรัตน์

๕ นายเตวชิ ทณิรัตน์  ๖ นางสาวพมิลนาฎ พานวัฒน์

๗ นางสาวภัทธริา รายณสุข ๘ นางสาวอมลรดา จันทะวงค์

๙ นางสาวพัณณติา สันตวิัฒนากุล ๑๐ นายพลาธปิ เสรอี�านวย

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีก�รอ�ห�ร

11	 นางสาวกนกพร	คุ้มภักดกีุล	 1๒	 นางสาวกนกวรรณ	คงทน

13	 นางสาวกัญญารัตน์	สมบังใด	 14	 นางสาวกันต์กนษิฐ์	หลักธรรม

1๕	 นางสาวจันทมิา	ภูชนะศร	ี 1๖	 นายจัสตนิ	พทิยธาราธร

1๗	 นางสาวจริะนันท์	แซ่อึ้ง	 1๘	 นางสาวฉัตรลดา	เกาทัณฑ์

1๙	 นางสาวชนนกิานต์	ศรทีอนสุทธิ์	 ๒๐	 นางสาวชลธชิา	อ่อนน้อม

๒1	 นางสาวญาณศิา	เทพจันตา	 ๒๒	 นางสาวณัฐชนันท์	พันธุระ

๒3	 นางสาวณัฐชยา	ดาวภคนันท์	 ๒4	 นางสาวณัฐณชิา	ลิ้มสกุล

๒๕	 นางสาวณชิากร	ตันสมรส	 ๒๖	 นางสาวธัญวรัตม์	จงพัฒนสมบัติ

๒๗	 นางสาวนรกีานต์	ศรทีาพุฒ	 ๒๘	 นางสาวนหทัย	ตัง้ภัทรนันท์

๒๙	 นางสาวบุญสติา	กติศิรวีรพันธุ์	 3๐	 นางสาวปพชิญา	งามดี

31	 นางสาวปภานัน	จ�าปา		 3๒	 นางสาวปวรศิา	สมหงษ์

33	 นางสาวปาณสิรา	พลด	ี 34	 นางสาวปานวาส	อัครพรียา

3๕	 นางสาวปารฉิัตต์	แก้วกุล	 3๖	 นางสาวพจชนันท์	คุ้มบัณฑติย

3๗	 นางสาวพทิยาภรณ์	วณชิย์ธนาอังกูร	 3๘	 นางสาวภัทชฎา	เกษจันทร์

3๙	 นายภัทรพล	ดาหอม	 	 4๐	 นายวัฒนา	สุขบดิา

41	 นางสาวศรัญญา	ภัทรกจิจานุรักษ์	 4๒	 นายศราวุธ	ด�ามนิเศก

43	 นางสาวศศลักษณ์	ปฐพภีัทร	 44	 นางสาวศศปิระภา	ค�าหมาย

4๕	 นายศุภกจิ	โนนทงิ	 	 4๖	 นางสาวศุภดา	วัตรงาม

4๗	 นางสาวสนิกีานติ์	เจรญิโสภารัตน์	 4๘	 นายสริวชิญ์	นาคดลิก

4๙	 นางสาวอธชิา	พุ่มภู่ศร	ี ๕๐	 นายอนุชติ	ปานกลาง

๕1	 นายอัมรยี์	สะแปองิ	 	 ๕๒	 นางสาวอารยา	แผลงฤทธิ์

๕3	 นางสาวอนิทวิร	กรมเมอืง	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีชีวภ�พ

๑ นางสาวสุรัตน์ มุมทอง ๒ นางสาวพรพรหม กล้าวกิย์กรรม

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีชีวภ�พ

๓        นางสาวจริาพัฒน์ รัตนนาม

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีชีวภ�พ

4	 นายกฤษกรณ์	ไชยคราม	 ๕	 นางสาวกุลณัฐ	โสสทีา

๖	 นายคุณากร	ศรโีคกกรวด	 ๗	 นายจักรนิทร์	พลหงษ์
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๘	 นางสาวจณิห์จุฑา	ศรหีล้า	 ๙	 นางสาวจริาวรรณ	ชฎาแก้ว

1๐	 นายชนายุทธ	จงด	ี 	 11	 นางสาวชนศิา	ช่วงกรุด

1๒	 นายชวลติ	ครอบแก้ว	 	 13	 นายชูศักดิ์	รักดี

14	 นายโชตพิพิัฒน์	ทองโคตร	 1๕	 นางสาวฐดิารัตน์	พระลับรักษา

1๖	 นางสาวณัชชา	โกษารัตน์	 1๗	 นายณัชพล	คูวัฒนานุกูล

1๘	 นางสาวณัฏฐ์ชวัล	อยู่บุร	ี 1๙	 นายณัฐดนัย	หนันทุม

๒๐	 นายธนวัตน์	เตื่อประโคน	 ๒1	 นางสาวนภัสสร	เรงิศลิป์

๒๒	 นางสาวนัชพร	พรหมมากุล	 ๒3	 นางสาวนุตประวณี์	ค�าพทิุม

๒4	 นางสาวบัณฑติา	สร้อยสระน้อย	 ๒๕	 นางสาวเบญจวรรณ	โลมาอนิทร์

๒๖	 นางสาวปนัดดา	อาพัดนอก	 ๒๗	 นางสาวเพรยีงขวัญ	พมิพ์ทอง

๒๘	 นางสาวมัลลกิา	พุทธวงษ์	 ๒๙	 นางสาวรดาภัค	พวงพลอย

3๐	 นายราเชน	เพชรนุ่น	 	 31	 นางสาวรุจริา	ป้อมเชยีงพัง

3๒	 นางสาวรุจเิรจ	โสภา	 	 33	 นางสาววาสนา	หริัญค�า

34	 นางสาวศรัณย์พร	ยิ่งสุข	 3๕	 นางสาวสโรชา	เพ็ญรยิะ

3๖	 นางสาวสโรชา	เสอืทะเล	 3๗	 นางสาวเสาวลักษณ์	ค�านนท์

3๘	 นางสาวอชริญาณ์	แสงชาร	ี 3๙	 นางสาวอภัสรา	อนิทะเกตุ

4๐	 นางสาวอรสิา	วันลักษณ์	 41	 นางสาวอัญชนา	กันยามัย

4๒	 นางสาวอัญวรา	เหล่าลุมพุก	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีธรณี

๑ นางสาวกรรณกิาร์ มาทน ๒ นางสาวรุจกิาญจน์ โพธิ์ศรขีาม

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีธรณี

3	 นายกฤตนัย	ทองอนิทร์ตา	 4	 นายก่อพงษ์	โพธิ์ศรี

๕	 นางสาวกัญญารัตน์	จันจวง	 ๖	 นายกัณฑณัชญ์	พลหล้า

๗	 นางสาวกานต์มณ	ีสุนสนิ	 ๘	 นายกติตศิักดิ์	วชิัยยา

๙	 นางสาวกุลสตร	ีอุบลเลศิ	 1๐	 นางสาวเกศนิ	ีเจรญิชัยสกุลครีี

11	 นายคตีวรรษ	ศรทีอง	 	 1๒	 นางสาวจติรนิ	ปักอนิทรยี์

13	 นางสาวเจษฎาภรณ์	ครองยุต	ิ 14	 นางสาวณัฐณชิา	ชาวไทย

1๕	 นายณัฐวัตร	เรอืงมัจฉา	 1๖	 นายประวทิย์	บ�ารุงโรจน์

1๗	 นางสาวปิยากร	ปรดีสีนทิ	 1๘	 นางสาวพัชรพร	ขันมะจันทร์

1๙	 นางสาวพันทวิา	ชัยพร	 ๒๐	 นางสาวภัทรยีา	สุจอม

๒1	 นายภานุวัฒน์	มหาราช	 ๒๒	 นางสาวภาวณิ	ีปุณวงษ์

๒3	 นายเมธาวัฒน์	แสนนลิ	 ๒4	 นางสาวรสสุคนธ์	สุทธศิลิป์

๒๕	 นายลานนา	ใจการ	 	 ๒๖	 นางสาววภิาวรรณ	ภารประดับ

๒๗	 นายศักดิ์สทิธิ์	กริ่งสันเทยีะ	 ๒๘	 นายสหรัถ	พลเยี่ยม

๒๙	 นางสาวสุธมิา	โคตรศลิา	 3๐	 นางสาวสุภาพร	เรอืงศักดิ์

31	 นางสาวอภริุณ	ทองแท่งไทย	 3๒	 นางสาวอาทริยา	วรรณจันทร์
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ร�ยน�มบัณฑิต คณะสัตวแพทยศ�สตร์

สัตวแพทยศ�สตรบัณฑิต

สัตวแพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ส�ข�วิช� สัตวแพทยศ�สตร์

๑        นางสาวอวัสฎา นติวิสิฏิฐากร

สัตวแพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� สัตวแพทยศ�สตร์

๒ นางสาวศริภัสสร เวชชศริกิุล ๓ นางสาวภาวนิ ีด�าเนตร

๔ นางสาวนันท์นภัส ทองชติ ๕ นางสาวมญิช์ญาดา ก�าแพงทอง

๖ นายววิธิชัย ขวัญใจ  ๗ นายธัญศษิฐ์ พลภัทรเศรษฐ์

๘ นางสาวนัทธมน ยิ้มละมัย ๙ นางสาวณัฐภรณ์ ประยูรทอง

๑๐ นางสาวรัชดาภรณ์ มสีัจจานนท์ ๑๑ นายสุรชาต ิหอมแก่นจันทร์

๑๒ นางสาวณัฐกานต์ ถริพงษ์สวัสดิ์  

สัตวแพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� สัตวแพทยศ�สตร์

๑๓ นางสาวญานกิา ภัทรสุภฤกษ์ ๑๔ นางสาวธัญวรัตม์ โชตแิสงศรี

๑๕ นางสาวอัณศยา พุทธสม ๑๖ นางสาวรตมิา เวยีงทอง

๑๗ นางสาวกสณิา แววหรรษา ๑๘ นายพัชรกุล บางภู่ภมร

๑๙ นางสาวธัญจริา จงึสมาน ๒๐ นางสาวศน ิพุฒนอก

๒๑ นายศวิกร ชารี  ๒๒ นางสาวณัฐธกิา ลาค�าเสน

๒๓ นายพนาวัน ผนิสู่  ๒๔ นายจริัฏฐ์ ยิ่งยงวัฒนกจิ

๒๕ นายณัฐพงษ์ จันทร์ทอง ๒๖ นางสาวเขมจริา ตันวรัชญ์

๒๗ นางสาววชิชุตา กฤษน้อย ๒๘ นางสาวกติตยิาภรณ์ จุตวิรกุล

๒๙ นางสาวธัญพชิชา ไชยศริิ ๓๐ นางสาวศริจิรรยา แสนชัยกุลวัฒน์

๓๑ นายลขิสทิธิ์ พลพันธุ์ ๓๒ นางสาวธัญธร อุดมศลิป์

๓๓ นางสาวพชรพรรณ มนิมน ๓๔ นายพรีวชิญ์ ณะวงวเิศษ

๓๕ นางสาววรษิฐา นุ่มดี  ๓๖ นางสาวอุดมลักษณ์ มูลฟอง

๓๗ นางสาวปุณยาพร เครอืแวงมล ๓๘ นางสาววภิาว ีลลีาเจรญิพร

๓๙ นางสาวธมลวรรณ จตุรนต์รัศม ี ๔๐ นางสาวศรนิทร์ธร วรรณทวี

๔๑ นางสาวศลิปภัทรา ศริติื้นลี ๔๒ นางสาวศุจภีรณ์ เลศิพริยิะสกุลกจิ

สัตวแพทยศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� สัตวแพทยศ�สตร์

43	 นางสาวกวนินา	วัฒนสุชาต	ิ 44	 นายกานต์	ปานเพชร

4๕	 นางสาวขวัญนดิา	ศรไีพรวรรณ	 4๖	 นางสาวจดิาภา	ปภากรเกตุรัตน์

4๗	 นางสาวจริัฐตกิาล	ไชยวงษา	 4๘	 นางสาวจริาพัชร	เบญจมงคลชัย

4๙	 นายเจษฎา	จติจักร	 	 ๕๐	 นางสาวชนกิานต์	ฉัตรเวทนิ

๕1	 นางสาวชนติา	โสภาวตานนท์	 ๕๒	 นางสาวชนสิรา	นามบุดดี
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๕3	 นางสาวชลภิา	ชัยสงคราม	 ๕4	 นายชวกร	หนูน้อย

๕๕	 นางสาวฐติมิา	หล่อพัฒนเกษม	 ๕๖	 นางสาวณัฐดาวรรณ	พรมชน

๕๗	 นางสาวณัฐธดิา	เวยีงจันดา	 ๕๘	 นางสาวณัฐพัชร์	ทับค�าภา

๕๙	 นางสาวณชิากร	วงศ์สทิธพิรรุ่ง	 ๖๐	 นางสาวทัตพชิา	ป้องเพชร

๖1	 นางสาวธนภรณ์	อิ่มส�าราญ	 ๖๒	 นางสาวธนวรรณ	ศรทีอง

๖3	 นางสาวธนัฐชา	อนิชุม		 ๖4	 นางสาวธันย์ชนก	อุดมธาดา

๖๕	 นายนภัส	คงคา	 	 ๖๖	 นายนันทพิัทธ์	ปฏมิาอารักษ์

๖๗	 นายนติธิร	ศริธินชัย	 	 ๖๘	 นางสาวบุรัสกร	พันธุปาล

๖๙	 นายปณธิ	ิน้อยพรหม	 	 ๗๐	 นางสาวปพชิญา	วชิชุวรรณ

๗1	 นางสาวปรชีญา	สงิห์ค�า	 ๗๒	 นางสาวปวชิญา	กูลการขาย

๗3	 นายปัณณวัชร์	พงศ์กติตริักษ์	 ๗4	 นางสาวปุณณภา	ศรสี�าราญ

๗๕	 นายพชร	สาค�า	 	 ๗๖	 นายพชิญกร	ผวิข�า

๗๗	 นางสาวภควด	ีฉ�่าเมอืงปักษ์	 ๗๘	 นายภูทอง	เนาวรัตน์พนมมาศ

๗๙	 นางสาวมณฑชิา	ไชยรักษ์	 ๘๐	 นางสาวรัฐนันท์	ทองสดายุ

๘1	 นางสาวรนิรดา	แสงสว่าง	 ๘๒	 นางสาวลลติพรรณ	ทพิยมงคล

๘3	 นายวรัตตพล	บุญรอด	 ๘4	 นางสาววันวสิาข์	พลเยี่ยม

๘๕	 นายวทิวัส	รัตนวภิาพงศ์	 ๘๖	 นางสาววภิาว	ีพรรคพงิ

๘๗	 นายศริิ	กรพบิูลย์พงษ์		 ๘๘	 นางสาวศริกิุล	นาครักษ์

๘๙	 นางสาวสมติา	อยู่สอน	 ๙๐	 นางสาวสุนสิา	ทนีคร

๙1	 นางสาวสุพชิญา	สุพรรณ์	 ๙๒	 นางสาวอมรวรรณ	ชุมมุง

๙3	 นางสาวอังค์วรา	นหิะ		

ก�รออกแบบบัณฑิต

ก�รออกแบบบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ก�รออกแบบ

๑          นางสาวธัญญรัตน์ กลางประพันธ์

ก�รออกแบบบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รออกแบบ

๒ นางสาวนัฐณชิา สนองผัน ๓ นางสาวพัชรภีรณ์ แสนใจวุฒิ

๔ นางสาวธนีดิา วงศ์วริยิชาติ ๕ นางสาวขวัญจริา ไพค�านาม

๖ นางสาวขัตตยิา อุพลเถยีร ๗ นางสาวพาขวัญ คล่องดี

๘ นายกฤษฎา คงนุรัตน์ ๙ นางสาวนะรติา เหล่าศรี

๑๐ นายจริวัฒน์ เพชรตาด ๑๑ นางสาวมัลลกิา สุรยิะภาพ

๑๒ นางสาวบุษกร แสงค�า ๑๓ นางสาวธัญพัฒน์ บุญแช่มชู

๑๔ นางสาวเกณกิา พรมกัลยา ๑๕ นางสาวปองกานต์ แสงเรอืง

ร�ยน�มบัณฑิต คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์
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๑๖ นายจริัฏฐ์ โคตรศร ี  ๑๗ นายกตัญญู ศราภัย

๑๘ นางสาวนรัญญา กองเงนิ ๑๙ นางสาวทอภัค วัฒนสกุลชล

๒๐ นางสาวเอกปวณี์ เหมิขุนทด ๒๑ นางสาววรนิธร สารพีมิพ์

ก�รออกแบบบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รออกแบบ

๒๒	 นางสาวกฤษฏยิาน์	นาสุวรรณ	 ๒3	 นางสาวกัญญาพัชร์	มุขสกิสาร

๒4	 นางสาวจันทรภรณ์	เหริเมฆ	 ๒๕	 นายจริายุส	ขาวสะอาด

๒๖	 นางสาวเจนนศิา	ชื่นประไพ	 ๒๗	 นางสาวชนากานต์	เตสะ

๒๘	 นายชยุตพงศ์	ทองปัน		 ๒๙	 นางสาวชุตกิาญจน์	ทับจะบก

3๐	 นางสาวฌัชชมิา	เตมิทอง	 31	 นายณัฐพงศ์	แก้วสุขแสง

3๒	 นายธนบด	ีแฝงฤทธิ์	 	 33	 นางสาวธนพรรณ	หอมนาน

34	 นางสาวธนภรณ์	ศรนีาม	 3๕	 นายธนภัทร	จันทะลัย

3๖	 นายธนาการ	ยนต์ดัน	 	 3๗	 นายธนาคม	ไชยงาม

3๘	 นายธนาธร	บุญโสดา	 	 3๙	 นายธรีนาถ	บุตรพรม

4๐	 นางสาวนภาสรณ์	นเรธรณ์	 41	 นางสาวนรนิทร	สัตนาโค

4๒	 นายบดนิเดช	แยงไธสง	 43	 นางสาวปารวรี์	ภูศรฤีทธิ์

44	 นางสาวปาลฤทัย	พงเถื่อน	 4๕	 นางสาวปิยธดิา	แสนขวา

4๖	 นายปิยวัฒน์	นันธสิงิห์		 4๗	 นางสาวพมิณัฏฐา	สร้อยสงิห์

4๘	 นางสาวพมิพ์ลภัส	ลมิปภาพันธุ์	 4๙	 นางสาวพมิพ์อัปสร	คัชเขยีว

๕๐	 นางสาวพมิลวรรณ	บรรเทา	 ๕1	 นางสาวภคมน	ธนโชคเดชาเมธ

๕๒	 นายภาณุพงศ์	ม่วงใหญ่	 ๕3	 นายภานุกรณ์	บุญท้าว

๕4	 นายภูเบศร์	เขยีวไกร	 	 ๕๕	 นายภูมนิทร์	ศรเีชยีงสา

๕๖	 นายโภคยี์	สทิธสิมาน	 	 ๕๗	 นางสาวมณรีัตน์	จันทร์สว่าง

๕๘	 นายรวโีรจน์	วรรณศร	ี	 ๕๙	 นางสาวรักชนก	มั่นดี

๖๐	 นางสาวเรณุกา	บุญพัฒน์	 ๖1	 นางสาวลลดิา	ชนะนานนท์

๖๒	 นางสาวไลลา	บุญเรอืงจักร	 ๖3	 นายวรปรัชญ์	สงิหาโคตร

๖4	 นายวัชรวรี์	สุปัญญา	 	 ๖๕	 นายวชิชาวุธ	พันแสง

๖๖	 นายวรีพงษ์	นันทะเขต		 ๖๗	 นางสาวศศวิมิล	เจรญิวจิติรกุล

๖๘	 นางสาวศริพิร	หงษ์ชุมแพ	 ๖๙	 นางสาวศริสิุดา	มูลมั่ง

๗๐	 นางสาวศุภกานต์	มขี�า		 ๗1	 นายสมเจต	จามากุล

๗๒	 นางสาวสมฤทัย	กาบแก้ว	 ๗3	 นางสาวสมาพร	สุนคร

๗4	 นายสรวชิญ์	อนินเรศ	 	 ๗๕	 นางสาวสติานัน	ผ่านนมิติรกุล

๗๖	 นายสุวจิักขณ์	กมลศรวีศิาล	 ๗๗	 นายเสรมิเกยีรต	ิวงศ์วัฒนเกยีรติ

๗๘	 นางสาวอรชา	ศรลีากูล	 ๗๙	 นางสาวอาทติยา	หอมโคกค้อ
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สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รออกแบบอุตส�หกรรม

1										นางสาวลลติพรรณ	สงิดาสงิห์

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

1	 นายธนดล	โคตรสุวรรณ	 ๒	 นายอนุชา	นนทภา

3	 นางสาวนันทพิัฒน์	ผวิทน	 4	 นางสาวณัฐกฤตา	ซ�่าศาสตร์

๕	 นายสุรวรี์	สงิห์ขวา	 	

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง

๑         นางสาวทพิย์ผกา คุณาสทิธิ์

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๒ นายวรุตม์ พฤฒธิรรมกูล ๓ นายอัครพล มานะต่อ

๔ นายนัฐพงศ์ ศรีะจติร์ ๕ นายพุฒพิงษ์ นนทะบุตร

๖ นายธนพล ภริมย์ไชย 	

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๗ นายธรีวัฒน์ นามแสง ๘ นางสาวชนัญชดิา สงบาง

๙ นางสาวอภสิรา โคตรจรัส ๑๐ นางสาวสุวชิาดา เฮงมชีัย

๑๑ นางสาวอัจจมิา แก้วเสนา ๑๒ นายณัฐภัทร นาสว่าง

๑๓ นางสาวผ้าไหม เสงี่ยมศักดิ์ ๑๔ นายวริยิะ ด�ารงค์กุล

๑๕ นางสาวปิยวด ียอดบุดดี ๑๖ นางสาวชัญญานษิฐ์ ดษิเจรญิ

๑๗ นายสทิธโิชค ซื่อตรง ๑๘ นางสาวปรยีาวัชร์ จันทภูมิ

๑๙ นางสาวสริภัทร พั่วโพธิ์ ๒๐ นางสาวบุณยานุช มนิทรรัมย์

๒๑ นางสาวสุชาวด ีการเกษ ๒๒ นายสุทธกิานต์ ปัตตาลาโพธิ์

๒๓ นางสาวชนกานต์ ปิตภิัทรโยธนิ ๒๔ นางสาวณัฐสมิา ศริบิุญนภา

๒๕ นางสาวอัญฐริมิาภรณ์ พริุณสุนทร ๒๖ นางสาวกตกิา มาศริิ

๒๗ นางสาวภัครมัย ค�าประสทิธิ์ ๒๘ นางสาวสร้อยอัจฉรา ยอดศริิ

๒๙ นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงต๊ะ ๓๐ นางสาวปิยะนาฎ ดาบพมิพ์ศรี

สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต

31	 นางสาวกนกวรรณ	พวงคุ้ม	 3๒	 นางสาวจติรลดา	วชิาเทพ

33	 นางสาวชัญญา	ปัญญาพูนตระกูล	 34	 นางสาวฐติริัตน์	เกตุบุญเรอืง

3๕	 นางสาวณัฐนร	ีภูตะลุน	 3๖	 นางสาวบัณฑติา	บุญยัง

3๗	 นางสาวบุษบามนิตรา	ตัง้อยู่	 3๘	 นายพงษ์ยฤทธ	สกุลไชยมงคล

3๙	 นางสาวพราวพศิุทธิ์	เตยีงพลกรัง	 4๐	 นายภคเมธ	ีผารัตน์

41	 นายภูเบศ	เชื้อบัณฑติ		 4๒	 นายภูวเดช	เทยีมศักดิ์

43	 นายมกรกรรณ	เกษเพชรสุวรรณ	 44	 นายรุ่งอนันต์	หนองพร้าว
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4๕	 นายวชริวทิย์	โพธสิัตยา	 4๖	 นายวทัญญู	แก้ววังชัย

4๗	 นางสาววรนิทร	อนิทรชาธร	 4๘	 นางสาววศนิ	ีพรรคพงิ

4๙	 นายวัชระพล	ล�าพาย	 	 ๕๐	 นายวัชรากร	พุทธวัน

๕1	 นายวริัทธิ์พล	ภัทรวงศ์ไพศาล	 ๕๒	 นางสาวศศธิร	แซ่จงึ

๕3	 นายศุภวชิญ์	นาหัวนลิ		 ๕4	 นางสาวสริภัทร	นาคเกี้ยว

๕๕	 นางสาวสริอิาภา	ชิ้นเขมจาร	ี ๕๖	 นายแสน	แสนรังค์

๕๗	 นายอธิ	จันทวงษ์	 	 ๕๘	 นายอภวิัชร	พลอาสา

๕๙	 นางสาวอมรรัตน์	สุวรรณสนธิ์	

ร�ยน�มบัณฑิต คณะบริห�รธุรกิจและก�รบัญชี

บริห�รธุรกิจบัณฑิต

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�ร

1										นางสาววรศิรา	ถวลิไพร

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว

1									Ms.IVONE	STHEFANY	LOPEZ

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รโรงแรมและอีเว้นท์

1	 นายนธิกิร	บุญโสพศิ	 	 ๒	 นายรัฐธรรมนูญ	สอนเสนา

3	 นางสาวอสิรยิาภรณ์	ภูเทพค�า	 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว

๑          นางสาวจติรฑมิา ศรพีลชุม

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว

๒ นางสาววันวสิา เรอืนค�า ๓ นายบุรนิทร์ พงษ์เพ็ชร

๔ นางสาวณชิารยี์ อนิทระ ๕ นางสาวศริประภา อสิระภาพ

๖ นางสาวพมิพ์ชนก ปัตตมิรรค ๗ นางสาวกัญญาณัฐ เหมะธุลนิ

๘ นางสาวภัทรวด ีวชริศริกิุล ๙ นางสาวมนัญชญา มะลติ้น

๑๐ นางสาวสุวชิาดา สกุลวานชิเจรญิ ๑๑ นางสาวณัฐชกาญจณ์ เจรญิพงษ์

๑๒ นางสาวพรหมพร แซ่จอง 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว

13	 นางสาวกชกร	เอี่ยมเงนิ	 14	 นางสาวกมลพร	ลาดมี

1๕	 นางสาวกมลวรรณ	มองเพชร	 1๖	 นางสาวกรรณกิา	พรมโสภา

1๗	 นายกฤษฎา	โชคมสี	ี 	 1๘	 นางสาวกวนิธดิา	บุญคต

1๙	 นางสาวกัญญาณัฐ	ทวปีะ	 ๒๐	 นางสาวกานต์ธชิา	ภูวานค�า

๒1	 นางสาวกิ่งแก้ว	บังศร	ี	 ๒๒	 นางสาวกติตยิาพร	พูลสวัสดิ์
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๒3	 นางสาวกุลปรยีา	มณ	ี	 ๒4	 นางสาวกุลยา	ปัญญาคม

๒๕	 นางสาวกุลสตร	ีซาโต้		 ๒๖	 นางสาวขนษิฐา	จันทรา

๒๗	 นางสาวขวัญจริา	อุทธยิา	 ๒๘	 นางสาวคฑามาศ	ภูวันนา

๒๙	 นายคุณาธปิ	แสงโคตร์	 3๐	 นางสาวจรรยพร	แก่นแก้ว

31	 นางสาวจารุวรรณ	พงษ์สงิห์	 3๒	 นางสาวจติบุณย์	หลอดค�า

33	 นางสาวจติรตรา	นามวงษา	 34	 นางสาวจริภา	ไกรพรีพรรณ

3๕	 นางสาวชรนิรัตน์	แหวนหลวง	 3๖	 นางสาวชลดา	สุวรรณไชยรบ

3๗	 นางสาวชลธชิา	แข่งขัน	 3๘	 นางสาวญาตกิา	สมสุขวาสนา

3๙	 นางสาวฐติกิา	ไชยค�า		 4๐	 นางสาวณัฐรกิา	จติตวัฒนานนท์

41	 นางสาวณัฐสุดา	ชูศร	ี 	 4๒	 นางสาวณชิฐากรภ์	บวรดเิรกลาภ

43	 นางสาวณชิารยี์	ศรดีนิไทย	 44	 นางสาวดารารัตน์	ดอนอาจเอน

4๕	 นางสาวถนอมขวัญ	สุวรรณสงิห์	 4๖	 นายธนพนธ์	จันทรเสนา

4๗	 นางสาวธนภรณ์	พึ่งบุญไพศาล	 4๘	 นายธนวัฒน์	พงษ์พลิะ

4๙	 นายธนวชิญ์	กาญจนวลิานนท์	 ๕๐	 นางสาวธัญญารัตน์	นพดี

๕1	 นางสาวธันย์ชนก	ทองบ้านทุ่ม	 ๕๒	 นางสาวธันยธรณ์	แจ่มฤกษ์แจ้ง

๕3	 นางสาวนภัสสร	สุนา	 	 ๕4	 นางสาวนริชา	ไพศาล

๕๕	 นางสาวบุญสติา	พรหมวงศ์	 ๕๖	 นางสาวเบญจวรรณ	เอี่ยมสะอาด

๕๗	 นางสาวปาณศิา	วงค์สุทธิ์	 ๕๘	 นายปารเมศ	วุฒกิุลศักดิ์สทิธิ์

๕๙	 นางสาวปาลติา	คุณสุทธิ์	 ๖๐	 นายปิยพล	แดงแสงสี

๖1	 นายปุณยวัจน์	ค�าโนนม่วง	 ๖๒	 นายพงศ์หริัณย์	ปิยภญิโญภาพ

๖3	 นางสาวภัทรธร	นครวงค์	 ๖4	 นางสาวภัทรภรณ์	บุญเซ่ง

๖๕	 นางสาวภัทรวรรณ	ทองสุ	 ๖๖	 นางสาวมณชิญา	หวานเสร็จ

๖๗	 นางสาวมนัสชนก	นนิค�า	 ๖๘	 นางสาวมาตา	แจ่มจักษุ

๖๙	 นางสาวรวสิรารัศมิ์	สุรยิาวงษ์	 ๗๐	 นายรัชชานนท์	สุขใจ

๗1	 นายลัลณ์ลลนิ	จันณรงค์	 ๗๒	 นางสาววรดา	อารรีักษ์

๗3	 นางสาววชิุดา	สุธรรมราช	 ๗4	 นางสาววริังรอง	จุ่นหัวโทน

๗๕	 นางสาวศริลิักษณ์	สร้อยกุดเรอื	 ๗๖	 นางสาวสแกวัลย์	จ�าเรญิ

๗๗	 นางสาวสรติา	อนันตกุล	 ๗๘	 นางสาวสรินิทพิย์	สุวรรณมาโจ

๗๙	 นางสาวสุธาธณิี	หนูเนยีม	 ๘๐	 นางสาวสุภัสสรา	สุนรกุมภ์

๘1	 นางสาวสุรัตนา	แสนแก้ว	 ๘๒	 นายเสกสรรค์	พวงไพวัน

๘3	 นางสาวหัตถญา	รุ่งอ�านวยเกยีรต	ิ ๘4	 นางสาวฬพ	ีพลที

๘๕	 นางสาวอทติยา	ชุ่มอะภัย	 ๘๖	 นางสาวอทติยา	บุตรพรม

๘๗	 นางสาวอรสิรา	สุขประเสรฐิ	 ๘๘	 นางสาวอรุโณทัย	หงสามนุษย์

๘๙	 นางสาวอัญชล	ีผนินอก	 ๙๐	 นางสาวอัญมณ	ีนนท์ค�าวงศ์

๙1	 นางสาวอารรีัตน์	บุตรวชิา	 ๙๒	 นางสาวอุษณยี์	บัวสุทธกิุล
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บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง วิช�เอกก�รเงิน

๑          นายภรีะวชิย์ พงษ์อุดมกูล

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิช�เอกก�รเงิน

๒ นายสุรเชษฐ์ อนิทร์พรมมดัน ๓ นางสาวรพพีรรณ จันทะลี

๔ นางสาวณัฐนันท์ กล้าขยัน ๕ นางสาวจรัสพร บุตรจันทร์

๖ นางสาวธนาลัคน์ ป้องประทุม ๗ นางสาวสุมณฑา นครพันธ์

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิช�เอกก�รเงิน

๘ นางสาวกรรณกิา วัฒนะ ๙ นางสาววรรณพร เจรญิสันธิ์

๑๐ นางสาวสุภานัน ล้วนตะคุ ๑๑ นางสาวกนกพร สหีามาตย์

๑๒ นางสาวนติตยา ปรางชาติ ๑๓ นางสาวนท ีแก้วนามอม

๑๔ นางสาวพรกนก กนกชัชวาล ๑๕ นางสาวชลติา แสนนอก

๑๖ นางสาวเจนจริา จ�าปาวะตะ ๑๗ นางสาวรัชนกีร ฝางแก้ว

๑๘ นางสาววรรณกานต์ ค�าแสน ๑๙ นางสาวธนิันท์ญา ขวัญจติ

๒๐ นางสาวพมิพ์วไิล พศิวงษ์ ๒๑ นางสาววราลักษณ์ ดวงประเทศ

๒๒ นางสาวปวณี์จติ ประเสรฐิมานะกจิ ๒๓ นายธนากร เขยีวข�า

๒๔ นางสาวนรศิรา ไชยสุรยิ์ ๒๕ นายจริายุส ธนกจิเลศิสกุล

๒๖ นางสาวเยาวพา เครอืวัลย์ ๒๗ นางสาวสุวภัทร หวังบรรจงกุล

๒๘ นางสาวพชิชาพร ลาภประสพ ๒๙ นางสาวอรณชิา สุทธกิรคานนท์

๓๐ นางสาวพัชรกิา แก้วเหม ๓๑ นางสาวโสภดิา ค�ารังษี

๓๒ นายอานันทรัตน์ รัตนแมนสรวง  

บริห�รธุรกิจบัณฑิต วิช�เอกก�รเงิน

33	 นายกรฐติ	ิสริปิัญญาแก้ว	 34	 นางสาวกรรณกิา	คล้ายผา

3๕	 นางสาวกฤษฎาพร	ดวงสเีสน	 3๖	 นางสาวกุลนษิฐ์	ศุภเมธางกูร

3๗	 นางสาวเกวล	ีขันละไว		 3๘	 นางสาวเกศรนิทร์	สวัสดิ์นะที

3๙	 นางสาวเกศศรินิทร์	อาจณิกจิ	 4๐	 นางสาวแก้วขวัญ	ศรจีันทร์เหนอื

41	 นางสาวเขมาภรณ์	พูนพุฒ	 4๒	 นางสาวจณฐิตา	แก้วโสภา

43	 นายจอมพล	เสยีมศักดิ์	 44	 นายจักรพงษ์	วงษ์เบาะ

4๕	 นางสาวจารุวรรณ	ทองอนิทร์	 4๖	 นางสาวจดิาภา	ภวการค้าดี

4๗	 นางสาวจริวรรณ	ระวาสเสรฐิ	 4๘	 นายจริันธนนิ	ประพณิ

4๙	 นางสาวชนพชิา	คงสมของ	 ๕๐	 นางสาวชนม์นภิา	แสนอนิตา

๕1	 นางสาวชนัญชดิา	โชคมานะสกุล	 ๕๒	 นางสาวชนัดดา	นวิาสธนชัย

๕3	 นางสาวชนากานต์	ธรีะศริโิชต	ิ ๕4	 นายชวัลวทิย์	พลคะชนิทรานนท์

๕๕	 นางสาวณัฏฐณชิา	อุ่นมะด	ี ๕๖	 นางสาวณัฐธดิา	อยู่สุข

๕๗	 นายณัฐพล	ดปีระว	ี 	 ๕๘	 นางสาวทพิย์สุดา	ธรรมเจรญิ

๕๙	 นายธนพงษ์	ปรหีะจนิดา	 ๖๐	 นายธนพล	มาทวงษ์



1๕๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๖1	 นางสาวธนภรณ์	ธนากรจติธาร	 ๖๒	 นางสาวธนัสวพิร	นธิวิัชร์ตรดีล

๖3	 นางสาวธันย์ชนก	พรีัตน์	 ๖4	 นางสาวธดิารัตน์	ลิ้มวงศ์เจรญิสุข

๖๕	 นางสาวนรศิรา	สามารถ	 ๖๖	 นางสาวนฤมล	ระเบยีบนา

๖๗	 นางสาวนัจกร	ชัยเพชร	 ๖๘	 นางสาวนันท์นภัส	ทวรีุ่งศรทีรัพย์

๖๙	 นางสาวนชิานันท์	ทองโชต	ิ ๗๐	 นางสาวนติยา	ต้นจ�าปา

๗1	 นางสาวเนรัญชลา	ทองเลศิ	 ๗๒	 นางสาวบุษกร	โตดชีัย

๗3	 นางสาวบุษบา	บุตราช		 ๗4	 นางสาวบุษยา	ค�าหงศา

๗๕	 นางสาวปณัดฐา	เชาวเหม	 ๗๖	 นางสาวปรณิดา	สุขประเสรฐิ

๗๗	 นายปัถวรี์	อุ่นเจรญิ	 	 ๗๘	 นางสาวปัทมพร	ดวงสา

๗๙	 นางสาวปาจรยี์	ช่างคุณ	 ๘๐	 นางสาวปารฉิัตร	จติต์สว่าง

๘1	 นางสาวพธนภรณ์	สุวรรณจันทร์	 ๘๒	 นางสาวพรธติา	มาตรา

๘3	 นางสาวพรรณภิา	ค�ามูล	 ๘4	 นางสาวพัชมณฑ์	หาญปราบ

๘๕	 นางสาวพชิชาภา	สุขสบาย	 ๘๖	 นางสาวพมิพ์รษิา	อุ่นใจดี

๘๗	 นางสาวภัทราภรณ์	ไชยสวาท	 ๘๘	 นางสาวภาชนิ	ีพลเชยีงขวาง

๘๙	 นางสาวมนนติา	สาระบลิ	 ๙๐	 นางสาวมุทติา	ไกรสเีลศิ

๙1	 นางสาวยุพนิ	แก้ววเิชยีร	 ๙๒	 นางสาวรสจรนิทร์	สมิลา

๙3	 นางสาวรัตนาภรณ์	โคตรแสนล	ี ๙4	 นางสาวรนิลดา	รุจาคม

๙๕	 นางสาวรุจริดา	นาคทอง	 ๙๖	 นางสาวลักษณา	ค�าเรอืงศรี

๙๗	 นางสาววนัชพร	แน่นหนา	 ๙๘	 นางสาววรรณภรณ์	นวลจันทร์

๙๙	 นางสาววรศิรา	โสมาบุตร	 1๐๐	 นางสาววสุนธรา	ศรแีก่นจันทร์

1๐1	 นางสาววารุณ	ีคนเพยีร	 1๐๒	 นางสาววาสนา	ศริวิารนิทร์

1๐3	 นางสาววมิลสริิ	ใจเที่ยง	 1๐4	 นางสาวศรนิยา	ระวะรักษ์

1๐๕	 นางสาวศศชิา	แสนแสง	 1๐๖	 นางสาวศศธิร	รัปศลิป์

1๐๗	 นางสาวศศวิมิล	เพ็งเภา	 1๐๘	 นางสาวศริลิักษณ์	โอกระโทก

1๐๙	 นางสาวศริวิรรณ	อุตะพันธ์	 11๐	 นายศุภวชิย์	อนิแก้ว

111	 นางสาวสรติา	มเีกาะ	 	 11๒	 นางสาวสลลิทพิย์	กุณาวงศ์

113	 นางสาวสหัสตฌาย์	จ�าปาทอง	 114	 นายสริภพ	กออสิรานุภาพ

11๕	 นางสาวสุชารณิี	ทัพซ้าย	 11๖	 นางสาวสุภารัตน์	เสนาทพิย์

11๗	 นางสาวสุมามาตย์	ขนานแข็ง	 11๘	 นางสาวหทัยชนก	รัฐสมบูรณ์

11๙	 นายหริัญพงศ์	ภูสมสาย	 1๒๐	 นางสาวอรัญวด	ีภูกาบเพชร

1๒1	 นางสาวอรษิา	ขวัญทอง	 1๒๒	 นางสาวอัจฉรยีา	สอนสี

1๒3	 นายอัษฎายุธ	พรมพไิล	 1๒4	 นางสาวอสิรยิาภรณ์	จันที

1๒๕	 นางสาวไอลดา	แสงจันทร์

	

	



1๕3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิช�เอกก�รจัดก�ร

๑ นางสาวญาดา อภริัชไพฑูรย์ ๒ นางสาวธนวรรณ ธัญญะเศรษฐ์

๓ นายสหภัส ยางเครอื  ๔ นางสาวศศธิร ดาวนันท์

๕ นางสาวปุณยาพร ไกรนรา ๖ นางสาวณฐมน แซ่โล้ว

๗ นายพรีวัส ตุลยานันต์ ๘ นางสาวจุฑามาศ โคตรแก้ว

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิช�เอกก�รจัดก�ร

๙ นางสาววรียา นามดี  ๑๐ นางสาวมัชฌมิา โมรัษเฐยีร

๑๑ นางสาวอรสิราวรรณ พนาพัฒน์ ๑๒ นางสาวกมลรัตน์ บุษราคัม

๑๓ นางสาวศุภมาส ชาชมพร ๑๔ นางสาวจุฑามาศ บุดดคี�า

๑๕ นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรสงคราม ๑๖ นางสาวรัตน์ตกิา ยุบลแมน

๑๗ นางสาววรศิรา กิ่งไพบูลย์ ๑๘ นายกจิการ เร่งสมบูรณ์

๑๙ นางสาวธนกานต์ ศรยีา ๒๐ นางสาวสุพัตรา บุญชื่น

๒๑ นางสาววรรณพมิล วงค์ผาบุตร ๒๒ นางสาวศศชิา โพธิ์สุวรรณพร

บริห�รธุรกิจบัณฑิต วิช�เอกก�รจัดก�ร

๒3	 นายกรณศิ	บ�ารุงไทยวรกุล	 ๒4	 นางสาวกฤษชนก	สุรยิะวงษ์

๒๕	 นายกฤษณะ	รามศริ	ิ 	 ๒๖	 นางสาวกัญจน์ภัสนันท์	สอโสวัฒน์

๒๗	 นางสาวกัญญาณัฐ	โคตรบรรเทา	 ๒๘	 นายกัมพล	ประยูรหาญ

๒๙	 นางสาวเกตน์นภิา	ขันธจ�านงค์	 3๐	 นายขจรศักดิ์	สะเทยีนรัมย์

31	 นางสาวจณติตา	สุกัลป์	 3๒	 นางสาวจณติา	วุ่นบุญชู

33	 นายจุรนิทร์	ทองม	ี 	 34	 นางสาวจุลฑาทพิย์	ชะนะแสบง

3๕	 นายเจษฎากร	พลอยสูงเนนิ	 3๖	 นางสาวชนม์นภิา	ไชยแยง

3๗	 นางสาวชูตมิา	เวยีงพัฒน์	 3๘	 นายโชคชัย	วาโรเย

3๙	 นายณภัทร	วจิติรปัญญากุล	 4๐	 นางสาวณลัลธชิาร์	หนูบุญ

41	 นางสาวณัฎฐากาญจน์	บวรโมทย์	 4๒	 นายณัฐนนท์	สุขจนิดาเสถยีร

43	 นางสาวณัฐรกิา	วเิศษโพธิ์ศร	ี 44	 นายณัฐวชิญ์	พุทธาวันดี

4๕	 นางสาวณชิมน	บัวขม		 4๖	 นายทยากร	ทองดอนเปรยีง

4๗	 นางสาวธัญชนก	จนีเจอื	 4๘	 นางสาวธาดารัตน์	จันเลน

4๙	 นางสาวนภัสสร	ทองใคร้	 ๕๐	 นางสาวนภัสสร	วงษ์สุภา

๕1	 นายนฤเบศร์	บุตรราช		 ๕๒	 นางสาวนฤมล	เกษยีร

๕3	 นางสาวนฤมล	ไหลครบุร	ี ๕4	 นางสาวนลนิ	กะมะรี

๕๕	 นางสาวนัจรภีรณ์	เฮอืงบุญศร	ี ๕๖	 นายนันทภพ	อร่ามวัฒนกุล

๕๗	 นางสาวนุชนภา	เตยีวศริทิรัพย์	 ๕๘	 นางสาวบัณฑติา	แสงขมา

๕๙	 นายปณธิาน	ไชยโสดา		 ๖๐	 นางสาวปรางค์ทพิย์	อนิทรก�าแหง

๖1	 นายปรชิญา	เหลอืงองิคะสุต	 ๖๒	 นางสาวปวณีา	บุนนท์

๖3	 นายปัญญากร	โพธิ์ศร	ี	 ๖4	 นางสาวปัญญาพร	ตะปินะ

๖๕	 นางสาวเปรมฤทัย	ศรสีุวรรณ์	 ๖๖	 นางสาวพรรณพชิชา	เสกิภูเขยีว



1๕4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๖๗	 นางสาวพรรณรัตน์	อาสากุล	 ๖๘	 นางสาวพรรณสริ	ิโพนะทา

๖๙	 นางสาวพลอยไพลนิ	คงถิ่นฐาน	 ๗๐	 นางสาวพชิญารว	ีชนิกลาง

๗1	 นางสาวพมิพ์วไิล	สเีล		 ๗๒	 นายพรีร์กาณฑ์	สุชวีวัฒนะกูล

๗3	 นายภราดร	เบ้าหล่อเพชร	 ๗4	 นางสาวภัทรวด	ีภูลายศรี

๗๕	 นายภาคนิ	กติตคิณานุรักษ์	 ๗๖	 นายภูรพิงษ์	สุรสิาร

๗๗	 นางสาวมนัสสร	นามทะจันทร์	 ๗๘	 นางสาวมนิตรา	กัณหา

๗๙	 นายรชต	แตงพันธ์	 	 ๘๐	 นางสาวรัชฎาภรณ์	ถิ่นศรี

๘1	 นางสาวรัตนาพร	ดวงแก้ว	 ๘๒	 นายลัทธพล	ผาลา

๘3	 นางสาววรฉัตร	ค�าพันธ์	 ๘4	 นายวรเมธ	ภูพาที

๘๕	 นางสาววรรณพร	บรบิูรณ์	 ๘๖	 นายวรัท	เทยีบคุณ

๘๗	 นางสาววลัยลักษณ์	มุ่งรองกลาง	 ๘๘	 นายวัชรพงษ์	พศิค�า

๘๙	 นางสาวศนสิา	วรรณธรรม	 ๙๐	 นางสาวศศวิมิล	วงวเิศษ

๙1	 นางสาวสติาภรณ์	สมศร	ี ๙๒	 นางสาวสริญิา	ทพิย์จรยิาอุดม

๙3	 นางสาวสุชัญญา	หวังกลิ่น	 ๙4	 นางสาวสุภัสสรา	ค�ายอด

๙๕	 นางสาวสุภารว	ีสมิมาลา	 ๙๖	 นางสาวสุรัมภา	อุทัยเรอืง

๙๗	 นางสาวเสาวภา	ปานแก้ว	 ๙๘	 นางสาวหฤทัย	พลศักดิ์เดช

๙๙	 นางสาวอนัญญา	ขันธ์แก้ว	 1๐๐	 นางสาวอรญา	ขุมพุทธา

1๐1	 นางสาวอรญา	อาร์จอสนยี์	 1๐๒	 นางสาวอรณชิชา	เสาวกุลภญิโญ

1๐3	 นางสาวอรอุมา	ศรินิกิร	 1๐4	 นายอรุณ	ชอบสวน

1๐๕	 นางสาวอังคณา	จันทะรนิ	 1๐๖	 นางสาวอาจารยี์	อนิทร์ศร

1๐๗	 นางสาวอารยีา	พลเสนา	 1๐๘	 นางสาวอารยีา	ไพรสอน

1๐๙	 นายอุกฤษฎ์	อนุสนธวิงษ์	 11๐	 นางสาวอุมา	ถติย์แสน

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิช�เอกก�รจัดก�รธุรกิจบริก�รและก�รจัดง�น

๑ นางสาวดวงกมล กลขุนทด ๒ นางสาวกฤตวรรณ อุดมวงศ์ไพบูลย์

๓ นางสาวฐติิชญา โฉมเฉลา ๔ นางสาวธติญิา อัศยาพร

๕ นายปรวิัฒน์ มุมอภัย ๖ นางสาวกนกภรณ์ เกลี้ยงเกลา

๗ นางสาวภคพร ศรนีิ่มนวล ๘ นางสาวสปิาง ชุณหปราณ

๙ นายธรี์ กติยุทธกรณ์  ๑๐ นางสาวณัฐฐนิ ีโยศรคีุณ

๑๑ นางสาวนภสร ศรสีุรักษ	์ 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต วิช�เอกก�รจัดก�รธุรกิจบริก�รและก�รจัดง�น

1๒	 นางสาวกรรวี	วรรณศร	ี 13	 นายกรวชิญ์	เกษมเนตร

14	 นางสาวกันต์กนษิฐ์	ขูทก	 1๕	 นางสาวกัลยพร	อนันต์ชลาลัย

1๖	 นางสาวเกวลนิ	วลิสัน		 1๗	 นายจริวัฒน์	ทองดี

1๘	 นายชนกันต์	เพกิชัยภูม	ิ 1๙	 นายชนม์สวัสดิ์	สวัสดิ์พาณชิย์

๒๐	 นางสาวชนัญธดิา	จงึตระกูล	 ๒1	 นางสาวชนษิฎา	ชัยชนะทรัพย์

๒๒	 นางสาวโชตกิา	โพธชิาราช	 ๒3	 นางสาวโชตกิา	ลิ้มมหาคุณ
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๒4	 นางสาวฐติาภา	ครองยุต	ิ ๒๕	 นางสาวฐติพิร	ฝ่ายดี

๒๖	 นายณรงค์รัชช์	คุณาพงศ์กุล	 ๒๗	 นางสาวณัชธชิา	บัวซุย

๒๘	 นางสาวณัฐรกิา	มุงค�าภา	 ๒๙	 นางสาวดลลชา	จติรตะนัติ

3๐	 นางสาวทัศนาพร	พันธุ์ยานนท์	 31	 นางสาวธนพร	สมสะอาด

3๒	 นางสาวธมลวรรณ	ขอนศักดิ์	 33	 นางสาวธัญวรัตน์	เจรญิชัย

34	 นางสาวนงนภัส	แซ่ตัง้		 3๕	 นางสาวนฤมล	แจ่มใส

3๖	 นางสาวนวพรรณ	แสงพุฒ	 3๗	 นางสาวนันทกิานต์	ข�าเพ็ง

3๘	 นายบัญชาการ	ค�าภาคย์	 3๙	 นางสาวบาจรยี์	พุทธลา

4๐	 นางสาวบุษกร	พมิพ์หานาม	 41	 นางสาวปัทมพร	นุชประยูร

4๒	 นางสาวผกายมาศ	ภญิโยยง	 43	 นางสาวพรรณนภิา	ปัญจรักษ์

44	 นางสาวพรรณภา	สันวลิาศ	 4๕	 นางสาวพัชราภรณ์	ยิ้มถนอม

4๖	 นายพรีะวัฒน์	สุขสาย		 4๗	 นางสาวภญิญดา	ถนอมโอภาส

4๘	 นางสาวภูสุดา	แซ่ฉั่ว	 	 4๙	 นางสาวเมธาพร	อุตรนคร

๕๐	 นางสาวรตชิา	ศรวีงษ์		 ๕1	 นางสาวรวภิา	แก้วแท้

๕๒	 นางสาววรนิทร	เพ็ญศร	ี ๕3	 นางสาววมิลภัทร	สุภัควนชิ

๕4	 นางสาววไิลพร	สุทธพิงษ์	 ๕๕	 นางสาวศรัณยา	จันทร์นาหว้า

๕๖	 นางสาวศรุตา	ใจก�าแหง	 ๕๗	 นางสาวศริดา	เชยีงแสน

๕๘	 นางสาวสรัญญาพร	ล่วงเขตต์	 ๕๙	 นางสาวสรินี	บุญทองดี

๖๐	 นางสาวสุกัญญา	เสอืเล็ก	 ๖1	 นางสาวสุจติรา	สุนทรารักษ์

๖๒	 นายสุทธนินท์	อทิธจิันทร์	 ๖3	 นางสาวสุพรรษา	บุษเนตร์

๖4	 นางสาวสุภาภรณ์	ค�ามูลทา	 ๖๕	 นายสุรสหี์	แสนสุด

๖๖	 นายอนาวลิ	สุ่มมาตร	 	 ๖๗	 นางสาวอโนทัย	เครอืศริโิรจน์

๖๘	 นางสาวอภชิญา	ใสสะอาด	 ๖๙	 นางสาวอรนุช	พัดเพ็ง

๗๐	 นายอัครวัฒน์	ชาตเิดช	 ๗1	 นางสาวอารญิาภรณ์	สุทธริักษา

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิช�เอกก�รตล�ด

๑ นางสาวปิยะฉัตร โพธิ์จติร ๒ นางสาวศศชิา ธรรมารุ่งเรอืง

๓ นายวรพล อรุณส�าราญ	 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิช�เอกก�รตล�ด

๔ นางสาวนันทรัตน์ จงโยธา ๕ นายธรีะพันธ์ สุทธปิระภา

๖ นายอัษฎายุธ ใสภริมย์ ๗ นางสาวนริชา ชมภูเวยีง

๘ นายศุภชัย ศรคี�า  ๙ นางสาวปวมิล คูณทอง

๑๐ นางสาวเบญจรัตน์ ไทยศรวีงศ์ ๑๑ นางสาวรตา จักรเมธากุล

๑๒ นางสาวอารยา พรมหาลา ๑๓ นางสาวนรีภา พันธ์โนเรศน์

๑๔ นางสาวมุฑติา เพชรพนมกุล ๑๕ นางสาวพชิาณกิา จันทะพรโสม

๑๖ นางสาวมธุรดา ภักดบีัณฑติ ๑๗ นางสาวสุทัตตา ดเิรกฤทธิ์

๑๘ นางสาวสโรชา เรอืงศริิ ๑๙ นางสาวชลติา จันทร์ศรี
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บริห�รธุรกิจบัณฑิต วิช�เอกก�รตล�ด

๒๐	 Mr.ROBERTO	HERRERA	DIAZ	 ๒1	 นางสาวกนกวรรณ	ดวงมณี

๒๒	 นางสาวกมลชนก	ศรชีะฎา	 ๒3	 นางสาวกรกนก	บุตรศรี

๒4	 นางสาวกรรณกิา	จันทะวงษ์	 ๒๕	 นายกฤตภาส	เลศิด�ารงธรรม

๒๖	 นางสาวกวนิตรา	อนุเดช	 ๒๗	 นางสาวกานดารัตน์	อนุภาพ

๒๘	 นางสาวกติตยิา	ครองยุต	ิ ๒๙	 นายเกรยีงศักดิ์	สาเมฆ

3๐	 นางสาวเกศณยีาพร	โนนทงิ	 31	 นางสาวเขมจริา	ธนวบิูรณ์

3๒	 นายคมชนาธปิ	วงศ์ค�าปวน	 33	 นางสาวจารุวรรณ	จรงิเพ็ง

34	 นางสาวจริาวรรณ	แพทย์จัตุรัส	 3๕	 นางสาวจุฑารัตน์	ชะอุ่ม

3๖	 นางสาวจุฑาศนิันท์	ดมีาก	 3๗	 นางสาวชฎาธร	พันแสน

3๘	 นายชนากฤษ	เชยขุนทศ	 3๙	 นางสาวชนากานต์	ทรัพย์สริริัตนะ

4๐	 นางสาวชนาพร	เต็งกติตไิพศาล	 41	 นางสาวชนกิา	บุญเซ่ง

4๒	 นายชลวทิย์	จันทร์ขาว	 43	 นางสาวชุตมิา	ภูยาทพิย์

44	 นางสาวโชตณิา	เนยีมชมภู	 4๕	 นายฌาคญิา	พรมไชยา

4๖	 นางสาวณัชค์ธรนิภ์	เสวสิทิธิ์	 4๗	 นางสาวณัชชา	แซ่ลี้

4๘	 นายณัฐวัฒน์	แก้วบุดด	ี 4๙	 นางสาวดรุณ	ีเกยีรตริัมย์

๕๐	 นางสาวธณัฐยาภรณ์	เพยีรชนะ	 ๕1	 นายธนเดช	ตัง้วัฒนารุจ

๕๒	 นายธนพนธ์	รัตนอ�าพล	 ๕3	 นายธนัท	ตันรัตนานนท์

๕4	 นายธนาดล	สู่เสน	 	 ๕๕	 นายธวัชชัย	ปัถถาสาย

๕๖	 นางสาวธัญญลักษ์	กจิไธสง	 ๕๗	 นางสาวธัญญาเรศ	จันทวัฒน์

๕๘	 นางสาวธัญพชิชา	โสดา	 ๕๙	 นายธรีุตม์	ณศีะนันท์

๖๐	 นายธรีุตม์	อังกูลพัฒนาสุข	 ๖1	 นางสาวนัญฑ์ทัชภรณ์	ภูฆัง

๖๒	 นางสาวนันทกิานต์	ตันประสทิธกิุล	 ๖3	 นางสาวประตภิา	มหาโยธารักษ์

๖4	 นางสาวปรยิากร	แบนขุนทด	 ๖๕	 นางสาวปวณีา	วมิาสงิห์

๖๖	 นายปารเมศ	พรหมหาราช	 ๖๗	 นางสาวปิยธดิา	ท้าวรถ

๖๘	 นางสาวปิยวรรณ	บุราณรมย์	 ๖๙	 นางสาวปิยะธดิา	ทววีงศ์แสงทอง

๗๐	 นายพงศกร	เลสลี่ฮอลล์	 ๗1	 นายพงศ์พัทธ์	ศรโีคตร

๗๒	 นางสาวพรรณกิาร์	สุวรรณโคตร	 ๗3	 นางสาวพฤกษา	แซ่เต็ง

๗4	 นางสาวพัชราภรณ์	ต่างกง	 ๗๕	 นางสาวพัชรฎิา	พันสุเทพ

๗๖	 นางสาวพัฒน์นติา	ชัยวรยิาพงศ์	 ๗๗	 นางสาวพัทธ์ธรีา	กุลไพศาล

๗๘	 นางสาวพมิพ์ชนก	จันทรเพชร	 ๗๙	 นายภควัต	ศรกีุตา

๘๐	 นางสาวภัทตราพร	ชูตา	 ๘1	 นายภัทรชัย	กลางบุรัมย์

๘๒	 นายภูมพิันธุ์	สาครเสถยีร	 ๘3	 นายภูษณ	หลิ่ววริัช

๘4	 นายมนพัทธ์	อนิธสิาร		 ๘๕	 นางสาวมาตา	มาสนิ

๘๖	 นางสาวยุวด	ีสุระดะนัย	 ๘๗	 นางสาววณชิยา	จงอางจติต์

๘๘	 นางสาววรนษิฐา	เสยีงหวาน	 ๘๙	 นางสาววรัชยา	มาตสุรยี์
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๙๐	 นายวสวัตติ์	พลงาม	 	 ๙1	 นางสาววารุณยี์	ลอยร่อน

๙๒	 นายวชิชากร	พมิพ์บุญมา	 ๙3	 นางสาววริมณ	เนตรเสมาทอง

๙4	 นางสาวศศปิระภา	บับพาจันทร์	 ๙๕	 นางสาวศริลิักษณ์	ระชนิลา

๙๖	 นางสาวศุภณชิา	บุญพบ	 ๙๗	 นายศุภลาภ	ศริชิัยสุทธกิร

๙๘	 นางสาวศุภสิรา	มโนสัมฤทธิ์	 ๙๙	 นายสมปอง	ค�าแสนราช

1๐๐	 นางสาวสารสิา	ชาตบิุตร	 1๐1	 นางสาวสรินิาฎ	เชื้อตาหมื่น

1๐๒	 นางสาวสริภิัทร	ปรดี	ี 	 1๐3	 นางสาวสุกัญญา	ใจชนะ

1๐4	 นางสาวสุกัญญา	รุณจักร์	 1๐๕	 นางสาวสุธาทพิย์	วชิาชัย

1๐๖	 นางสาวสุภนดิา	สดีารักษ์	 1๐๗	 นางสาวสุภัสสรา	สุวรรณชัยรบ

1๐๘	 นางสาวสุภาวณิี	สุรัตน์	 1๐๙	 นางสาวสุภญิญา	ตัง้กุลบรบิูรณ์

11๐	 นางสาวสุวมิล	ตดิมา	 	 111	 นางสาวอรกานต์	วชิาเรอืง

11๒	 นายอังศฎาวุฒิ	บ�ารุง	 	 113	 นางสาวอัญมณ	ีธรีะภาพ

114	 นางสาวอาจรยี์	ตันแดง		 11๕	 นางสาวอนิทริา	อุดามาร	

11๖	 นายเอกราช	ศริภิูล

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑ นางสาวปัทมา ประยูรมหศิร ๒ นางสาวผุสชา พมิพา

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๓ นางสาวเชญิขวัญ นันทะแสง ๔ นางสาววภิาว ีจ�ารัสฉาย

๕ นางสาวปรารถนา โตไธสงค์ ๖ นางสาวอรพรรณ อาจสมัย

๗ นายพรีกร บุญสูง  ๘ นายจักรภัทร กรมวังก้อน

๙ นางสาวภัควลัญชญ์ บัวสุวรรณ ๑๐ นางสาวกุลธดิา ภาษา

๑๑ นายณัฐภูวมณิทร์ มณโีรจน์ ๑๒ นางสาวศศธิร เทยีนศรี

๑๓ นางสาวศุภสิรา ภูมิ  ๑๔ นายปัณณทัต ทองเกลี้ยง

๑๕ นางสาวภรีดา กายจะโป๊ะ ๑๖ นางสาวอารยีา พฤกษา

๑๗ นายเทวนิทร์ ศรสีวัสดิ์ ๑๘ นางสาวพชิญาภา นันทะค�า

๑๙ นางสาววรางคณา จันทวฤทธิ์ ๒๐ นางสาวธนพร ตรรีัสสพานชิ

๒๑ นางสาวอพชิญาภรณ์ เวชสวัสดิ์	 	

บัญชีบัณฑิต

๒๒	 นางสาวกนกพร	ไขแสง	 ๒3	 นางสาวกมลพรรณ	ไชยเจรญิ

๒4	 นายกษดิศิ	มหาวรากร	 ๒๕	 นางสาวกัลยณัฐ	แก่นโชตกิุล

๒๖	 นางสาวกานต์ธดิา	อนิทยุง	 ๒๗	 นายกติตธิัช	ศุภภญิโญพงศ์

๒๘	 นางสาวจนิต์จุฑา	สายทอง	 ๒๙	 นางสาวชญาณ	ีพรหมเจรญิ

3๐	 นางสาวชนดิา	เหี่ยม	ี 	 31	 นางสาวชมนัส	รัชโพธิ์

3๒	 นางสาวชลดา	เสยีดไธสงค์	 33	 นายณัชรพล	โสภัณ
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34	 นางสาวณัฐณชิา	ศุภวัฒนานนท์	 3๕	 นางสาวณัฐนรี	ทาสดี�า

3๖	 นางสาวณัฐนันท์	ไชยรนิทร์	 3๗	 นางสาวดารนิทร์	อนิต๊ะลอื

3๘	 นางสาวตวงเพชร	วารสทิธิ์	 3๙	 นางสาวธัญชนก	ถวัลย์วรีะวงศ์

4๐	 นางสาวนรศิรา	ค�าพันธ์	 41	 นางสาวนรกีานต์	โสดา

4๒	 นางสาวนัทธมน	เหล่าพงศ์เจรญิ	 43	 นางสาวนุชจรยี์	แก้วภู

44	 นางสาวปนติา	ในทอง		 4๕	 นายพงษ์ดนัย	ทองใบ

4๖	 นางสาวพรธยิา	ประสารรส	 4๗	 นางสาวพรรณพัชร	เพชรรัตน์

4๘	 นางสาวพสกิา	โกศลนริัญพันธุ์	 4๙	 นางสาวพัชรดิา	เพ็ชรดี

๕๐	 นางสาวพชิญาณ	ีชาตเิชื้อ	 ๕1	 นางสาวพมิจันทร์	หัตถะประกอบ

๕๒	 นางสาวพมิพ์ภัทรา	ลสีมทิธานันท์	 ๕3	 นางสาวเพ็ญนภา	จูมวงค์

๕4	 นางสาวเพ็ญรด	ีวไิลงาม	 ๕๕	 นางสาวภัทรภร	จันทรักษา

๕๖	 นางสาวเมธาพร	กรชิก�าจร	 ๕๗	 นางสาวรัตนาวด	ีธูปศรี

๕๘	 นางสาวรุจาภา	นูวบุตร	 ๕๙	 นางสาวลลติา	สงิห์ทน

๖๐	 นางสาววราภรณ์	แปลงตัว	 ๖1	 นางสาววัชราภรณ์	นามไพร

๖๒	 นางสาววจิติรา	มาพร		 ๖3	 นางสาววริยิา	สุขเกษม

๖4	 นางสาวศริกิาญจน์	บวรโมทย์	 ๖๕	 นางสาวศริมิาพร	แสนโคตร

๖๖	 นางสาวสมบูรณ์	พุ่มเจรญิ	 ๖๗	 นางสาวสมรัชน	ีสูงแข็ง

๖๘	 นางสาวสริานุช	ม่านทอง	 ๖๙	 นางสาวสุดาลักษณ์	ปาใจประเสรฐิ

๗๐	 นางสาวสุทัตตา	ศรอีรุณ	 ๗1	 นางสาวสุภญิญา	ศลิาชาติ

๗๒	 นายสุรพัศ	อุดมผล	 	 ๗3	 นางสาวสุรัชฎา	ดวงตะวงษ์

๗4	 นางสาวอมรประภา	กัณหา	 ๗๕	 นางสาวอรอนงค์	วงษ์หาร

๗๖	 นางสาวอสมาภรณ์	พานชิย์ด	ี ๗๗	 นางสาวอาทติยา	ฤทธไิชย

๗๘	 นางสาวกัญญาณัฐ	คบืขุนทด	 ๗๙	 นางสาวก�าไล	กองราชา

๘๐	 นางสาวนพมล	ตรงเที่ยงธรรม	 ๘1	 นางสาวเนรัญณัฏฐ์	ราชสทีา

๘๒	 นางสาวเบญญาภรณ์	สงิหาด	 ๘3	 นางสาวศุภรัตน์	ปัญญาพนิจิกุล

๘4	 นายสุรยุทธ์	พสิัยสถาน	 ๘๕	 นายอัครวชิญ์	ธูปกระแจะ
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ดุริย�งคศ�สตรบัณฑิต

ดุริย�งคศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑ นางสาวกุลญาดา ทาโว ๒ นางสาวชนกนันท์ อรยิา

ดุริย�งคศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๓ นายจักรกฤษณ์ บุตรลักษณ์ ๔ นางสาวทุตยิารัชมิ์ บุดดาดวง

๕ นางสาวอารสิา จันทะรังศรี ๖ นายฌาณัฏฐ์ สุรแิสง

ดุริย�งคศ�สตรบัณฑิต

๗	 นายกฤษกร	ศริ	ิ 	 ๘	 นายเกรยีงไกร	ขุนอาจ

๙	 นายจริัฐ	ปานเขยีว	 	 1๐	 นายจริายุ	จนีเหนาะ

11	 นายจริายุส	ไชยปัญหา	 1๒	 นายเจษฎาวุฒ	ิรักษากุล

13	 นายฉัตรมงคล	พลชัย		 14	 นายเฉลมิเกยีรต	ิบุษบงก์

1๕	 นายฐติกิติิ์	ไชยวงษา	 	 1๖	 นายเทดิทูน	แท่นทอง

1๗	 นายธนวนิท์	กาญจนพัฒน์	 1๘	 นายเปรมศักดิ์	จุลค�าภา

1๙	 นางสาวพรประภา	โคตรหานาม	 ๒๐	 นายพธิวัช	มรกตศรวีรรณ

๒1	 นายพรีพัฒน์	ค�ามูลมาตย์	 ๒๒	 นางสาวภัทราภรณ์	ภัทรศริพิงษ์

๒3	 นายภาณุพงศ์	อุดม	 	 ๒4	 นายมารวย	บัวภา

๒๕	 นายรวภิาส	อ่อนโพธา		 ๒๖	 นายวรีะพงษ์	เชาว์เชี่ยวชาญ

๒๗	 นายศราวุฒ	ิกจิเทาว์	 	 ๒๘	 นายศริวิัฒน์	สุขพัฒนานรากุล

๒๙	 นายศวิกร	สุภาพชิติ	 	 3๐	 นายศุภวชิญ์	ฉะโน

31	 นางสาวสกุลรัตน์	สุนเมอืงปาก	 3๒	 นายสถติย์พงษ์	อันทพริะ

33	 นายสรยุธ	มูลชาต	ิ 	 34	 นายสหัสวรรษ	ด�ารงค์กจิ

3๕	 นายสหัสวรรษ	โสภาอุทก	 	

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ดุริย�งคศิลป์

1								นายจาตุรงค์	สโีนนม่วง

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ทัศนศิลป์

๑ นายณัฐพล ศรชีมภู  ๒ นางสาวภัทรานษิฐ์ ราชมณี

๓ นางสาวฐติิรัตน์ มะโนวงศ์ ๔ นางสาววนีา แซ่กวน

๕ นางสาวอภสิมัย ทองมหา ๖ นางสาวณัฐนสิา มงคลฐติคิุณ

๗ นางสาวชวศิา ตั้งวงศ์วณชิย์ ๘ นางสาวนภัสสร ทาวะลุน

๙ นางสาวสุวภิาภรณ์ โพละลัย ๑๐ นายชนนาถ สมี่วง

ร�ยน�มบัณฑิต คณะศิลปกรรมศ�สตร์



1๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๑๑ นางสาวภัทรนันท์ ชูศรทีอง ๑๒ นางสาวอภญิญา ศรลีากูล

๑๓ นางสาวธัญญรัตน์ บุญประคม	 	

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ทัศนศิลป์

14	 นายกฤษฎา	การประไพ	 1๕	 นางสาวกติตมิา	กันณารักษ์

1๖	 นายกรีต	ิเมอืงจันทร์	 	 1๗	 นายจักรพันธ์	โปรสิา

1๘	 นางสาวจริภา	บุตรกุล		 1๙	 นายจริายุ	ว่องไว

๒๐	 นายเฉลมิชัย	บุญโต	 	 ๒1	 นางสาวณัฐกฤตา	กลางสวัสดิ์

๒๒	 นางสาวณัฐนชิา	ลาภกระโทก	 ๒3	 นางสาวทพิย์รัตน์	ด�ารงค์พานชิ

๒4	 นางสาวธนัชชา	ส่งศริปิระดับบุญ	 ๒๕	 นายธนากร	ดเีเป้น

๒๖	 นายธัญวุฒ	ิก้อนนาค		 ๒๗	 นางสาวนครนิทร์	ใจธรรม

๒๘	 นางสาวปฏมิากร	ดอกกระโทก	 ๒๙	 นายประภากร	นามจันทร์ดา

3๐	 นางสาวปรายฝัน	สาอุตม์	 31	 นางสาวผนืน�า้	สนั่นเมอืง

3๒	 นายพงศ์พนชิ	อัญชุล	ี 	 33	 นางสาวพรธดิา	สุวรรณกติตกิร

34	 นางสาวพรสุดา	ภญิญา	 3๕	 นายพลศรุต	พงษ์สมบัติ

3๖	 นางสาวพชิามญชุ์	สู่หญ้านาง	 3๗	 นางสาวภัสสร	โทผาวงษ์

3๘	 นายภูดนิันท์	เอกลาภ		 3๙	 นางสาวมาทติา	นาลา

4๐	 นางสาวยลดา	แสงหาชัย	 41	 นางสาวรุจริา	พลซา

4๒	 นางสาววชริานันท์	ศรภีูธร	 43	 นายวสุธร	มาลัยทอง

44	 นางสาววารุณ	ีหมื่นผาล	 4๕	 นางสาวศศยิากรณ์	สงเมอืง

4๖	 นายศุภัช	เจอืสกุล	 	 4๗	 นางสาวสนติา	สุกใส

4๘	 นายสรวศิ	สังฆมณ	ี 	 4๙	 นางสาวสริยิากร	เสมาภักดี

๕๐	 นางสาวสุดารัตน์	จันทร์ปุ่ม	 ๕1	 นายอภชิาต	ิผดุงโชค

๕๒	 นายอรรถพล	ค�าแก้ว	 	 ๕3	 นางสาวอรสิรา	จันทรา

๕4	 นายอานันทร์	ทองแสง	 	

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ศิลปะก�รแสดง

๑          นายพงษ์ศักดิ์ พมิแพงรัก

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ศิลปะก�รแสดง

๒ นางสาวจดิาภา พัดเพ็ง ๓ นายธนโชต ิกันหาลา

๔ นางสาวณพัชญ์ปภา ภัทร์ภูวนันต์ ๕ นางสาวปนดิา ประสมศรี

๖ นายธรีะภัณฑ์ เกยีรตพิุฒริักษ์ ๗ นางสาวอนัตตฌา ปุลันรัมย์

๘ นางสาวศศวิมิล วงศ์วัฒนเดช ๙ นายกฤษฎ์ กันภัย

๑๐ นายอัศฆ์เดช พรมโสภา ๑๑ นายณัฐพงษ์ เดชบุญ

๑๒ นางสาวอรณชิา คมนาคม
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ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ศิลปะก�รแสดง

13	 นางสาวกชกร	สงมา	 	 14	 นางสาวกมลวรรณ	สงคามยศ

1๕	 นายกรกช	กาญจนกัณโห	 1๖	 นางสาวกริตกิรณ์	คะบุตร

1๗	 นายคมกรชิ	ใจปิต	ิ 	 1๘	 นายจักร	ีแอแป

1๙	 นางสาวจันจริา	สารศิร	ี ๒๐	 นายจริวัฒน์	ภูกิ่งเงนิ

๒1	 นางสาวชลลดา	ทุยเวยีง	 ๒๒	 นางสาวช่อผกา	แก้วศรจีันทร์

๒3	 นางสาวณักษ์ลภัส	ท�าสมิมา	 ๒4	 นางสาวณัฐพร	รูปพรม

๒๕	 นางสาวณัฐมน	ศรไีสย	 ๒๖	 นางสาวณัฐวรรณ	รัตนพลที

๒๗	 นายณัฐวุฒ	ิช�านาญวงศ์	 ๒๘	 นางสาวธณติา	เศวตวงศ์

๒๙	 นายธนบูรณ์	เกยีรตนิริันดร์	 3๐	 นายธวัชชัย	ไชยมี

31	 นางสาวธาดารัตน์	เขยีววเิศษ	 3๒	 นางสาวนวพร	วชิาเกวยีน

33	 นางสาวนันท์นภัส	แซ่เต็ง	 34	 นางสาวนันท์นภัส	เวชศาสตร์

3๕	 นางสาวปณสิติา	เผยศริ	ิ 3๖	 นางสาวปนัดดา	ศริทิปีกากร

3๗	 นางสาวปาลนิ	ีเฉลยีวฉลาด	 3๘	 นางสาวพรนภิา	ประทุมขันธ์

3๙	 นางสาวภาคณิกีาณต์	พงธ์ทัตธนันชัย	 4๐	 นายมนไท	ดัน้ชัยภูมิ

41	 นายรัฐธพิล	แก้วกัลยา	 4๒	 นางสาวศริกิาญจน์	วงศ์สทิธิ์

43	 นางสาวศริอิาภา	สุดอาราม	 44	 นางสาวอภษิฐา	วอทอง

4๕	 นางสาวอรปรยีากุล	เพ็ชรนนท์	 	

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ส�ข�วิช� ออกแบบนิเทศศิลป์

๑           นางสาวสุชานาถ เพชรโมกุล

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ออกแบบนิเทศศิลป์

๒ นายปิยวัฒน์ อุนา  ๓ นางสาวยิ่งลักษณ์ รัตนทพิย์

๔ นางสาวนภสร วริยิะพงษ์ศรี ๕ นางสาวสุดารัตน์ ปัดลาด

๖ นางสาวบัณฑติา จันทร์ฉาย ๗ นางสาวศริลิักษณ์ สุขสนทิ

๘ นางสาวกัณฑพร กาหลง ๙ นางสาวมนัสชนก มากกลาง

๑๐ นางสาวรัตนากร วรรณวงษ์ ๑๑ นางสาวเมธาพร บุญกอ

ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ออกแบบนิเทศศิลป์

๑๒ นางสาวปณชิา รุ่งปิตะรังสี ๑๓ นางสาวพรรณภัทร สุนสนิ

๑๔ นางสาววชริากรณ์ เร่งสมบูรณ์ ๑๕ นายจริวัฒน์ อาจแก้ว

๑๖ นายฤทธเิกยีรต ิรูปสูง ๑๗ นางสาววชิิยา มถิุนา

๑๘ นางสาวนลนินาถ โตน�้า ๑๙ นายธนัช นธิุรัมย์

๒๐ นายศศพิงษ์ ระชวีะ  ๒๑ นายกรีต ิสุรหิาร

๒๒ นางสาวพมิพ์ชนก แสงรัตน์ ๒๓ นายอัษฎากร จติจ�านงค์

๒๔ นายกษดิิส กิ่งพุ่ม  ๒๕ นางสาวชนกิานต์ ภู่กัน

๒๖ นางสาวภรดิา สสีด  ๒๗ นางสาวสรติา คล่องดี
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ศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ออกแบบนิเทศศิลป์

๒๘	 นางสาวกชกร	ฝางชัยภูม	ิ ๒๙	 นางสาวเกวลนิ	ชนะตระกูลเลศิ

3๐	 นายชนิดนัย	สุดด	ี 	 31	 นางสาวณัฐชยา	โคตรุฉนิ

3๒	 นางสาวณัฐธยาน์	ดพีาชู	 33	 นายณัฐศร	สารสี

34	 นายธนาเทพ	พรมภักด	ี 3๕	 นางสาวนภัสสร	ยศชาติ

3๖	 นางสาวปวณีา	อนิทนูจติ	 3๗	 นางสาวปัทมาพร	โคกแปะ

3๘	 นางสาวพรรษชล	สมัย	 3๙	 นางสาวพพีชิญ์	ถาวร

4๐	 นายภาณุพันธ์	สมเสรฐิ	 41	 นางสาววรฤทัย	ศุภโกศล

4๒	 นายวสิัยทัศน์	ภูมภิาค		 43	 นางสาวสุปรยีา	เลขวรรณวเิศษ

44	 นางสาวสุภัสสรา	สมสา	 4๕	 นางสาวอชริญา	รุ่งเรอืง

4๖	 นางสาวอารยีา	ชนไพโรจน์

นิติศ�สตรบัณฑิต

นิติศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� นิติศ�สตร์

๑           นางสาวธนัชชนก อภวิัชรกุล

นิติศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� นิติศ�สตร์

๒ นางสาวพมิพ์ลภัส พมิพ์พระลับ ๓ นางสาวธรัญญา วงศ์วาสน์

๔ นางสาวธนัชชา โชคชนะวรกติกุล ๕ นางสาวศริประภา ปัญจนะ

๖ นางสาวจดิาภา พลปัถพี ๗ นางสาวชื่นนภา ทองประทุม

๘ นางสาวศศธิร โชตเศรษฐ์ ๙ นางสาวกัญญาพัชร์ รักชนะ

๑๐ นางสาวสุชัญญา ภูนาเงนิ ๑๑ นางสาวธรสพร พงษ์ใหม่

๑๒ นางสาวพมิพชิญา วรพมิลพงศ์ ๑๓ นางสาววรัญญา ไกยสวน

๑๔ นางสาวสริกิร พรหมทะสาร ๑๕ นางสาวณัฐรกิา ศรจีันทร์

๑๖ นางสาวปนัสยา ลกีุล ๑๗ นางสาวกรกฏ ศรจีนิดา

๑๘ นายทนิกร ชาตเิผอืก ๑๙ นายณัฐพนธ์ แสงมณี

๒๐ นายณัฐภัทร สูหา  ๒๑ นางสาวเบญจวรรณ สลุงอยู่

๒๒ นางสาวปุณยวญี์ สมสอง ๒๓ นางสาวฐานติา ค�าอ้อ

๒๔ นางสาวฐติิรัตน์ มาสะระ ๒๕ นางสาวณัฐนร ีโพธสิว่าง

๒๖ นางสาวณัฐชนก สารภาพ ๒๗ นางสาวธัญลักษณ์ ภูค�าผาย

๒๘ นายทรงภัทร ศรวีไิล  ๒๙ นางสาวประวณีา วชิัย

๓๐ นางสาวปรชิญา ศริดิ�า ๓๑ นางสาวภัชชารญีา แดนสงิห์

๓๒ นายภาณุพงศ์ เทศไธสง ๓๓ นางสาวมลธริา คะดเีวยีง

๓๔ นางสาวเมศญิา ศริษิา ๓๕ นางสาวลดามณ ีแก้วปัญญา

ร�ยน�มบัณฑิต คณะนิติศ�สตร์



1๖3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๓๖ นางสาวกัลยรัตน์ กิ่งนอก ๓๗ นายตฤณ วัชรโภคานนท์

๓๘ นายพทิวัส คูศรพีทิักษ์ ๓๙ นายภาวัต เจรญินนท์

๔๐ นายรัตตพิงศ์ ไชยรา  ๔๑ นายอธคิม ลุ่มสุวรรณ

๔๒ นางสาวธัญญาเรศ เวชสวัสดิ์ ๔๓ นางสาวศศพิมิพ์ จ�าปาทุม

๔๔ นางสาวกัญจนพร สารมะโน ๔๕ นายจักรพงศ์ โชคพศิาลทรัพย์

๔๖ นายณฐพล แท่งทอง  ๔๗ นางสาวทอตะวัน ออมไธสง

๔๘ นางสาวกมลลักษณ์ วรรณเมอืงเก่า ๔๙ นางสาวจดิาภา พันธ์สระคู

๕๐ นายศรัณญ์ เสอืส่อสทิธิ์ ๕๑ นางสาวชัญญานุช เตชะสหีบุตร

๕๒ นางสาวกัญญาณัฐ ร่มเย็น ๕๓ นางสาวพริิยาภรณ์ แกมนริัตน์

๕๔ นางสาวจริัชญา ปะมาคะเต ๕๕ นายชยันต์ สุวรรณ

๕๖ นายธรรมกร เร่งศริกิุล ๕๗ นางสาวสริกิร วรครบุรี

๕๘ นายจักรตรวีุธ ธนูศร ๕๙ นางสาวณชิาภา ชัยภบิาล

๖๐ นางสาวธันย์ชนก คงพพิัฒน์ ๖๑ นางสาวบุณยาพร มแีสง

นิติศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� นิติศ�สตร์

๖๒ นางสาวนันจริาพร วเิศษลา ๖๓ นายธนากร ภูทอง

๖๔ นายพรีพล เชื้อหอม  ๖๕ นายรัฐภูม ิเยาว์ธานี

๖๖ นายจักรพันธ์ ไชยชาต ิ ๖๗ นางสาวจุฬาลักษณ์ เบญจปิยะพร

๖๘ นายธนกฤต ไข่คง  ๖๙ นางสาวรัตนกร สุดสวาท

๗๐ นางสาวศริวิรรณ ชดิชมนาด ๗๑ นายอธบิด ีศรธีร

๗๒ นายณพวัฒน์ ศริแิสงทอง ๗๓ นางสาววรรณกิาร์ มะณศีรี

๗๔ นายวัชรพล ชาวดง  ๗๕ นางสาวสุภัคพร พวงศรเีคน

๗๖ นางสาวกนษิฐา ศรผีักหอม ๗๗ นายกติตศิักดิ์ พลอาษา

๗๘ นายเกรกิเกยีรต ิบุระค�า ๗๙ นางสาวสุคนธา สังเงนิ

๘๐ นายธนคม เดชะชาต ิ ๘๑ นางสาวธนภรณ์ วงศ์ศรแีก้ว

๘๒ นางสาวธันยธรณ์ ปาลด ี ๘๓ นางสาวอัปษร ดวีันรอง

๘๔ นายชนะพล บุญรอด ๘๕ นางสาววศนิ ีมั่นประเสรฐิ

๘๖ นางสาวศุภนดิา เพยีรพานชิ ๘๗ นายทัศน์พล ทองเจรญิ

๘๘ นางสาวชาลนิ ีทองยศ ๘๙ นางสาวเกศรา ลขิติสกุลวงศ์

๙๐ นายชาตสิมบูรณ์ วัฒนากลาง ๙๑ นางสาวณัฐชพร เศษทา

๙๒ นางสาวงามเงนิยวง โชควัฒนพรหม ๙๓ นายปนวัฒน์ ทอนพลกรัง

๙๔ นางสาวพัณณ์ชติา เธยีรนเิวศน์ ๙๕ นางสาวอภญิญา นาจอมทอง

๙๖ นางสาวจารุกัญญ์ ส�าลี ๙๗ นางสาวณัฏฐา พุ่มพฤกษ์

๙๘ นางสาวภัทรวด ีศรวีชิา ๙๙ นางสาวศริปิระภา คนยั่ง

๑๐๐ นายตรีะโนม จันทา  ๑๐๑ นางสาวรรดิา ตั้งพัฒนพานชิ

๑๐๒ นายอนิทัช นามวาท  ๑๐๓ นางสาวฐานติา นาสมวาส

๑๐๔ นางสาวธนัชชา เห็มชนาน ๑๐๕ นางสาวมารสิา ปัทมะรสิา



1๖4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๑๐๖ นางสาวกนกนาฏ สุรมติร ๑๐๗ นางสาวณัฏฐณชิา สุวรรณไตรย์

๑๐๘ นายกฤตพิงศ์ จันทะนะ ๑๐๙ นางสาวเกวลนิ จุรมีาศ

๑๑๐ นางสาวชุตมิา บุญอนันต์ ๑๑๑ นางสาวรัญญาภัทร์ ธนภัทร์พูนสนิ

๑๑๒ นางสาวสุชานันท์ ศรหีมื่นไวย ๑๑๓ นางสาวอรอนงค์ สุขเกษม

๑๑๔ นางสาวนงลักษณ์ เลศิลี้วัฒนกจิ ๑๑๕ นางสาวนพัชนันต์ คงไทย

๑๑๖ นางสาวยษิฐา เบญจางศริิ ๑๑๗ นายศุภฤกษ์ แก้วกัลยา

๑๑๘ นายพรีภาส จันฤาไชย ๑๑๙ นางสาวสวชิญา ศรกีงพลี

๑๒๐ นางสาวนศิาชล มหานลิ ๑๒๑ นางสาววันนภิา พรมดวงสี

๑๒๒ นางสาวอมรรัตน์ อุตวงษา ๑๒๓ นายช่อชัยพฤกษ์ อุ่นค�า

๑๒๔ นางสาวพชรธมนต์ ขวดพุทรา ๑๒๕ นางสาววนัฐดา รักชาติ

๑๒๖ นายณัฐพล เคนเวยีง ๑๒๗ นายตะวัน วงค์ศรี

๑๒๘ นางสาวเพชรรัตน์ สมัญญา ๑๒๙ นางสาวสุนษิา สะสกิุล

๑๓๐ นางสาววมิลรัตน์ หล้าสมบูรณ์ ๑๓๑ นางสาวผกามาศ ค�าแหง

๑๓๒ นางสาววภิาว ีทองดี  ๑๓๓ นางสาวเสาวลักษณ์ หนองเหล็ก

๑๓๔ นางสาวโชตวิรรณ บุญโพธิ์ ๑๓๕ นายพรีกานต์ เครอืค�า

๑๓๖ นายภูวดล ทพิย์เดช  ๑๓๗ นางสาวจริัชญา มริัตนไพร

๑๓๘ นางสาวเกวลนิ แว้นจันลา ๑๓๙ นายคุณภาช มหาธนะธร

๑๔๐ นางสาวณชิกุล โวหารา ๑๔๑ นางสาวศริพิร จงจ�า

๑๔๒ นางสาวจติตานันท์ อรรถพพิัฒวนชิ ๑๔๓ นางสาวพชิญาภัค สระฏัน

๑๔๔ นายก้องเขตต์ คุณอุดม ๑๔๕ นางสาวปกัลรัตน์ พันธ์ภักดี

๑๔๖ นางสาวปลายฝัน ผลเหลอื ๑๔๗ นางสาวภัทรานษิฐ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์

๑๔๘ นางสาวเบญจรัตน์ จัดนอก ๑๔๙ นายชรนิทร์ แซ่เขา

๑๕๐ นางสาวณัฐพร มาตรสมบัต ิ ๑๕๑ นางสาวบุญสติา มะลซิ้อน

๑๕๒ นางสาวปานวาด แก่นของ ๑๕๓ นายภูมพิัฒน์ เลพล

๑๕๔ นายธนภัทร สงิห์มี  ๑๕๕ นางสาวภัชชา โฆมานะสนิ

๑๕๖ นางสาวสุมนิตรา นาวบุตร  

นิติศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� นิติศ�สตร์

1๕๗	 นางสาวกนกทพิย์	ปานเดช	 1๕๘	 นางสาวกนกพรรณ	บุญอารยี์

1๕๙	 นางสาวกมลชนก	วริยศริ	ิ 1๖๐	 นางสาวกรกช	บ�ารุงรัตน์

1๖1	 นายกรกฤต	แสงอร่าม	 1๖๒	 นายกฤตเมธ	ทรัพย์เพิ่มทวคีูณ

1๖3	 นางสาวกฤตกิา	โรจนปัญญา	 1๖4	 นายกฤษฎา	นาลาศรี

1๖๕	 นายกฤษฎกีา	เที่ยงบุญ	 1๖๖	 นายกษดิิ์เดช	สวัสดิ์สุข

1๖๗	 นางสาวกัญญาณัฐ	ค�าอุดม	 1๖๘	 นายกันตภณ	นามลวิัลย์

1๖๙	 นางสาวกาญจน์กนก	แซ่เต็ง	 1๗๐	 นางสาวกาญจนา	โยธาเสน

1๗1	 นายกจิไพศาล	สุขสาเกษ	 1๗๒	 นายกติตกิร	พรหมจันทร์

1๗3	 นายกติตณิภัทร์	ภูมมิาโนช	 1๗4	 นายกติตนิันท์	ทรายมูล



1๖๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๗๕	 นางสาวกุสุมา	อุปด	ี 	 1๗๖	 นางสาวเกณกิา	โคตรจรัส

1๗๗	 นางสาวเกษชรนิทร์	กุลเกษ	 1๗๘	 นายเกษมศักดิ์	พวงจันทร์

1๗๙	 นายเกยีรตศิักดิ์	จอมค�าสงิห์	 1๘๐	 นายคชา	ทวสีัตย์

1๘1	 นางสาวคณติา	แก้วเสรมิ	 1๘๒	 นายครีเีขตต์	แก้วกันเนตร์

1๘3	 นายจตุรวทิย์	กองบุญมา	 1๘4	 นายจักรกฤษ	เคนค�าภา

1๘๕	 นายจักรภัทร	โสรมรรค	 1๘๖	 นางสาวจันทร์ธริาพร	ภูยอดพลอย

1๘๗	 นายจารุวัฒน์	จันทะวงศ์	 1๘๘	 นางสาวจณิณ์พชิชา	ผาสุข

1๘๙	 นางสาวจติสุภา	สสีุพัฒน์	 1๙๐	 นางสาวจริาลักษณ์	บุญพร้อม

1๙1	 นางสาวจุฑาทพิย์	จ�ารูญนธิพิัฒน์	 1๙๒	 นางสาวจุฑามาศ	แสงศรี

1๙3	 นางสาวจุรรีัตน์	ชาวดอน	 1๙4	 นายเจตน์	พมิพ์พงษ์

1๙๕	 นายชนสษิฎ์	สายัณเกณะ	 1๙๖	 นางสาวชนฎิา	สุขยนื

1๙๗	 นางสาวชนษิฐา	เมอืงสอน	 1๙๘	 นายชยุตม์	ฮุมโฮม

1๙๙	 นางสาวชลดา	ขรรค์ณรงค์	 ๒๐๐	 นางสาวชลธชิา	ดรธงขวา

๒๐1	 นายชวการ	ประทุมวรรณ	 ๒๐๒	 นายชัชภูร	ีหวังกลุ่มกลาง

๒๐3	 นางสาวชัญญา	เชื้อสดีา	 ๒๐4	 นายชาครติ	ภูเนตร

๒๐๕	 นายชาญวุฒ	ิสุขสวัสดิ์	 ๒๐๖	 นางสาวฐานดิา	พระวเิศษ

๒๐๗	 นายฐติพิงศ์	มาอนิทร์		 ๒๐๘	 นายณัชพัฒน์	ศลิปษา

๒๐๙	 นางสาวณัฎฐธดิา	หล้าศักดิ์	 ๒1๐	 นางสาวณัฏฐา	แก้วลอย

๒11	 นายณัฐพล	กลิ่นศรสีุข	 ๒1๒	 นายณัฐวัฒน์	เนยีมจักโถน

๒13	 นายณัฐวุฒ	ิด�าพลงาม	 ๒14	 นายณัฐวุฒ	ิหล่มเหลา

๒1๕	 นายณัฐศักดิ์	คะสทีอง		 ๒1๖	 นายณัธชมรรคษ์	ปักสังคะเนย์

๒1๗	 นางสาวณชิกานต์	เศวตสุทธพิันธ์	 ๒1๘	 นางสาวณชินันทน์	ประคองสนิ

๒1๙	 นางสาวดวงชวีา	จังหวะ	 ๒๒๐	 นายด�ารงศักดิ์	พลราษฎร์

๒๒1	 นายดสิพงษ์	วเิชฏฐพงษ์	 ๒๒๒	 นางสาวตฤณดิา	คนตรง

๒๒3	 นางสาวตะวันฉาย	บุบผา	 ๒๒4	 นางสาวตมิาพร	สทีา

๒๒๕	 นายเตชทัต	ธรรมศริ	ิ 	 ๒๒๖	 นายเตชสทิธิ์	เถยีรวทิวัส

๒๒๗	 นายเตชะวทิย์	ค�าเหมอืน	 ๒๒๘	 นายทรงพล	สนธริักษ์

๒๒๙	 นายทัชชานนท์	จ�าปาศักดิ์	 ๒3๐	 นางสาวทัศวรรณ	บุญอภัย

๒31	 นางสาวทพิรัตน์	แสนก�่า	 ๒3๒	 นายเทวนิทร์	กุลสานต์

๒33	 นายธนธรณ์	โตเจรญิ	 	 ๒34	 นายธนพล	หยุยลอื

๒3๕	 นางสาวธนภรณ์	สุรยิะชัยกจิ	 ๒3๖	 นายธนภัทร	บุตตะโคตร

๒3๗	 นายธนวรรท	วุฒสิาร	 	 ๒3๘	 นายธราธร	เลศิประสทิธพิันธ์

๒3๙	 นายธวัชชัย	แสงรักษา		 ๒4๐	 นางสาวธัญชนก	หลนิโนนแดง

๒41	 นางสาวธันชลดิา	ดกีลาง	 ๒4๒	 นางสาวธารญิา	นรารมย์

๒43	 นายธติธิรรม	มองธรรม	 ๒44	 นางสาวธติพิร	ศรษีะพล

๒4๕	 นายธเิบต	วชิัยวงษ์	 	 ๒4๖	 นายธรีศักดิ์	วริยิะขันตกิุล
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๒4๗	 นายธูป	เป็นสุข	 	 ๒4๘	 นางสาวนภาจร	ีขรรค์แก้ว

๒4๙	 นายนราวชิญ์	ควรกระโทก	 ๒๕๐	 นางสาวนลัทพร	หนิลาด

๒๕1	 นายนันทวัฒน์	นาวงหา	 ๒๕๒	 นางสาวนันทดิา	การกระสัง

๒๕3	 นางสาวนันทดิา	สุปัญญา	 ๒๕4	 นายนับตร	ีจุรมีาศ

๒๕๕	 นางสาวน�า้ทพิย์	ยากระโทก	 ๒๕๖	 นางสาวน�า้ฟ้า	ส�าแดงเดช

๒๕๗	 นางสาวนติสนิี	มแีก้ว	 	 ๒๕๘	 นายนธิ	ิผาบสมิมา

๒๕๙	 นางสาวนริมล	มูลมาต	 ๒๖๐	 นายนริวทิธิ์	ศรศีาศวัตกุล

๒๖1	 นางสาวเนตรชนก	พกิุลศร	ี ๒๖๒	 นายเนตพิงษ์	พาที

๒๖3	 นางสาวบุษรนิทร์	ค�าประวัต	ิ ๒๖4	 นายเบญจพล	หลวงจันทร์

๒๖๕	 นางสาวปภัสวด	ีจันท	ี 	 ๒๖๖	 นายประภวษิณุ์	เพชรสท้านกุล

๒๖๗	 นางสาวปรางไพลนิ	กุมภา	 ๒๖๘	 นางสาวปราณปรยิา	ผสมศรี

๒๖๙	 นางสาวปรญีาภรณ์	ขอนสัก	 ๒๗๐	 นายปลื้ม	เรอืงเสรี

๒๗1	 นางสาวปวรศิา	จันทร์เทพย์	 ๒๗๒	 นายปัญญวัฒน์	โสภาวะนัสนติกิุล

๒๗3	 นางสาวปานทอง	เปรมสุข	 ๒๗4	 นางสาวปารฉิัตร	แก้วพลิา

๒๗๕	 นายปิยณัฐ	ตังคณติานนท์	 ๒๗๖	 นางสาวปิยธดิา	ปิยนันทภาคย์

๒๗๗	 นางสาวปิยรัตน์	แผ่นทอง	 ๒๗๘	 นางสาวเปรมยุดา	ดาระภา

๒๗๙	 นายพงศธร	แสนมาโนช	 ๒๘๐	 นายพชร	ชุมชัย

๒๘1	 นายพชรพงษ์	ตัง้พงษ์		 ๒๘๒	 นายพชรพล	สุวรรณอภชิน

๒๘3	 นายพยัคฆพงษ์	พรหมปู่	 ๒๘4	 นางสาวพรชนก	ชื่นวเิศษ

๒๘๕	 นางสาวพรนภา	รุ้งมณ	ี ๒๘๖	 นางสาวพรรณอร	จวงจันทร์

๒๘๗	 นางสาวพรฤทัย	สัจธรรม	 ๒๘๘	 นางสาวพัชชาทัส	จ�าเนยีร

๒๘๙	 นางสาวพัชรา	บุญศร	ี	 ๒๙๐	 นายพัฒน์ธรเกยีรต	ิศรสีุราช	คัฒทะจันทร์

๒๙1	 นางสาวพชิญ์ชัญญา	พระวเิศษ	 ๒๙๒	 นางสาวพชิญาภา	มูลสมบัติ

๒๙3	 นายพชิญุตม์	ยิ่งยง	 	 ๒๙4	 นายพชิัยรักษ์	พมิลมาส

๒๙๕	 นางสาวพชิามญชุ์	จันทวะไลย์	 ๒๙๖	 นางสาวพพิักตร์ศรา	ทาสะโก

๒๙๗	 นางสาวพมิพ์ชนก	พลสนิธุ์	 ๒๙๘	 นางสาวพมิพ์ผกา	ทพิย์สันเทยีะ

๒๙๙	 นางสาวพมิพไิล	ละม้ายวรรณ	 3๐๐	 นายพรีภัทร์	ค�ามุลศรี

3๐1	 นางสาวพุทธดิา	ทองมั่น	 3๐๒	 นางสาวเพชรไพลนิ	จรัสสุทธอิศิร

3๐3	 นายภัทรณุพงษ์	ยงยุทธ	 3๐4	 นางสาวภัสสรกานต์	สุนทราภรณ์

3๐๕	 นายภาณุวชิญ์	เพชรสุวรรณ	 3๐๖	 นายภานุวัฒน์	ศรมีาพล

3๐๗	 นายภูมชินก	สุระสาย	 	 3๐๘	 นายภูมพิัฒน์	พันธ์ค�า

3๐๙	 นายภูมริพี	เนื่องศร	ี 	 31๐	 นางสาวมธุรดา	สมวงษ์

311	 นายมนตรัย	สทิธสิุรยิา	 31๒	 นายเมธาว	ีศรไชย

313	 นางสาวยลดา	ช�านกิลาง	 314	 นางสาวรชพร	สมาทา

31๕	 นางสาวรณดิา	ภูมแิสนโคตร	 31๖	 นางสาวรัชฎาภรณ์	โม้ลี

31๗	 นายรัฐกฤษณ์	คุ้มตะบุตร	 31๘	 นายฤทธพิัฒน์	ปานสนาม
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31๙	 นายวงศพัทธ์	มงคลโรจนโภคนิ	 3๒๐	 นางสาววนัชพร	ชื่นตา

3๒1	 นางสาววรพร	ทุยบงึฉมิ	 3๒๒	 นางสาววรัญญา	เจรญิภูมิ

3๒3	 นางสาววรศิรา	ค�านัด		 3๒4	 นางสาววรศิรา	นันที

3๒๕	 นางสาววัชรพีร	เวยีงค�า	 3๒๖	 นางสาววชิุตาพร	สุระเสยีง

3๒๗	 นางสาววภิาภรณ์	หงษ์ทัพ	 3๒๘	 นางสาววภิาวด	ีจบิทอง

3๒๙	 นางสาววภิาวี	คุยส	ี 	 33๐	 นางสาววภิาว	ีพระประเสน

331	 นางสาววสิาสณิี	คงคาน้อย	 33๒	 นายวรีวุฒ	ิศรลีุนช่าง

333	 นางสาวศรนิยา	แผงไธสง	 334	 นายศวิกร	แรงสูงเนนิ

33๕	 นายศวิัช	พุดซา	 	 33๖	 นายศุภกร	พฤกษชาติ

33๗	 นายศุภกร	พลชล	ี 	 33๘	 นายศุภกฤต	งอนจัตุรัส

33๙	 นายศุภกานต์	จารุการ	 34๐	 นายศุภณัฐ	นามจุมจัง

341	 นางสาวศุภนดิา	กุลัยรัตน์	 34๒	 นางสาวศุภสิรา	กันยาทอง

343	 นายสมพงษ์	ธะนะด้วง	 344	 นายสรวศิ	ยงใจยุทธ

34๕	 นางสาวสโรชา	จ�าปาน้อย	 34๖	 นายสริวชิญ์	โกศล

34๗	 นางสาวสริญิญา	พมิพ์วเิศษ	 34๘	 นางสาวสรินิยา	แดนไธสง

34๙	 นางสาวสุกานดา	ตวิเฮอืง	 3๕๐	 นายสุทัศน์	ขุนทองเมอืง

3๕1	 นางสาวสุประภาดา	นาคขุนทด	 3๕๒	 นางสาวสุพัตรา	เกยีรตวิัฒนานนท์

3๕3	 นางสาวสุพชิชา	อ่อนตาจันทร์	 3๕4	 นางสาวสุภานัน	ถาวรเจรญิ

3๕๕	 นางสาวสุภาพร	ประสงค์บัญฑติ	 3๕๖	 นางสาวสุภาภรณ์	แซ่ตัน้

3๕๗	 นางสาวสุเมธาว	ีปีตะขบ	 3๕๘	 นางสาวหทัยรัตน์	ประดับแสง

3๕๙	 นายหรรษชวีนิ	เกศรนิหอมหวล	 3๖๐	 นางสาวเหนอืนที	สุรยิวงศ์

3๖1	 นายอธวิัฒน์	เนยเมอืงปัก	 3๖๒	 นางสาวอพชิญา	สรสทิธิ์

3๖3	 นางสาวอภขิณฐิา	ร้อยพา	 3๖4	 นายอภวิัฒน์	ทพิย์เนตร

3๖๕	 นางสาวอมติตา	มณวีรรณ	 3๖๖	 นางสาวอรณชิา	แม้นบุตร

3๖๗	 นางสาวอรพนิ	ลหีัวสระ	 3๖๘	 นางสาวอโรชา	ยามี

3๖๙	 นางสาวอัจฉรา	ปิ่นแก้ว	 3๗๐	 นางสาวอัชฌานาฎ	จ�าเรญิกุล

3๗1	 นางสาวอนิทริา	สุนทรารักษ์	 3๗๒	 นายเอกภพ	ป้องวงศ์
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ร�ยน�มบัณฑิต วิทย�ลัยก�รปกครองท้องถิ่น

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รง�นช่�งและผังเมือง

1	 นายด�ารงศักดิ์	โทนุบล	 ๒	 นายศรัณย์	จันตรี

3	 นางสาวอารยีา	หัตถสงเคราะห์	 	

เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รเมืองและโครงสร้�งพ้ืนฐ�น

๑ นางสาวสุพัตรา แก้วจ�ารอง ๒ นางสาวสรินิทร์ธร สุวรรณบล

๓ นายโฆษติ บูชาชัยรัตน์ ๔ นายพงค์พล พรชะตา

๕ นายอทิธพิัทธ์ ทวิาพัฒน์ ๖ นางสาวปานหทัย มงคลพันธุ์

๗ นางสาวกนกวรรณ นามูลตร	ี 	

เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รเมืองและโครงสร้�งพ้ืนฐ�น

๘ นางสาวศราวณะ สุภารมย์ ๙ นายสัพพัญญู ไร่ขาม

๑๐ นายชนม์เฉลมิ แก้วพลงาม ๑๑ นายปฏพิล จติรเหมิ

๑๒ นายราชนาว ีสุบนิวงศ์ ๑๓ นางสาวศศธิร ศรดีามาตย์

๑๔ นายพลภัทร การะเกษ ๑๕ นางสาวศริขิวัญ กางจันทา

๑๖ นางสาวนัยนา โพธสิาขา ๑๗ นางสาวจรีณัฐ ศรพีลเงนิ

๑๘ นายโชครัก ภูสอี่อน  ๑๙ นางสาวธันย์ชนก โพธิ์แย้ม

๒๐ นายพชรวรรษ นาคศริชิัยกุล ๒๑ นายฉัตรมงคล ล�าเหลอื

๒๒ นายธนายุทธ เรชวิงค์ ๒๓ นายอรัญกรณ์ สั้วภูเขยีว

๒๔ นางสาวนภัทร เสนานมิติ	 	

เทคโนโลยีบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รเมืองและโครงสร้�งพื้นฐ�น

๒๕	 นายกษพิัทธ์	ทอนมณ	ี	 ๒๖	 นายกจิประมุข	จรงิมาก

๒๗	 นายกติตพิชิญ์	เอี่ยมนริัตน์	 ๒๘	 นายเกยีรตพิงษ์	ภาณุทัต

๒๙	 นายขจรเกยีรติ	รัตนบุรานนท์	 3๐	 นายคามนิ	กมลรัตนพสิุทธิ์

31	 นายคุณากร	วังไฉล	 	 3๒	 นายจริภาส	ใจดี

33	 นายจริายุส	ธนทิธกิุล	 	 34	 นางสาวจริาวรรณ	วันชูเสรมิ

3๕	 นางสาวจุฬารัตน์	ภัทรนภัสศร	ี 3๖	 นายเชาว์วรรธน์	วาระรังสี

3๗	 นายณัฐวัตร	รัตนโภคภัณฑ์	 3๘	 นายณัฐวุฒ	ิเเสนอามาตย์

3๙	 นายนราธรณ์	รัตนเพชร	 4๐	 นางสาวปณัสนันท์	บัวงาม

41	 นายปิยวัฒน์	ส�าราญบ�ารุง	 4๒	 นางสาวปิยะธดิา	บุญเกื้อ

43	 นางสาวผกาพรรณ	สามหาดไทย	 44	 นางสาวพรนรัตน์	เคยีวกลางดอน

4๕	 นางสาวพัชรนิทร์	พสิถาน	 4๖	 นางสาวพนิทุพันธุ์	เดชาธรรมรัชต์

4๗	 นางสาวแพรวา	บุญธรรม	 4๘	 นายภูมนิทร์	พนมสนิธุ์
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4๙	 นางสาวมาลสิา	มอืกระโทก	 ๕๐	 นายราเชน	แนวจ�าปา

๕1	 นางสาววลัยลักษณ์	ทองม	ี ๕๒	 นางสาวสุธาสนิ	ีประจ�าเมอืง

๕3	 นางสาวสุพรรษา	บุญอ�่า	 ๕4	 นางสาวสุรัชชา	พันธ์เลศิ

๕๕	 นางสาวหฤทัย	เคนใบ		 ๕๖	 นายอภสิทิธิ์	ชลภักดิ์

๕๗	 นางสาวอรุโณทัย	จ�าปาโพธิ์	 ๕๘	 นายอัครเดช	โพธบิัณฑติ

๕๙	 นายอัษฎาวุธ	ดวงไข่ษร	 ๖๐	 นายเอกศษิฏ์	วรรณศลิป์

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รคลัง

๑ นายสุภัสชัย รัตนทพิย์ ๒ นางสาวกมลลักษณ์ พรมสงิห์

๓ นายธรี์ ลี้ตระกูลพชิติชัย ๔ นางสาวเบญจวรรณ บุญภูงา

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รคลัง

๕ นายภาณุภักดิ์ สุคนธานุรักษ์ ๖ นางสาวนภาพร เค้าแก้ว

๗ นางสาวกานต์ธดิา ศรวีไิล ๘ นางสาวอธชิา สมประสงค์

๙ นางสาวจรินันท์ สถติชน ๑๐ นางสาวศมนันท์ กันภัย

๑๑ นางสาวพริัลรัตน์ สุวรรณดี ๑๒ นายปฏภิาณ โนนทงิ

๑๓ นางสาวภัทรสุดา พนิจิมนตรี ๑๔ นางสาวสรนิยาภรณ์ วงษ์สา

๑๕ นางสาวอรญา จันทรา ๑๖ นางสาวจรยิา พานแดง

๑๗ นางสาวธนาภรณ์ บุหงาในเมอืง ๑๘ นางสาวพรนภา โลเด

๑๙ นางสาวพมิพ์ชนก ศรคี�า ๒๐ นางสาววริิยาภรณ์ ไชยเสนา

๒๑ นางสาวกนกวรรณ ชวนประกอบ ๒๒ นางสาวรัตนากร เวยีงชัยภูมิ

๒๓ นางสาวธวัลรัตน์ ณ ป้อมเพชร ๒๔ นางสาวพรรณอร หนุนนัด

๒๕ นางสาวหทัยรัตน์ ผุยค�าพิ ๒๖ นางสาวสุพชิชา กลับศรี

๒๗ นางสาววรัญญา วเิศษ ๒๘ นางสาวภัททยิา โทรักษา

๒๙ นางสาวศณินีาถ วงศ์ลา ๓๐ นางสาววภิาดา ภูผาคุณ

๓๑ นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยชนะ	 	

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รคลัง

3๒	 นายกฤตเมธ	ไกยฝ่าย		 33	 นายกติตภิูม	ิวงษ์รัตนะ

34	 นางสาวกติตมิา	ชาน้อย	 3๕	 นายกติตศิักดิ์	รุ่งทวิา

3๖	 นางสาวขวัญจริา	อ้วนละมัย	 3๗	 นายจตุรภัทร	ทองสอดแสง

3๘	 นางสาวจดิาภา	บุญครอบ	 3๙	 นางสาวจริาภา	จันทร์เพ็ญ

4๐	 นางสาวจุฑารัตน์	วงศ์จันทา	 41	 นางสาวชลดา	แผ่นผา

4๒	 นางสาวชุตมิา	แสงสอดแก้ว	 43	 นางสาวณัฐนันท์	ศริศิรมีังกร

44	 นางสาวทรงพร	กรอนโคกกรวด	 4๕	 นายธนดล	แถมสมดี

4๖	 นางสาวนัทธมน	ตรงวัฒนาวุฒ	ิ 4๗	 นายนติวิัฒน์	ค�าเวยีง

4๘	 นางสาวบุษบากร	ประทุมโคตร	 4๙	 นายปรเมศร์	เลศิรัตนชฎาพร



1๗๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๕๐	 นายปรชิญ์	วรรณเวช	 	 ๕1	 นางสาวปารชิาต	ยลถนอม

๕๒	 นายพงษ์พพิัฒน์	เต่านวน	 ๕3	 นางสาวพรชนติย์	ศรปีทุมวงศ์

๕4	 นางสาวพมิพริาภรณ์	หอมทวนลม	 ๕๕	 นางสาวไพรนิทร์	มาตรงามเมอืง

๕๖	 นายภูรพิัชร	โสภาพร	 	 ๕๗	 นางสาวมัลลกิา	ชณิวงษ์

๕๘	 นางสาวมัสยา	นาอุดม	 ๕๙	 นายมาตุภูม	ิภูศรี

๖๐	 นางสาวเมธาว	ีสงิห์ชัย	 ๖1	 นายรชฏ	นันทวจิารณ์

๖๒	 นายลัทธวทิย์	ทพิย์เสนา	 ๖3	 นางสาววนดิา	อาษานอก

๖4	 นางสาววรดา	แถนสแีสง	 ๖๕	 นางสาววรัทยา	เหรวรรณ

๖๖	 นางสาววาสนา	ศักดิ์คะทัศน์	 ๖๗	 นายวทิยาการ	จันทะวัน

๖๘	 นางสาวศตกมล	ญาตสิังกัด	 ๖๙	 นางสาวศริริัตน์	ประทุมศาลา

๗๐	 นางสาวศริวิรรณ	ไชยเสอื	 ๗1	 นายศุภกจิ	สนทิชน

๗๒	 นางสาวโศรยา	จุฬาโคตร	 ๗3	 นางสาวสวรรญา	ตราชู

๗4	 นางสาวสริามล	สุนารัตน์	 ๗๕	 นางสาวสุธดิา	วงษ์เส

๗๖	 นางสาวสุรภา	รยิะบุตร	 ๗๗	 นางสาวหทัยภัทร	กลางการ

๗๘	 นางสาวอธติยา	ธรรมนยิม	 ๗๙	 นางสาวอรสิรา	เตบิกายา

๘๐	 นางสาวอรุณรัตน์	ศรกีุลคร	 ๘1	 นางสาวอ้อมตะวัน	ส�าราญบ�ารุง

๘๒	 นางสาวอารยีา	แซ่อาจ	 	

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 

ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รปกครองท้องถิ่น

๑          นายภัทรโชค ช่วงชติ

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รปกครองท้องถ่ิน

๒ นายธนวัฒน์ มหุวัน  ๓ นายธนาดล พมิพ์ศริิ

๔ นางสาวปิยะฉัตร เพชรศรี ๕ นายชัชชัย บุกกลาง

๖ นายนันทวัฒน์ บุญยอ ๗ นายภูวเดช จรัสศรธีรรัตน์

๘ นางสาวนรกีานต์ เฒ่าอุดม	 	

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รปกครองท้องถ่ิน

๙ นางสาวนฤมล บุรมโคตร ๑๐ นางสาวปิยธดิา ผ่านวงษ์

๑๑ นายสริ วงศ์วรวพิัฒน์ ๑๒ นายณัฐชนน สวัสดิ์เมอืง

๑๓ นายพงศกร แสนโคตร ๑๔ นายธรีศักดิ์ สาระคู

๑๕ นายภาสกร วรรณภูชา ๑๖ นางสาวภัทรนันท์ อสิรยิเมตต์

๑๗ นางสาวปวณีา ภูเลื่อมค�า ๑๘ นางสาวมนัสวรรณ พลเยี่ยม

๑๙ นางสาววาสนา เพชรธัมรงค์ ๒๐ นายปรัตถกร สบิพันทา

๒๑ นางสาวธนารัตน์ ตรชีติ ๒๒ นางสาวกัญลักษณ์ สังข์ช่วย

๒๓ นางสาววรกมล อนุวัฒน์ศริกิุล ๒๔ นางสาวณชิาภัทร ปานเนาว์

๒๕ นางสาวสุภาพร มบีุญเปี่ยม ๒๖ นางสาวบุษกร อุทัยวัตร



1๗1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๗ นายภัทรพล ทองศร ี ๒๘ นายพงศธร ธรณี

๒๙ นายวงศธร อมรโรจน์วรวุฒ ิ ๓๐ นายจักรพรรด ิกางทอง

๓๑ นายชนาธปิ ภาชนะวรรณ ๓๒ นางสาวณัฐรกิา โสภา

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รปกครองท้องถิ่น

33	 นางสาวกรพนิ	แก้วสากล	 34	 นายกฤษณะ	อุ่นสูงเนนิ
3๕	 นางสาวชนดิาภา	มชีาวนา	 3๖	 นายญาณกร	คงคา
3๗	 นายณัฐสทิธิ์	เพ็งค�่า	 	 3๘	 นายดนุพร	อุทุมโภค
3๙	 นางสาวดวงนภา	ตาปู่		 4๐	 นายธนโชต	ิสทิธศิักดิ์นวกุล
41	 นายธนวัฒน์	นามด	ี 	 4๒	 นางสาวธนนิทร	พลราชม
43	 นางสาวนรศิราพร	เตมิสมบัต	ิ 44	 นางสาวนัฎฌา	ธงยศ
4๕	 นางสาวนัฐธยิา	สุภาไสย์	 4๖	 นายนตินิัย	กวกีุล
4๗	 นางสาวปิยะพร	นามอุตวงษ์	 4๘	 นางสาวพรชติา	โพธิ์สว่าง
4๙	 นางสาวพมิพ์ธนัช	แสงโสภาพรรณ	 ๕๐	 นายพศิณุพงศ์	สุร�าไพ
๕1	 นายพสิฐิ	อรุณเกยีรตกิ้อง	 ๕๒	 นายภัคพงษ์	วงศ์ประจันต์
๕3	 นายภาณุ	โรจนวราพงษ์	 ๕4	 นางสาววงค์ภมร	พรมทอง
๕๕	 นางสาววรรณวลี	ดวงจันทร์	 ๕๖	 นายวรีภัทร	เจรญิพานชิ
๕๗	 นางสาวศุภนดิา	บุตรตราศร	ี ๕๘	 นายสรรชัย	เอ็นดู
๕๙	 นายสหัสวรรษ	หลิ่ววริัช	 ๖๐	 นางสาวสริญิาพร	พันโม้
๖1	 นายสุธชิัย	วรปัญญานนท์	 ๖๒	 นางสาวสุธมิา	วงศ์ค�าพระ
๖3	 นางสาวสุพชิญา	กัณหา	 ๖4	 นายอนุรักษ์	สุวรรณทติย์
๖๕	 นายอานุภาพ	อนุสรณ์		 ๖๖	 นางสาวอุไรพร	กันมุด

ร�ยน�มบัณฑิต วิทย�ลัยน�น�ช�ติ

บริห�รธุรกิจบัณฑิต

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

ส�ข�วิช� ก�รตล�ดระหว่�งประเทศ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๑ นางสาวศรินิทพิย์ งิ้วพรม ๒ นางสาวภัชชาบด ีจงึธนวัฒน์สกุล

๓ นายพลากร ใจมั่น  ๔ นายสรสชิ มัทนศริริัตน์

๕ นางสาวกนกพชิญ์ อักษรน	ู 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รตล�ดระหว่�งประเทศ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๖	 Miss	JIE	WU	 	 ๗	 Miss	MENGYING	HU

๘	 นางสาวกชกร	แก้วอ่อน	 ๙	 นางสาวกานต์พชิชา	เกตุศรแีก้ว

1๐	 นายกานต์สฤษฏิ์	แก้วช้าง	 11	 นางสาวเกษกมล	เต็มบุญเกยีรติ

1๒	 นางสาวขวัญจริา	อุ่นใจ	 13	 นางสาวจนสิตา	เพยีปลัด

14	 นางสาวชฎาภรณ์	ธรรมมา	 1๕	 นางสาวชณิณัชฌาญ์	ประยูรศริิ



1๗๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๖	 นางสาวณัฎฐณชิา	นธิกิรกุลสทิธิ์	 1๗	 นางสาวณัฐวภิา	โสตถสิวัสดิ์
1๘	 นางสาวณชิกานต์	ไวพจน์	 1๙	 นางสาวธัญญาเรศ	ทูลธรรม
๒๐	 นางสาวนภสร	คงทน	 	 ๒1	 นายนวมนิทร์	ชาตมินตรี
๒๒	 นางสาวนวยิา	ธนิันท์	 	 ๒3	 นางสาวนันทัชพร	ธนพรไพศาล
๒4	 นายปฏภิาณ	กุมภา	 	 ๒๕	 นางสาวปาจรยี์	ศรจีันทร์
๒๖	 นางสาวปิยขวัญ	พันธ์คูณ	 ๒๗	 นายปิยรักษ์	รักสมบัติ
๒๘	 นายพชร	ธรรมโรจน์	 	 ๒๙	 นายพชร	เย็นสบาย
3๐	 นางสาวพรรณธมณ	แสงวรรณกูล	 31	 นางสาวพมิพ์ผกา	จุลลาบุดดี
3๒	 นายพรีภัทร	หมื่นนาวัง	 33	 นายพุทธกร	ศรอีุทธา
34	 นางสาวรชตญา	โชตชิาวาณชิย์	 3๕	 นางสาววชิชญิาพร	ชัยศร
3๖	 นางสาวศรัญภรณ์	สุขมอง	 3๗	 นางสาวสรติา	ม่วงศรจีันทร์
3๘	 นางสาวสุมญิตา	ทพิย์สุทธิ์	 3๙	 นางสาวสุมนิทร์ตรา	เพยีรเสมา
4๐	 นางสาวอนงค์พร	เฉยเจรญิ	 41	 นางสาวอนัญพร	น้อยเมอืง

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ส�ข�วิช� ก�รเป็นผู้ประกอบก�รระหว่�งประเทศ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๑            Miss ZIXUAN LIN

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

ส�ข�วิช� ก�รเป็นผู้ประกอบก�รระหว่�งประเทศ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๒            Mr.TAM CHI  LE

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รเป็นผู้ประกอบก�รระหว่�งประเทศ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

3										นางสาวอารชิา	โสภารัตน์

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 Mr.ZEXIN	PANG	 	 ๒	 นางสาวมณฑติา	วอง
3	 นางสาวศรัญญา	เหง้าสไีพร	 4	 นายเสฏฐวุฒิ	ศรเีชยีงหวาง
๕	 นางสาวไอซ่า	อสีฟาค	ราชา	 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ธุรกิจส�กล (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๑          Miss XUEPING LIAO

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ธุรกิจส�กล (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๒ นางสาวจนิตวด ีก�าแพงศริชิัย ๓ นายวุฒกิร ทองดี

๔ นางสาวไอร์ยานุช ศรสีุวรักษ์ ๕ นางสาววมิลมาศ พรหมศร

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ธุรกิจส�กล (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๖	 Mr.HAOMING	SHEN	 	 ๗	 Miss	HUIYUAN	LI
๘	 Miss	LINGFANG	WU	 	 ๙	 Mr.SHIAN	QIN
1๐	 Miss	YALI	CHEN	 	 11	 Miss	YARAN	YANG
1๒	 Mr.YIXIN	HUYAN	 	 13	 Miss	ZHIRUO	WANG
14	 นายกฤตวัฒน์	เขมะประสทิธิ์	 1๕	 นางสาวชลลดา	น้อยพา



1๗3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๖	 นายณัฐวัตร	วรสุข	 	 1๗	 นางสาวณสิรานันท์	จริชัยเชาวนนท์
1๘	 นางสาวตวงรัตน์	ภูขยัน	 1๙	 นายธนากร	สวัสดิ์ส�าราญ
๒๐	 นางสาวนรศิรา	จันทุมา	 ๒1	 นางสาวนสิา	วอทคนิส์
๒๒	 นายพัฒนพงษ์	โชตกิิ่ง		 ๒3	 นางสาวพมิพ์ศริ	ิศริกิุล
๒4	 นางสาวเมทกิา	วรีะวงศ์	 ๒๕	 นายรุจภิาส	อนิทรเพชร
๒๖	 นายวัชรดุล	ภญิโญพรสวัสดิ์	 ๒๗	 นายววิธิชัย	ศลิป์ประกอบ
๒๘	 นายไวยากรณ์	วชิัยวงค์	 ๒๙	 นายศุภณัฐ	เตชะอ�านวยวทิย์
3๐	 นางสาวสติานัน	พันธวาร	ี 31	 นางสาวสนิรีัตน์	พริยิะรุ่งโรจน์
3๒	 นางสาวอรวรรณ	กติตดิ�าเกงิ	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง 

ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รท่องเท่ียว (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๑            นางสาววัชรพร ศรจีันทร์ทับ

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๒ นางสาวกุลณฑ ีสทิธกิูล ๓ นางสาวชบาพร ฟาร์เร่อร์
๔ นางสาวบุษยมาศ พฤกษ์ศรรีัตน์ ๕ นางสาวนาม ิโออชิบิาชิ

๖ นางสาวกชกร เข็มทอง	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๗ Mr.DAOPHICHITH MANIVANH ๘ นางสาวพชิามญชุ์ นันทนะกจิ
๙ Miss AYEMI SAN  ๑๐ Miss YACHEN HAN

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รก�รท่องเท่ียว (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

11	 Miss	CINDY	PRIETO	 	 1๒	 Mr.HAO	ZHANG
13	 Miss	YUHAO	PENG	 	 14	 นางสาวกชกร	ลาดจันทร์ต๊ะ
1๕	 นางสาวกุลธดิา	ทรงเกยีรตธินา	 1๖	 นายเกรกิเกยีรตพิงศ์	สุขโข
1๗	 นางสาวจรนิทร์รัตน์	พรมมา	 1๘	 นางสาวจริาภรณ์	แท่นหนิ
1๙	 นางสาวชลดา	พลหาญ	 ๒๐	 นายชนิกฤช	ศริพินิ
๒1	 นางสาวณนิาฏ	ฉนิพลกิานนท์	 ๒๒	 นางสาวธัญทพิ	ศรศีักดิ์
๒3	 นางสาวธัญพร	สุทธนิราชัย	 ๒4	 นางสาวนฤมล	บัวศรี
๒๕	 นางสาวประภาพรรณ	พมิพา	 ๒๖	 นางสาวพรียา	สุขสโมสร
๒๗	 นางสาวภัทรวรี์	ฤทธณิรงค์รัตน์	 ๒๘	 นางสาวภาวศุทธิ์	พรรธนทวดีล
๒๙	 นางสาววัลลภาภรณ์	ไชยปะ	 3๐	 นางสาววภิาวดี	แสนพวง
31	 นางสาววลิาสนิี	แสนพวง	 3๒	 นางสาวศศธิร	บุตรวงศ์
33	 นายศวิกร	นามเดช	 	 34	 นายศวิะศักดิ์	ทองปฐมวงศ์
3๕	 นางสาวสรินิาถ	บุญบรรลุ	 3๖	 นางสาวสริริัตน์	ดลประสทิธิ์
3๗	 นางสาวสุชานันท์	บัวสุวรรณ	 3๘	 นางสาวสุรัตน์วดี	มงคลดี
3๙	 นายอธชินม์	วรสาร	 	 4๐	 นางสาวอธชิา	อนิตารักษา	



1๗4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง ส�ข�วิช� ก�รระหว่�งประเทศ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๑          นางสาวกนกพชิญ์ ชัยเลศิ

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รระหว่�งประเทศ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๒	 Miss	MEICHEN	LI	 	 3	 Mr.YOONGU	LEE

4	 นางสาวกติติ์สนิี	เนื่องศร	ี ๕	 นางสาวชัญญานุช	ศรโีสดา

๖	 นางสาวชุตกิาญจน์	จันทนาม	 ๗	 นางสาวญาณศิา	สุขศลี

๘	 นางสาวณปภัช	สุระเกษม	 ๙	 นายณภัทร	ลิ้มประเสรฐิ

1๐	 นางสาวณภัทรสร	จันทร์นุ่ม	 11	 นางสาวณัฎฐาพร	นธิกิรกุลสทิธิ์

1๒	 นายณัฐดนัย	ดวงชาค�า	 13	 นางสาวณัฐวภิา	แซ่เตยี

14	 นางสาวณชิาภัทร	เขยีวอ่อน	 1๕	 นางสาวธนัญญา	วงษ์ยงน้อย

1๖	 นายปณธิ	ิราชปัญญา		 1๗	 นางสาวปุณยาพร	ปุญญอมรศรี

1๘	 นางสาวพลอยวรยี์	วรีะภักด	ี 1๙	 นางสาวเพ็ญพชิชา	พลจัตุรัส

๒๐	 นายภาศวิัช	บุญสทิธิ์	 	 ๒1	 นางสาวมนกิานต์	ภูมพิัฒน์โรจนเมธา

๒๒	 นางสาวมัลลกิา	บุญชม	 ๒3	 นางสาวมุนนิทร์	ศลิาลัย

๒4	 นางสาวยุวธดิา	นุ้ยกุล		 ๒๕	 นางสาวรสธร	โคตรโยธา

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� กิจก�รระหว่�งประเทศ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

1	 นางสาวกวนิทรา	ชาตาสุข	 ๒	 นางสาวจรยิา	จ�า้มา

3	 นายภคพงษ์	ลี้ตระกูล		 4	 นางสาวรตมิา	บรบิูรณ์วัฒน์

๕	 นางสาวสุทธดิา	พมิพ์พงษ์	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� นิเทศศ�สตร์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๑ Miss LIN ZENG  ๒ นางสาวอทติยา สุระกุล

๓ นายชษิณุพงศ์ ถริทัฬหกุล	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� นิเทศศ�สตร์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๔ Miss WANQI MAO  ๕ นางสาวพนดิา วงศ์กนกวรรณ

๖ นางสาวศริลิักษณ์ เอกตาแสง	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� นิเทศศ�สตร์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ)

๗	 Miss	JUNHAN	DING	 	 ๘	 Mr.KE	WANG

๙	 Miss	LIN	SHEN	 	 1๐	 Miss	QIUPING	ZHU

11	 Miss	SHENGYU	ZHAO	 1๒	 Miss	XIAOHANG	WU

13	 Miss	XI	HUANG	 	 14	 Miss	YIYUN	XU

1๕	 Miss	YONGSHENG	LI	 	 1๖	 นางสาวกานต์กวนิ	มศีรี

1๗	 นางสาวคารสิต้า	ทัศนภักดิ์	 1๘	 นางสาวชนกนันท์	ทวาสโิก

1๙	 นายชนพัฒน์	สถริานุวัฒน์	 ๒๐	 นางสาวชเนตต	ีวเิศษรนิทอง

๒1	 นายฌฎลทรัพย์	นามโสภณพพิัฒ	 ๒๒	 นายณัชพล	หอมเนตร

๒3	 นางสาวธนพร	อรรถสัตย์	 ๒4	 นายธเนศ	ซงิห์



1๗๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๕	 นางสาวนงนภัส	ประจติร์	 ๒๖	 นายนพรุจ	พูนศักดิ์ไพศาล

๒๗	 นางสาวนภัส	ผดุงมาตรวรกุล	 ๒๘	 นายปิยะบุตร	พจน์ชัยกุล

๒๙	 นางสาวภูรชิกานต์	วัจนศริเิสถยีร	 3๐	 นายวรภพ	พัฒนศริเิลศิ

31	 นายวัศพล	โนนใหม่	 	 3๒	 นายสหัสวรรษ	โฮมหงษ์

33	 นายสหี์วัส	เปรมาประยูรวงศา	 34	 นายอัครนันท์	จริะมณโีรจน์

3๕	 นายอัชฌา	แสนโคตร		 3๖	 นางสาวอารยา	แก้วจันทร์

ร�ยน�มบัณฑิต คณะเศรษฐศ�สตร์

เศรษฐศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์

๑         นายทรงพล ธรีะวทิย์

เศรษฐศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์

๒ นางสาวแพรวา เสงี่ยมศักดิ์ ๓ นางสาวชญานุช วัชรกติติ

๔ นายจริวัฒน์ เงนิอุดมรักษ์ ๕ นางสาวสุรัชดาภรณ์ พทิักษ์

๖ นายอภนิันท์ จงประสพทรัพย	์ 	

เศรษฐศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์

๗ นางสาวเบ็ญจมาศ ชัยว ี ๘ นางสาวชุษณะ ลซีทีวน

๙ นางสาวธันยพร วริยิเสนกุล ๑๐ นางสาวสุภานัน ลมิานนท์

๑๑ นางสาวศรินิญา วันชลา ๑๒ นางสาวปรญิญาพร นงคะวาส

๑๓ นางสาวศริลิักษณ์ จันทะคูณ ๑๔ นายกรวชิญ ทับแสง

๑๕ นางสาวฟารดีา วงศ์จติรบุญตา ๑๖ นางสาวนันท์นภัส รามัญวงษ์

๑๗ นางสาวณดิา พูนพพิัฒน์ ๑๘ นางสาวอภชิญา พรมนนท์

๑๙ นางสาวนศิานาฏ พ่อค้าไทย ๒๐ นางสาวรุ่งสุดา ด�ารหิ์

๒๑ นางสาวรุจริาภรณ์ ธนะชัย ๒๒ นางสาววรศิรา อังคะค�ามูล

๒๓ นางสาวชณดิา พรหมจักร ๒๔ นางสาวญาณนิท์ สทิธจินิดา

เศรษฐศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์

๒๕	 นางสาวกนกพร	เจรญิสุข	 ๒๖	 นางสาวกนกพร	สายเพชรแสง	

๒๗	 นางสาวกนกวรรณ	สมภาร	 ๒๘	 นางสาวกรรว	ีฐติริัฐกร	

๒๙	 นางสาวกฤตมิา	กลางประพันธ์	 3๐	 นางสาวกวนิทพิย์	ค�าเพ็ง	

31	 นายกษดิศิ	โทณะพงษ์		 3๒	 นางสาวกัญญาณัฐ์	สวรรค์พรม	

33	 นางสาวกัญญารัตน์	มนีะรา	 34	 นางสาวกัลย์สุดา	คุณานุปถัมภ์	

3๕	 นายกติตชิัย	อ้วนวงค์	 	 3๖	 นายกติตธิัช	ทนงศักดิ์	 	

3๗	 นางสาวกุญสุดาวรรณ	จันทะแก้ว	 3๘	 นางสาวเกวลนิ	ยุพนิ	 	

3๙	 นางสาวขวัญชนก	วงษาทอง	 4๐	 นายขอบเขต	บุตรแดงน้อย	

41	 นางสาวคคนางค์	หนูทอง	 4๒	 นางสาวคัททรยีา	สายเสมา	



1๗๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

43	 นายจามนิทร์	โสภาพงษ์	 44	 นางสาวจารุวรรณ	ประทุมซ้าย	

4๕	 นางสาวจริภญิญา	พันธน	ี 4๖	 นายจริายุ	จ�ารัสรักษ์	 	

4๗	 นางสาวจุฑามาศ	ขันอาษา	 4๘	 นางสาวจุฑารัตน์	บุบผาสังข์	

4๙	 นางสาวจุฑารัตน์	มูลวงศร	ี ๕๐	 นายเจตนพิัทธ์	พรหมเจรญิ	

๕1	 นายเจตวรี์	สัจจเลศิรัตน์	 ๕๒	 นางสาวเจนนสิา	ศรพีลแสน	

๕3	 นายเฉลมิวุฒิ	จักรสันเทยีะ	 ๕4	 นางสาวชญาน์นันท์	ฉัตรโพธิ์กลาง	

๕๕	 นางสาวชฎาภา	ภูจอมนาค	 ๕๖	 นางสาวชนนกิานต์	ดบีุร	ี

๕๗	 นายชนะธปิ	กวางทอง		 ๕๘	 นางสาวชนัญชดิา	ใจฟู	

๕๙	 นางสาวชนัญญา	สงสม	 ๖๐	 นายชนาธปิ	จ�าปาวัตร์	 	

๖1	 นางสาวชนสิรา	ไข่มุกข์	 ๖๒	 นางสาวชนสิรา	มังคละครี	ี

๖3	 นางสาวชรนิทร์ทพิย์	รัตนจักร์	 ๖4	 นางสาวชลติา	กจิพา	 	

๖๕	 นายชานน	ศรอีุทธา	 	 ๖๖	 นายชริาวุธ	ศรไีมตร	ี 	

๖๗	 นางสาวชุตพิันธุ์	การะเนตร์	 ๖๘	 นางสาวฐานติา	วทิยาภูม	ิ

๖๙	 นายฐติโิชต	ิศรพีระจันทร์	 ๗๐	 นายณภัทร	บุษาเนตย์	 	

๗1	 นางสาวณัฏฐณชิา	ทองประเสรฐิ	 ๗๒	 นางสาวณัฐกานต์	คเชนทร์ชาต	ิ

๗3	 นางสาวณัฐนร	ีแก้วพรรณา	 ๗4	 นายณัฐพงษ์	ทัพวเิศษ	 	

๗๕	 นางสาวณัฐร	ีธรีภาพบวร	 ๗๖	 นางสาวณัฐลดา	มันหาท้าว	

๗๗	 นายณัฐวุฒ	ิจันทค�าแพง	 ๗๘	 นางสาวณชินันทน์	ยันต์ชมภู	

๗๙	 นางสาวณชิาภัทร	สอนคุ่ย	 ๘๐	 นางสาวตะวัน	ดอนตระกูล	

๘1	 นางสาวตะวัน	ถานกางสุ่ย	 ๘๒	 นางสาวตติาภรณ์	ผดุงชาต	ิ

๘3	 นางสาวทนิทนติย์	สามบิัต	ิ ๘4	 นายแทนชาญ	ชลานนท์นวิัฒน์	

๘๕	 นายธนรักษ์	บุญสูงเนนิ	 ๘๖	 นายธนายุทธ	ฮาบสุวรรณ	

๘๗	 นางสาวธัญญภรณ์	ประจันตะเสน	 ๘๘	 นางสาวธัญญภัสร์	วงศ์ตรบีุญสริ	ิ

๘๙	 นางสาวธัญรัตน์	สงิหัษฐติ	 ๙๐	 นางสาวธัญวรัตม์	ปัจฉมิบุตร	

๙1	 นางสาวธรีนันท์	นาโสก	 ๙๒	 นายธรีภัทร์	บุญภูม	ิ 	

๙3	 นายนครนิทร์	ศรคี�าม้วน	 ๙4	 นายนนทนันทน์	ทองศริ	ิ

๙๕	 นางสาวนภมนิทร์	ศรมี	ี ๙๖	 นางสาวนภัสกร	วัฒนากลาง	

๙๗	 นายนภัสถ์	ธูปอ่อน	 	 ๙๘	 นางสาวนฤปนาท	ภริมย์	

๙๙	 นางสาวนลนิรัตน์	คดิรอบ	 1๐๐	 นางสาวนันท์นภัส	นยีากร	

1๐1	 นางสาวนันทวรรณ	ลายทอง	 1๐๒	 นายนันทวุฒิ	ใจดจีรงิ	 	

1๐3	 นางสาวเบญจมาภรณ์	ขันทอง	 1๐4	 นางสาวปฐววีัลคุ์	พวงพันธ์	

1๐๕	 นางสาวปณัฏฐ์พร	พัฒนกาญจน์กูล		 1๐๖	 นายปพนพัชร์	จติสริกิุลสนิ	ี

1๐๗	 นางสาวปภาว	ีสายจันทร์	 1๐๘	 นางสาวปวันรัตน์	เอนกนวล	

1๐๙	 นางสาวปัณฑารยี์	ตัง้พทิักษ์ไกร	 11๐	 นางสาวปิ่นผกา	ศรบีุรนิทร์	

111	 นางสาวปิยวรรณ	จันทร์หล่ม	 11๒	 นางสาวปิยะฉัตร	ใจเมอืง	

113	 นางสาวปิยะฉัตร	รัตนะด	ี 114	 นายปุณณภพ	เอกมกรนวกุล	



1๗๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

11๕	 นางสาวผาตริัตน์	ชมเชย	 11๖	 นายพงศธร	โคตรสมบัต	ิ

11๗	 นายพงศธร	มาศยคง	 	 11๘	 นางสาวพรนภัส	รัตนเมธ	ี

11๙	 นางสาวพรพมิล	ศรสีังเวช	 1๒๐	 นางสาวพรรณทพิา	ธรรมแสง	

1๒1	 นางสาวพรหมภัสสร	ไกรศรวีรรธนะ	 1๒๒	 นายพศวรี์	ธุระพันธ์	

1๒3	 นายพัชรพล	จันทรสมบูรณ์	 1๒4	 นายพันธกานต์	มะนารัมย์	

1๒๕	 นางสาวพมิพนา	วัฒนสม	 1๒๖	 นางสาวพมิพ์ลภัส	พรกติตพิศิาล	

1๒๗	 นางสาวพุทธชาด	พมิพะนติย์	 1๒๘	 นายพูนผล	ตัง้สุรยิานนท์	

1๒๙	 นางสาวเพ็ชรน�้าหนึ่ง	อ้วนโพธิ์กลาง	 13๐	 นางสาวเพชรพมิาน	เปล่งรัศม	ี

131	 นางสาวฟารดีา	สุวรรณครี	ี 13๒	 นายภควัต	งามเบญจกุล	

133	 นายภูมภิัทร	ลาจ้อย	 	 134	 นางสาวมณฑกานต์	สว่างแจ้ง	

13๕	 นางสาวมนภัทร	บรสิุทธิ์	 13๖	 นางสาวเมทนิ	ีอยู่สุขสวัสดิ์	

13๗	 นายยศภัทร	ฆารไสว	 	 13๘	 นางสาวโยษติา	รัตนวราหะ	

13๙	 นางสาวรักษติา	ท�าเนาว์	 14๐	 นางสาวรัศม	ีอนิตะนัย	

141	 นางสาวรุจรีัตน์	บัวสัมฤทธิ์	 14๒	 นางสาวลลติา	จันทะมุข	

143	 นางสาวลักษกิา	ธรรมมาล	ี 144	 นางสาววศนิ	ีสงิห์แก้ว	

14๕	 นางสาววัจนภรณ์	อรรคพนิ	 14๖	 นายวัชราวุฒิ	สระทองกา	

14๗	 นายวทิวัส	ทพิวันนา	 	 14๘	 นายวทิวัส	วังชัยสุนทร	

14๙	 นางสาววริงรอง	อุปรนิทร์	 1๕๐	 นางสาวศศวิมิล	ศรจีวิังษา	

1๕1	 นางสาวศริขิวัญ	อนันทวรรณ	 1๕๒	 นายศุภกร	คงมสีุวรรณ	

1๕3	 นางสาวสรวงกนก	วงศ์น�า้นอง	 1๕4	 นางสาวสริี	แจ่มสุวรรณ	

1๕๕	 นางสาวสุชา	ธนะแพสย์	 1๕๖	 นางสาวสุชานาฎ	บุญประคอง	

1๕๗	 นางสาวสุดาวด	ีทพิย์รักษ์	 1๕๘	 นางสาวสุทธดิา	พุทไธสง	

1๕๙	 นายสุทธพิงศ์	สุทธิ์ทว	ี	 1๖๐	 นายสุทธศิักดิ์	มั่นคง	

1๖1	 นางสาวสุธาสนิี	เทยีบพมิพ์	 1๖๒	 นางสาวสุธดิา	เหลาด	ี

1๖3	 นางสาวสุนสิา	แน่นอุดร	 1๖4	 นางสาวสุพัตรา	เห็มนุช	

1๖๕	 นางสาวสุภัสสรา	บุตรละกุล	 1๖๖	 นางสาวสุวณัฐ	คงเจรญิ	

1๖๗	 นางสาวสุวนันต์	นามมูลน้อย	 1๖๘	 นางสาวสุวมน	จันทมรัตน์	

1๖๙	 นายเสฏฐวุฒ	ิชมเชย	 	 1๗๐	 นางสาวเสาวลักษณ์	แก้วม	ี

1๗1	 นางสาวหทัยรัตน์	ตู้บุดดา	 1๗๒	 นางสาวอชริญาณ์	ทพิย์สมบัต	ิ

1๗3	 นายอนุวัฒน์	วงค์ปัสสา	 1๗4	 นางสาวอภชิญา	บุญไทย	

1๗๕	 นายอภสิิทธิ์	พรหมลัทธ	ิ 1๗๖	 นายอภสิทิธิ์	อาญาเมอืง	

1๗๗	 นางสาวอรทัย	ค�าโฮง	 	 1๗๘	 นางสาวอัจฉรา	คล้ายสมจติร	

1๗๙	 นางสาวอัยย์ผกา	พรหมพไิชย	 1๘๐	 นางสาวอัษฐาพร	คดิสง่า	

1๘1	 นายอานันท์	วัชระสุขโพธิ์	 1๘๒	 นางสาวอารยา	เจยีมา	

1๘3	 นางสาวอารยา	ศรปีระสงค์	 1๘4	 นายอทิธพิล	จันทร์จรัส	

1๘๕	 นางสาวอนิทริา	บัวค�า		 1๘๖	 นายอุกฤษฎ์	พัดเกร็ด	 	



1๗๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ร�ยน�มบัณฑิต วิทย�ลัยก�รคอมพิวเตอร์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีส�รสนเทศ

๑          นางสาวปภัสสร ดาวไธสง

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีส�รสนเทศ

๒           นายยุทธชัย วชินา

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีส�รสนเทศ

๓ นางสาวนลิาวัณย์ จันทนะ ๔ นายภาคภูม ิเป้าบุญปรุง

๕ นายดุลยวัต พลแพงขวา ๖ นายอัษฎาวุธ เจรญิธนกุล

๗ นายภานุวัฒน์ ยี่สุ่นซ้อน ๘ นางสาวสุภาวด ีแย้มพุฒ

๙ นางสาวขนษิฐพร ทองสบืสาย ๑๐ นายกัณฑ์อเนก รัตนศริพิรหม

๑๑ นางสาวสริลิักษณ์ ตรรีัตน์ ๑๒ นางสาวน�้าทพิย์ ยุภานชิ

๑๓ นายจักรรนิ อสิริิ  ๑๔ นางสาวธนัชชา เตยีนพลกรัง

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีส�รสนเทศ

1๕	 นางสาวกชกร	จันทะไทย	 1๖	 นางสาวกนกวรรณ	นิ่มพลิา

1๗	 นายกฤตบุญ	เสาะสาย	 1๘	 นางสาวกษมา	กกไธสง

1๙	 นางสาวกษมา	ใจตรง		 ๒๐	 นายกานต์	กัลปดี

๒1	 นายกติตคิุณ	สงิห์ค�ามา	 ๒๒	 นายกติตพิงศ์	วงศ์วเิศษ

๒3	 นายกติตพิงศ์	สมิมะล	ี	 ๒4	 นายจริกติติ์	พะวะ

๒๕	 นายจริพัฒน์	บัวรอด	 	 ๒๖	 นายจริาวุธ	เปไธสง

๒๗	 นางสาวจุฑามาศ	พรีพัฒนวงศ์	 ๒๘	 นายเจตรนิ	บุญจวง

๒๙	 นางสาวเจนจริา	ยอจ�าปา	 3๐	 นายชวัลวทิย์	นาคดลิก

31	 นางสาวชัญญา	ทาระพันธ์	 3๒	 นางสาวฐติวิรดา	พันธุ์กาฬสนิธุ์

33	 นางสาวณัชชา	ศรรีักษา	 34	 นายณัฐกานต์	ใสโสก

3๕	 นางสาวณัฐณชิา	ชาตพิุดซา	 3๖	 นายณัฐพงษ์	มุกดาราช

3๗	 นางสาวณัฐรริัตน์	วโิรจน์รัตน์	 3๘	 นายณัฐวัฒน์	ชนชนะกูล

3๙	 นายณัฐวุฒ	ิพาเมอืงพล	 4๐	 นางสาวดวงตา	สาค�ามี

41	 นายเดชาวัต	ยุทธนาปกรณ์	 4๒	 นายธนบูรณ์	ไทรเอี่ยมมี

43	 นายธนพล	มุระดา	 	 44	 นายธนะรัชต์	อาจประโคน

4๕	 นายธนัช	ถิ่นชลีอง	 	 4๖	 นายธนาวุฒ	ิงามศรธีนภาค

4๗	 นางสาวธนดิา	สุภาชาต	ิ 4๘	 นายธาดา	พงค์ธัญญะดลิก

4๙	 นายธรีพงษ์	ทะวงษา	 	 ๕๐	 นางสาวนัฐรกิา	แก้วใส

๕1	 นายนัทธชัย	นาคสงิห์		 ๕๒	 นายปฐมพร	ภักดบีุตร



1๗๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๕3	 นางสาวปณชิญา	เกษยีร	 ๕4	 นายปภังกร	ชายวริยิางกูร

๕๕	 นางสาวปัณฑติา	เมนะรัตน์	 ๕๖	 นางสาวปารฉิัตร	นามวเิชยีร

๕๗	 นายพงศธร	ภู่น้อย	 	 ๕๘	 นายพงศ์พชร	พรคุณา

๕๙	 นางสาวพรธวัล	ปะวะภูชะเก	 ๖๐	 นางสาวพรพรรณ	ณ	จัตุรัส

๖1	 นางสาวพัฒน์นรี	เมอืงกระโทก	 ๖๒	 นางสาวพชิญาพร	ภูก้านก่อง

๖3	 นายพรีณัฐ	ดวงสาพล		 ๖4	 นางสาวภัคจริา	ลบีาง

๖๕	 นายภัทรภณ	แซ่ตัง้	 	 ๖๖	 นายภาณุวัฒน์	ตอบแทน

๖๗	 นายภานุวัฒน์	เพชรสเีขยีว	 ๖๘	 นายภาสกร	ไมยะปัน

๖๙	 นายภาสวัต	วงษ์ทอง	 	 ๗๐	 นายภูรณิัฐ	เสรฐิกวี

๗1	 นายภูวศิ	กจิววิัฒน์กุล		 ๗๒	 นายโภคพชิญ์	เครอืพันธ์

๗3	 นายรัชพล	ตัณฑ์สุระ	 	 ๗4	 นายรัฐศาสตร์	ศรตีัดสูง

๗๕	 นายวชริวทิย์	กุลสุทธชิัย	 ๗๖	 นายวทัญญู	พลราชม

๗๗	 นางสาววรัญญา	บุตรวชิัย	 ๗๘	 นางสาววราพร	นันหน

๗๙	 นางสาววราพร	ศริเิขยีว	 ๘๐	 นายวสษิฐ์พล	ชมภูวงศ์

๘1	 นางสาววัชราภรณ์	บัวละคอน	 ๘๒	 นางสาวศริประภา	ไชยา

๘3	 นายศริชิาติ	ขันธ์วรวงศ์	 ๘4	 นายศริวิัฒน์	เขยีวบ้านยาง

๘๕	 นายเศรษฐพงศ์	ส่งเจรญิ	 ๘๖	 นางสาวสุนติสา	สุวรรณศรี

๘๗	 นางสาวโสภดิา	ปรเีลขา	 ๘๘	 นางสาวอทติยา	พันขันธ์

๘๙	 นางสาวอธติยิากร	บณิฑสูตร	 ๙๐	 นายอภชิัย	ศริมิาศ

๙1	 นายอรสิมันต์	เมธปีฏภิาน	 ๙๒	 นางสาวอารยา	ภูตะวัน

๙3	 นายอทิธพิล	สบายจติต์	 ๙4	 นายอุทัย	เนาวรัตน์

๙๕	 นายเอื้ออาทร	วบิูลกุล		

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ภูมิส�รสนเทศศ�สตร์

๑         นางสาวบุษบา แก้วสาลี

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ภูมิส�รสนเทศศ�สตร์

๒ นายนันทพงศ์ พัฒนจักร ๓ นางสาวศศพิักตร์ เกตุอนิทร์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภูมิส�รสนเทศศ�สตร์

4	 นางสาวกตกิา	กล้วยภักด	ี ๕	 นางสาวกนกวรรณ	ไชยเดช

๖	 นางสาวกนกวรรณ	พุ่มร่มไทร	 ๗	 นายกวภิัฎ	ร่วมรักษ์

๘	 นางสาวกัญญาศริิ	หงอกภลิัย	 ๙	 นางสาวแก้วกาญจน์	แก้วยศ

1๐	 นางสาวคณาพร	ทองมณ	ี 11	 นางสาวคณฏิสภัทร	ชนะศกึ

1๒	 นายคธาวุธ	ผ่องสนิ	 	 13	 นางสาวจรรยา	ลลีา

14	 นายจาตุรนต์	สาลงิ	 	 1๕	 นางสาวจติกานต์	เมอืงเหมอะ

1๖	 นางสาวจนิตหรา	ทพิฤาตร	ี 1๗	 นางสาวจริภัทร์	บูรณะกติิ

1๘	 นายจริภัทร	แสนแสง	 	 1๙	 นางสาวจริาภรณ์	เสยีงล�า้

๒๐	 นางสาวเจนนภา	เเสนบุญ	 ๒1	 นายเจษฎางค์	อนิธศิร



1๘๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๒	 นางสาวชนสิรา	ยาษาไชย	 ๒3	 นายชนิสร	มาศมหันต์

๒4	 นางสาวฌัชชาภัสส์	นันทวัฒนภริมย์	 ๒๕	 นางสาวฐาปน	ีฐานะ

๒๖	 นางสาวณัฎฐณชิา	พันธ์โคตร	 ๒๗	 นางสาวณัฏฐธดิา	อวยชัย

๒๘	 นางสาวณัฐฐนิันท์	พรมยาล	ี ๒๙	 นายณัฐวัชร	กรุดมนิบุรี

3๐	 นางสาวณัฐสุดา	พริ้งเพราะ	 31	 นายณัฐพิงศ์	สมิมาอ่อน

3๒	 นายดนุพล	แก้วหมื่นไวย	 33	 นางสาวทวิาวรรณ	หนองผอื

34	 นายธนภัทร	จุลจันทนโพธ์	 3๕	 นายธนวัฒน์	ชนะพันธ์

3๖	 นายธนาเทพ	จันทรกุลกจิ	 3๗	 นายธัชชัย	พรมผล

3๘	 นางสาวธัญญา	รูปสวย	 3๙	 นางสาวธชิากร	มาตย์นอก

4๐	 นางสาวธฌิากรณ์	ไกรยะสทิธิ์	 41	 นางสาวธติยิากร	คงกระเรยีน

4๒	 นายธรีะพงษ์	บุญยวด		 43	 นางสาวธรีศิรา	ดลประสทิธิ์

44	 นายนพดล	ภูจอมนลิ	 	 4๕	 นางสาวนโิลบล	ลุนศรี

4๖	 นายเนวนิ	บุตตร	ี 	 4๗	 นางสาวบนิันทา	ศรชีนิเลศิ

4๘	 นางสาวปณธิาน	พรมทา	 4๙	 นางสาวปนัสญา	พรมยาลี

๕๐	 นางสาวปรยีา	ผันสูงเนนิ	 ๕1	 นางสาวปวณี์สุดา	เต่าโคกสูง

๕๒	 นางสาวปวณีา	พื้นขุนทด	 ๕3	 นางสาวปารฉิัตร	โชตนิอก

๕4	 นางสาวปารรีัตน์	ยุล	ี 	 ๕๕	 นางสาวปิยะรัตน์	ผาอนิดี

๕๖	 นายพงศกร	เชยีงส	ี 	 ๕๗	 นายพงศ์พล	มุมอ่อน

๕๘	 นางสาวพรชติา	ค�าแว่น	 ๕๙	 นางสาวพัชชา	ประดับศรี

๖๐	 นายพัชรพงษ์	ตมิุลา	 	 ๖1	 นางสาวพัชรรัช	พรหมศร

๖๒	 นางสาวพัทธมน	ววิธิสุรการ	 ๖3	 นายพพิัฒพล	ศรสี�าราญ

๖4	 นายพรีภัทร์	ชาเหลา	 	 ๖๕	 นางสาวแพรวนภา	ยิ้มแย้ม

๖๖	 นางสาวฟ้าใส	เศรษฐบด	ี ๖๗	 นางสาวภัทรวด	ีมอี�านาจ

๖๘	 นางสาวภัทรกิา	พรมด	ี ๖๙	 นายภามปฤษตณิห์	ศรเีวยีง

๗๐	 นางสาวมลิชติา	ทองไสย์	 ๗1	 นางสาวรสสุคนธ์	พระนกิร

๗๒	 นายระพพีัฒน์	ข�าวงค์		 ๗3	 นางสาวรัชนภีรณ์	นวนศรี

๗4	 นางสาวฤทัย	ปู่หลุ่น	 	 ๗๕	 นางสาวลัดดาวัลย์	พลิาวัลย์

๗๖	 นางสาววราภรณ์	น่วมนา	 ๗๗	 นางสาววราภรณ์	สุวชิากร

๗๘	 นางสาววรษิา	พันธ์เลศิ	 ๗๙	 นางสาววชิุดา	แก้ววงษา

๘๐	 นางสาววภิาพร	ศรหีนองห้าง	 ๘1	 นางสาววภิาพร	อุปนัน

๘๒	 นางสาวศรัญญา	สวัสดิ์รักษ์	 ๘3	 นางสาวศรุตา	ไพรสว่าง

๘4	 นางสาวศศภิา	ทองด	ี 	 ๘๕	 นางสาวศศวิมิล	แก้วดวงตา

๘๖	 นางสาวศริลิักษณ์	คลธา	 ๘๗	 นายสหัสวรรษ	มั่นคง

๘๘	 นางสาวสริธิัญญา	เดวเีลาะห์	 ๘๙	 นายสริวิัชร	วเิศษลา

๙๐	 นางสาวสริวิมิล	ซอสูงเนนิ	 ๙1	 นางสาวสุกัญญา	วงศ์สวัสดิ์

๙๒	 นางสาวสุชานาถ	วชิัยศกึ	 ๙3	 นางสาวสุดารัตน์	ศรชีาแอน
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๙4	 นางสาวสุภาภรณ์	จันทร์แดง	 ๙๕	 นายสุเมธ	สุธี

๙๖	 นายสุรวุฒ	ิพชิัยเชดิ	 	 ๙๗	 นางสาวโสภดิา	รอดเวยีง

๙๘	 นางสาวอนัญตยา	โยพันดุง	 ๙๙	 นางสาวอรศิรา	ขันแก้ว

1๐๐	 นางสาวอรศิรา	ภูสมศร	ี 1๐1	 นางสาวอัจฉรยิา	กมลเลศิ

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์

๑        นางสาวณัฐนรนิทร์ ผลประพฤติ

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์

๒ นายมชีัย หนูพศิ  ๓ นางสาวกรกนก ข้อสูงเนนิ

๔ นายกฤษกร บุยกวาง ๕ นายธนภัทร กิ่งสาร

๖ นางสาววนดิา กลิ่นสวัสดิ์ ๗ นายพชรพงษ์ ราชไมตรี

๘ นางสาวดารุณ ีแสงอุ่นอุรัย ๙ นายสุพจิารณ์ วไิลลักษณ์

๑๐ นายธเนตร เรอืงนุช  ๑๑ นางสาวสริยิากร ดอนอ่อนจ้อม

๑๒ นายสุกฤษกร พัฒนภูทอง ๑๓ นายณัฏฐพัชร์ บุณยะกติตโิกวทิ

๑๔ นางสาวนภิาภรณ์ ขันตกิจิ	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์

1๕	 นางสาวกนกพร	พูลผล	 1๖	 นางสาวกมลฉัตร	ดหีล้า

1๗	 นางสาวกมลทพิย์	พัฒนพงศ์จรัส	 1๘	 นายกฤษฎา	วารนิทร์

1๙	 นายก้องภพ	บุญก่อน	 	 ๒๐	 นายกติตชิัย	แสนบุราณ

๒1	 นายกติตพิงษ์	สาวสิัย		 ๒๒	 นางสาวจุฑามาศ	ภูยวงศ์

๒3	 นายเจตนนิ	แสงชัจจ์	 	 ๒4	 นายฉัตรชัย	จรุงเกยีรตสิกล

๒๕	 นางสาวชนกนันท์	สมฝั้น	 ๒๖	 นางสาวชนากานต์	ชนากลาง

๒๗	 นางสาวชนาพร	พันธอิัว้	 ๒๘	 นายชาครติ	น้อยดวงศรี

๒๙	 นายชาตรชีาญ	แสนสุด	 3๐	 นางสาวชาลสิา	ยศราวาส

31	 นายญาณภัทร	ยลพันธ์	 3๒	 นางสาวฑฆิัมพร	ตันตอิมรชัยกุล

33	 นายณชธฤต	ขยายกจิการ	 34	 นายณภัทร	ค�าสงิห์

3๕	 นายณัชพล	โชตกิลาง		 3๖	 นายณัชพล	เผอืดผุด

3๗	 นางสาวณัฐธดิา	เวยีงสมิา	 3๘	 นางสาวณัฐรกิา	ผายเงนิ

3๙	 นางสาวณชิาภัทร	มาอุ้ย	 4๐	 นายณุพุฒ	ิอาจสุนทร

41	 นายตตยิ	วรีะกุล	 	 4๒	 นายต้นกล้า	เตรยีมวชิานนท์

43	 นายตณิณภพ	มาสบด	ี	 44	 นายตุลาการ	อุ่นศริิ

4๕	 นายทักษ์ดนัย	พวงสันเทยีะ	 4๖	 นายทักษะ	ภัทรวรเมธ

4๗	 นายธนพัฒน์	พวงพลิา	 4๘	 นายธนภัทร	ภูงามเขยีว

4๙	 นายธนภูม	ิศรลีะออง	 	 ๕๐	 นายธนวัฒน์	โยธาชัย

๕1	 นายธนากร	ทองด	ี 	 ๕๒	 นายธนากร	ผวิสวย

๕3	 นางสาวธมลพร	สทิธชิัยเนตร	 ๕4	 นายธฤต	นาทันตอง
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๕๕	 นายธรีภัทร์	สาน	ี 	 ๕๖	 นางสาวนภิาพร	เลยีงวัฒนคล

๕๗	 นายไบรอัน	ฮวง	 	 ๕๘	 นายปฏภิาณ	ประกริะนะ

๕๙	 นายปรัชญา	ลาวัดพรม	 ๖๐	 นางสาวปวติรา	สารวิงษ์

๖1	 นายปัณฑ์ธร	วุฒอิาภรณ์	 ๖๒	 นายพงศธร	โสลุน

๖3	 นางสาวพทิยารัตน์	พ่อชมภู	 ๖4	 นางสาวพนิจิชญา	โชตถินอม

๖๕	 นายภัคพล	โกสัยวัตร์	 	 ๖๖	 นางสาวภัทรนันท์	นราพนิจิ

๖๗	 นายภาณุวชิญ์	บุญหนัก	 ๖๘	 นายภาสกร	ขวัญสุข

๖๙	 นายภูธเนศ	สุรชาตพิทิักษ์	 ๗๐	 นายภูมนิทร์	เทยีนชัยสทิธิ

๗1	 นายภูมวิรนิทร์	สุรสทิธิ์ภัทรกุล	 ๗๒	 นายภูวดล	ราชบรรจบ

๗3	 นายโภคนิ	เมอืงข�า	 	 ๗4	 นางสาวมุฑติา	เดชยศดี

๗๕	 นายรัชชานนท์	ศริสิาร		 ๗๖	 นายรุ่งโรจน์	พมิผุย

๗๗	 นายวงศ์วชิญ์	ศรแีก้วนจิ	 ๗๘	 นางสาววรัญญา	แสนรัตน์

๗๙	 นางสาววรางคณา	เข็มพลิา	 ๘๐	 นายวัชระ	ศรตี้นวงศ์

๘1	 นางสาววภิาดา	ศลิาราช	 ๘๒	 นายศรันย์	ใต้ศรโีคตร

๘3	 นางสาวศศธิร	วงษานุทัศน์	 ๘4	 นางสาวศริวิรรณ	ชายสวัสดิ์

๘๕	 นายศุภโชค	แย้มศร	ี 	 ๘๖	 นายศุภพงศ์	สกุลคู

๘๗	 นายศุภวชิญ์	ศริวิโิรจน์	 ๘๘	 นายสรวชิญ์	ศลิปะรายะ

๘๙	 นายสารนิ	สงครนิทร์	 	 ๙๐	 นายสทิธพิงศ์	บับพาน

๙1	 นางสาวสริญิากรณ์	อนิทะมนต์	 ๙๒	 นางสาวสุภาพร	แดนกาไสย

๙3	 นางสาวสุภาว	ีเกดิแก้ว	 ๙4	 นายสุรเชษฐ์	ทองประสงค์

๙๕	 นางสาวหนึ่งฤทัย	ดมีวีงษ์	 ๙๖	 นายอดศิร	นาเรอืง

๙๗	 นายอนุพงค์	พมิพลิา	 	 ๙๘	 นางสาวอนุสรา	เปลอืยหนองแข้

๙๙	 นายอภชิา	บุญจรัส	 	 1๐๐	 นายอภโิชตวิสิทิธิ์	วูวงศ์

1๐1	 นายอภนิันท์	ยิ่งยงยุทธ	 1๐๒	 นายอภวิัฒน์	พรมผลัด

1๐3	 นายอภสิิทธิ์	ไกรยะโส		 1๐4	 นายอภสิทิธิ์	หันตุลา

1๐๕	 นายอรรถพล	แน่นด	ี 	 1๐๖	 นายอรัญ	แซ่ตัง้

1๐๗	 นายอรุณวชิญ์	ภัสสรดลิกเลศิ	 1๐๘	 นายอาชวาธปิ	สเีนหะ

1๐๙	 นายเอกรัฐ	อาสนาน	ิ 	
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ร�ยน�มบัณฑิต คณะสหวิทย�ก�ร วิทย�เขตหนองค�ย

นิติศ�สตรบัณฑิต

นิติศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� นิติศ�สตร์

๑ นางสาววรรณนภา เหล่าบุตรดี ๒ นายศุภชัย โคตรชมภู

นิติศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� นิติศ�สตร์

๓ นางสาวปรฉิัตร นาปาน ๔ นายปัญญากร บะคะพันธุ์

๕ นายสริโิรจน์ นาคค�า  ๖ นางสาวเบญจมาศ จันทร์ภริมย์

๗ นางสาวนันธญิา เหล่าอุดม ๘ นางสาวยศวด ีสมศรี

๙ นางสาวภัทรวรนิทร์ สุลา	 	

นิติศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� นิติศ�สตร์

1๐	 นายกรวสิ	เหล่าพมิพ์	 	 11	 นายกฤตธิ	ีช่วยหนู	 	

1๒	 นายกติตพิงษ์	ป้องลอด	 13	 นางสาวกติตยิา	แซ่เฮ้ง	

14	 นายจักรเจรญิ	ชาตวิงษ์	 1๕	 นางสาวจุฑามาศ	แก้วมงคล	

1๖	 นางสาวเจษราภรณ์	ชนิชาต	ิ 1๗	 นางสาวชลกร	อายุนันท์	

1๘	 นายชาญชัย	หงษ์ศา	 	 1๙	 นายชนิภัทร	ชาวส้าน	 	

๒๐	 นางสาวณภัทร	ชัยนคิม	 ๒1			 นายณัฐพล	แก้วลา		 	

๒๒	 นายดนุนันท์	สดีา	 	 ๒3	 นายธนวรรธน์	เวชเดช	 	

๒4	 นายนติพินธ์	พรมแพง		 ๒๕	 นางสาวปิยวรรณ	นามบุร	ี

๒๖	 นายพรพทิักษ์	บุญหาญ	 ๒๗	 นางสาวมณัชญา	อาษานอก	

๒๘	 นายรัชชานนท์	จ่าตา	 	 ๒๙	 นายวรุฒ	อักษราภักด	ี

3๐	 นายศักดิ์ชัย	นันทนาวนิจิกุล	 31	 นางสาวศุภสร	อุ่นจติ	

3๒	 นายสหรัช	สหีา	 	 33	 นายสทิธนินท์	นามสง่า	

34	 นางสาวสุนสิา	ค�ายา	 	 3๕	 นางสาวสุวนันท์	เชดิทอง	

3๖	 นางสาวหนึ่งฤทัย	จันทร์หอม	 3๗	 นางสาวเหมวดี	สงิห์หาพาล	

3๘	 นางสาวอจลญา	ต้อมทอง	 3๙	 นางสาวอรศิรา	ถัตถานาลัย	 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง ส�ข�วิช� ก�รท่องเท่ียวและอุตส�หกรรมก�รบริก�ร

๑ นางสาวเพรยีวพรรณ ดงใต้ ๒ นางสาวนาฎนภา นามเขต

๓ นางสาวจนิตนา ชัยแสนท้าว	 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ก�รท่องเท่ียวและอุตส�หกรรมก�รบริก�ร

๔ นางสาวสุนษิา ไพรสุวรรณ์ ๕ นางสาวอารยีา แย้มยวน

๖ นางสาวฐานัญญา พรมบุญ ๗ นางสาวพชิญ์ธร ีครองยุติ



1๘4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๘ นายราชนิทร์ มพีวก  ๙ นางสาวอัจฉรยีา พันธุระ

๑๐ นางสาวอนันตะญา พั้วสุ ๑๑ นางสาวสุพชิญา จังหวะ

๑๒ นางสาวเมทกิา เกษมศริิ  

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รท่องเท่ียวและอุตส�หกรรมก�รบริก�ร

13	 นางสาวกรรณกิาร์	แผ่นผา	 14	 นางสาวขวัญชนก	ซาซุม

1๕	 นางสาวชนัญญา	วงศ์ประเสรฐิ	 1๖	 นายชยานันท์	พวงดอกไม้

1๗	 นางสาวณัฐชนก	ศริไิพศาลอนุสรณ์	 1๘	 นางสาวธณัญญา	วันวเิศษ

1๙	 นางสาวธัญลักษณ์	วริยิเศวต	 ๒๐	 นางสาวเนาวรัตน์	วจิารณรงค์

๒1	 นางสาวปิยะธดิา	เริ่มศร	ี ๒๒	 นางสาวฝ้าย	ภาระพงษ์

๒3	 นางสาวพัชราภา	แก่นวงค์	 ๒4	 นางสาวพชิญานันท์	น้อยบางนา

๒๕	 นางสาวภัคจริา	สุหร่าย	 ๒๖	 นายภูมภิัทร	ทองนภากุล

๒๗	 นายวชริาวทิย์	นาคนาม	 ๒๘	 นางสาววรรณนษิา	ตวิทอง

๒๙	 นางสาววรวลัย	วรีะสุข	 3๐	 นางสาววรศิรา	ฝ่ายพุฒ

31	 นางสาววภิาดา	วงศ์ประเสรฐิ	 3๒	 นางสาวศริาณี	ศรรีาชเบอร์

33	 นางสาวศริริัตน์	เหมวงค์	 34	 นางสาวอรญาณ	ีศรดีาหลง

3๕	 นางสาวอาทติยา	แพทศิาสกุล	 3๖	 นางสาวอาภัสรา	แสงศรี

บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช� ธุรกิจระหว่�งประเทศ

1	 นายณภัทร	ตรศีาสตร์		 ๒	 นางสาวนัทรกิา	บงึน�า้ใส

3	 นางสาวอรวรรณ	สุขสนอง	 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑ นางสาวพรนภา ศรโีชติ ๒ นายณัฐพงษ์ เหล่าทองสาร

๓ นางสาวเบญจพร มิ่งขวัญ	 	

บริห�รธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๔ นางสาววรรณวภิา โทมถา ๕ นางสาวณชิา บุตสาระค�า

๖ นางสาวลลติา มาลัย  ๗ นายวรวุฒ ิเพยีค�าเมอืง

๘ นางสาวสุภาพร เสาสูง ๙ นายชัชวาลย์ พันธุสันติ์

๑๐ นางสาวอมรรัตน์ ปราบพาล ๑๑ นางสาวนติยิา แสนแก้ว

บริห�รธุรกิจบัณฑิต

1๒	 นางสาวกรรณกิาร์	พลอยพุฒ	 13	 นางสาวกัญญารัตน์	สุกง

14	 นางสาวกาญจนา	ธายดิา	 1๕	 นายเกยีรตภิูม	ิอาลากุล

1๖	 นางสาวจดิาภา	ผาสุตะ	 1๗	 นางสาวจริาภรณ์	สุนทร

1๘	 นางสาวเจนจริา	หลวงหลาก	 1๙	 นางสาวชัญญานุช	ขัดโพธิ์

๒๐	 นางสาวชุตภิา	เลขนอก	 ๒1	 นางสาวญาณัจฉรา	วถิเีทพ

๒๒	 นายณัฐพล	เดวสี์	 	 ๒3	 นางสาวณัฐวรรณ	จันโทศรี

๒4	 นายธวัชชัย	ตัง้ตรงศักดา	 ๒๕	 นางสาวธารณิ	ีเพศรี



1๘๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๖	 นายธรีภัทร์	เจรญิรัมย์	 ๒๗	 นางสาวนวรัตน์	อานนท์

๒๘	 นางสาวนาตารี	ศรวีงษ์เรอืงกจิ	 ๒๙	 นางสาวนศิารัตน์	แก้วบัง

3๐	 นางสาวปรชีญา	จันทะนันท์	 31	 นางสาวปรยีนันท์	ปิยะโชตไิชโย

3๒	 นางสาวพรชนก	สารกิบุตร	 33	 นางสาวพรพมิล	สคี�า

34	 นางสาวพฤกษา	โยธากุล	 3๕	 นายพรีะณัฐ	ชัยสวัสดิ์

3๖	 นางสาวรังสนิี	ทองอนิทร์	 3๗	 นางสาวรัตตกิาล	โยตภิัย

3๘	 นางสาววนสิา	อ้นรักษ์		 3๙	 นางสาววรดา	ภู่มะณี

4๐	 นางสาววรรษมน	ไชยค�าจันทร์	 41	 นางสาววรัญญา	หนุ่นภักดี

4๒	 นางสาววราภรณ์	วรแสน	 43	 นายวสษิฐ์	สองศรี

44	 นายศราวุฒ	ิวงษ์ศลิป์		 4๕	 นางสาวศริประภา	พันธศรี

4๖	 นายศริศิักดิ์	จันทะราช	 4๗	 นางสาวสรัลพร	คงนุ่น

4๘	 นายอดศิร	มูลค�า	 	 4๙	 นางสาวอรนุช	แปลมูลตรี

๕๐	 นางสาวอาภัสรา	จันทา	 ๕1	 นางสาวอุบลวรรณ	อุทธา

๕๒	 นางสาวเอเชยี	ชูโคกกรวด	 	

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ส�ข�วิช� บัญชี

๑          นางสาวอรกนก นันทะมชีัย

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� บัญชี

๒ นางสาวอนงค์รัตน์ โรมพันธ์ ๓ นายสทิธชิัย อุนาสงิห์

๔ นางสาวณชิกานต์ หนูมา ๕ นางสาวนันทวรรณ ชูเพ็ง

๖ นางสาวจรินันท์ ภาสุทธิ์ ๗ นางสาวศริดา โคตรชา

บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� บัญชี

๘ นางสาวธัญวรัตม์ เกยีรตชิัยคุณ ๙ นางสาวปิยธดิา จมีัง

๑๐ นางสาวธัญญลักษณ์ ปาละบุตร ๑๑ นางสาวกุลธดิา เครอืสุวรรณวงษ์

๑๒ นางสาวรสฤด ีขันหล้า ๑๓ นางสาวหทัยชนก ยนิดี

๑๔ นางสาวสุมนิตรา ไสยวจิติร ๑๕ นางสาวรัตตกิาล ชาตชิ�านาญ

๑๖ นางสาวกมลทพิย์ พงศ์เลศิวรกุล ๑๗ นางสาวพรรษา เค็นบัวบาน

๑๘ นายปรวิัตร อนิทะนลิ  

บัญชีบัณฑิต ส�ข�วิช� บัญชี

1๙	 นางสาวกชพร	พลฤทธิ์	 ๒๐	 นางสาวกวสิรา	นามพรหม

๒1	 นางสาวกัญญารัตน์	จันทโชต	ิ ๒๒	 นางสาวกุลธดิา	หนักแน่น

๒3	 นางสาวเกศมณ	ีเกตุเขยีว	 ๒4	 นางสาวจันทร์ธมิา	เก่งกลางดอน

๒๕	 นางสาวจติตรา	อยู่นาน	 ๒๖	 นางสาวจติราวด	ีโภยนอก

๒๗	 นางสาวจริดาภา	จันทระ	 ๒๘	 นางสาวจริาวรรณ	วงค์ประชุม

๒๙	 นางสาวจุฑาพร	บุญมาก	 3๐	 นางสาวชนากานต์	กองมณี



1๘๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

31	 นางสาวชลธชิา	มะลยิศ	 3๒	 นางสาวชลลัดดา	โฮลกิุล

33	 นางสาวณัฐชธดิา	อนิทะพล	 34	 นางสาวธาวนิี	ยกเทพ

3๕	 นางสาวธติมิา	พันชัยโย	 3๖	 นายนนทวัฒน์	สงิหาญ

3๗	 นางสาวนพมาศ	อภัย	 	 3๘	 นางสาวเนตรนภา	ทมีา

3๙	 นางสาวปรัชญาภรณ์	ดอนเสนา	 4๐	 นางสาวปัทมา	บุญปก

41	 นางสาวพัชราภรณ์	เศรษฐแสงศร	ี 4๒	 นางสาวพัชรี	ส่วยปู่

43	 นางสาวมนีตรา	ศรชีัยภูม	ิ 44	 นายรัชพล	ขาวเมอืงน้อย

4๕	 นางสาวรัตนากร	บุญมา	 4๖	 นางสาวรุ้งดาว	แหวนหล่อ

4๗	 นางสาววรศิรา	แซ่เตยีว	 4๘	 นายสทิธพิล	สบืสุข

4๙	 นางสาวสุภารัตน์	ดมี	ี 	 ๕๐	 นางสาวอนศิรา	พันธุ์มศีรี

๕1	 นางสาวอาทติยิา	แสนขยัน	 ๕๒	 นางสาวอารยิา	พันธ์เทศ

บัญชีบัณฑิต

1	 นางสาวกรกนก	ช�านาญพล	 ๒	 นางสาวจตุพร	ประสงค์

3	 นางสาวจุฑาภรณ์	เผ่นภูเขยีว	 4	 นางสาวจุฬารัตน์	บุตรงาม

๕	 นางสาวณชิกานต์	เพยีสักขา	 ๖	 นางสาวณชิาภัทร	ศลิปวทิย์

๗	 นางสาวดารณ	ีวชิาชัย		 ๘	 นางสาวธนัชชา	พานชิอัศดร

๙	 นางสาวนัฐภรณ์	ทองแป	 1๐	 นางสาวปรยีา	เลขกระโทก

11	 นางสาวปัญจพร	แก้วหนิ	 1๒	 นางสาวปิยะธดิา	รักญาติ

13	 นางสาวพัทธ์ธรีา	พลเยี่ยม	 14	 นางสาวภรภัทร	โปตวัฒน์

1๕	 นางสาวรวพิร	ถนอมธรรม	 1๖	 นางสาวสุกัญญา	บัวมี

1๗	 นางสาวสุนษิา	จันทร์เพชร	 1๘	 นางสาวสุรัสวด	ีพลพรม

1๙	 นางสาวอภชิญา	ขานหยู	 	

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� รัฐประศ�สนศ�สตร์

๑ นางสาวกฤตยิา โทรักษา ๒ นายสมศักดิ์ แสนมนตรี

๓ นางสาวเสาวลักษณ์ อรุณรุ่งโรจน์ ๔ นางสาวธรีดา แก้วไชยะ

๕ นายพงศกร วลิาสังข์  ๖ นายวรวุฒ ิสาวสิัย

๗ นางสาวพรีดา สุดตาสอน ๘ นางสาววัชราภรณ์ ทุมค�าแก้ว

๙ นายกติตศิักดิ์ พัดใส  ๑๐ นายไทวกฤต พลไพร่ฟ้า

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� รัฐประศ�สนศ�สตร์

11	 นายกติตภิัฏ	ใจคง	 	 1๒	 นายกติภิูม	ิอุปฮาด

13	 นายจักรพงษ์	วอศริ	ิ 	 14	 นางสาวจันทริา	โพธบิุญเรอืง

1๕	 นายจรีาวัฒน์	โพตากุล	 1๖	 นางสาวชนกสุดา	ชนะบุญ

1๗	 สบิเอกชนม์สทิธิ์	ฉัตรวงศ์ทอง	 1๘	 นางสาวชลธชิา	อนิทร

1๙	 นางสาวณัฐธดิา	หลวงเทยีม	 ๒๐	 นายธัชชัย	เฉลมิแสน



1๘๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒1	 นายธาราธรณ์	พรมโคตร	 ๒๒	 นางสาวเนตรชนก	เมอืงสูนย์

๒3	 นางสาวปลายฟ้า	สมภักด	ี ๒4	 นางสาวปิ่นแก้ว	แสงหาร

๒๕	 นางสาวพัชราวดี	จันละบุตร	 ๒๖	 นายพงษ์ศักดิ์	บุตรดาวาปี

๒๗	 นายภัคนันท์	อัคราช	 	 ๒๘	 นางสาวรัตนาภรณ์	ศรชีาต	ิ

๒๙	 นางสาววนดิา	ค�าทอง		 3๐	 นายวัฒจักร	สเีสน	

31	 นายวทิวัส	บุษด	ี 	 3๒	 นางสาวศริวด	ีชาภริมย์	

33	 นางสาวศริพิร	พรรณโภชน์	 34	 นางสาวศริพิร	ลาภปรากฎ	

3๕	 นางสาวศุภลักษณ์	นาตาล	 3๖	 นางสาวสรณ์สริ	ิราชสหีา	

3๗	 นางสาวอารยีา	ศรชีาแอน		 3๘	 นางสาวอศิราลักษณ์	ร้อยเพลยี

3๙	 นายอศิราวุฒิ	ไชยเกตุ		

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

1	 นางสาวฑติยา	องคนานนท์	 ๒	 นางสาวภัควลัญชญ์	มุงคุณค�าชาว

3	 นางสาวสุภาวด	ีพลายละหาร	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีและนวัตกรรมอ�ห�ร

๑         นางสาวว่านไพร ขารบ

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เทคโนโลยีและนวัตกรรมอ�ห�ร

๒ นางสาวพัชรา ปาสานะเต ๓ นายอาทติย์ ยอดสงิห์

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เทคโนโลยีและนวัตกรรมอ�ห�ร

4	 นายพงศธร	โพธิ์เมอืง		 ๕	 นายพงศ์ธร	สารแีก้ว

๖	 นายวรวุฒ	ิธรรมวงศ์	 	 ๗	 นางสาวสุภาว	ีอิ่มแก้ว

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์และส�รสนเทศ

๑ นายกฤษฎา สาระพัตร ๒ นายเอกอนันต์ พรมษา

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์และส�รสนเทศ

๓ นายวรวัฒน์ สมเคหา ๔ นางสาวรสกิา วงิมูล

๕ นางสาวโสมสุดา จนินารักษ์ ๖ นายธันยวัต ทพิย์โภชน์

๗ นายสริพิรชัย ภญิโญเรอืงธัญ ๘ นายปภาวนิ ตันเจรญิ

๙ นายวรุตม์ สุขน้อย  

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์และส�รสนเทศ

1๐	 นางสาวจุฑารัตน์	เทยีมจัตุรัส	 11	 นางสาวเจนจริา	จันทะคัด

1๒	 นายฉัตรชัย	ประธรรมเต	 13	 นายตนุภัทร	สทิธวิงศ์

14	 นายธนัท	ภูระบัตร	 	 1๕	 นายรุ่งสุรยิา	บอืทอง

1๖	 นายศุภกร	คันธโกวทิ	 	 1๗	 นายสมหวัง	แก้วโจ๊ะ

1๘	 นางสาวสุธกีานต์	ภูศักดิ์	 1๙	 นางสาวอภญิญา	ศรบีุญเรอืง

๒๐	 นางสาวอมลรดา	เทยีมเมฆ	 	



1๘๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�และก�รออกกำ�ลังก�ย

๑ นางสาวตวงรัก ศรสีุพล ๒ นางสาวกนกวรรณ โพนหลวง

๓ นายเจตรนิ เชื้อพรมมา ๔ นางสาวพรสุดา โนนพลิา

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�และก�รออกกำ�ลังก�ย

๕	 นายกฤษณะ	โพธิ์ดา	 	 ๖	 นายกติตภิูม	ิไชโยแสง

๗	 นายจริณรงค์	รัตนาศักดิ์	 ๘	 นายจริภัทร	บุญผ่องศรี

๙	 นายจริเมธ	สมิมะโน	 	 1๐	 นายณัฐพล	ผ�าเสนา

11	 นายธนเดช	ดวงจันทร์โชต	ิ 1๒	 นายธรีภัทร์	แก้วกันหา

13	 นางสาวพลับพลงึ	โนนเดช	 14	 นางสาวพชิญา	นันทะมชีัย

1๕	 นางสาวศุภรา	มาวงษ์		 1๖	 นางสาวสุทธดิา	แมนระจติร

1๗	 นายสุภมติร	จันทร์เสน	 1๘	 นางสาวสุภาพรรณ	คณทา

1๙	 นายอภลิาภ	โยธาธรรม	 ๒๐	 นายอรรถโกวทิ	รูปมะเลา

๒1	 นางสาวอัญชล	ีเงนิชัย		

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์ก�รประมง

1	 นางสาวจนิตปาตี	สงิคลบีับภา	 ๒	 นายเจตนรนิทร์	ก�่าสี

3	 นางสาวชมพูนุช	พึ่งพร	 4	 นายธนเทพ	นามวงษ์ษา

๕	 นางสาวนารรีัตน์	คัตวงษ์	 ๖	 นางสาวบุญฑรกิา	ยอดสง่า

๗	 นางสาวผกามาศ	พศิาลวนชิย์กุล	 ๘	 นายภูวดล	ตราชู

๙	 นายศตวรรษ	ปัสนา	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ

๑ นางสาวจริสุตา เกตุทัต ๒ นางสาวนภิาพร พมินาม

๓ นางสาวอาภรณ์ แซ่เฮ้อ ๔ นายกติต ิแวดอุดม

๕ นางสาวรุจนิาพร อนิทร์แขวน	 	

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ

๖	 นางสาวขวัญฤทัย	คุณหงษ์	 ๗	 นางสาวจรรยพร	เต่าไชยสงค์

๘	 นางสาวสราศณิี	แพนด	ี ๙	 นางสาวอาธติญิาพร	จันทร์แสง

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� อุตส�หกรรมเกษตร

1								นางสาวศริประภา	สงิสง

ศิลปศ�สตรบัณฑิต

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส�ข�วิช� ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รจัดก�รธุรกิจ

๑ นางสาวธัญลักษณ์ ปิไชยญาณ ๒ นางสาวบุญย่า บัวประกอบ

๓ นางสาวธนันพัชร ผ่านส�าแดง	 	



1๘๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ศิลปศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รจัดก�รธุรกิจ

๔ นางสาวณฐพร พลศาลา ๕ นางสาวอมรรัตน์ สอี่อนแสง

๖ นางสาวปรยีานุช วงค์อุ่น ๗ นายพงศ์พล ดาวรัตนชัย

๘ นางสาวปรมิวล ีอุ่นถิ่น ๙ นายอชมิา กงศรี

๑๐ นางสาวสุธดิาพร สุขมชีัย ๑๑ นางสาวปิยฉัตร วงค์อุ่น

๑๒ นางสาวน�้าอ้อย บรุณรัตน์ ๑๓ นางสาวปิยธดิา ผุยมูลตรี

๑๔ นางสาวศวติา สมเจรญิ ๑๕ นางสาวสริมิล เงางาม

๑๖ นางสาวศศวิมิล วสิลิา	 	

ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รจัดก�รธุรกิจ

1๗	 นายกติศิักดิ์	ฦาชา	 	 1๘	 นางสาวจนิตหรา	วชิาเงนิ

1๙	 นางสาวจรินันท์	มัธปะโม	 ๒๐	 นางสาวชุตมิาภรณ์	ทพิชัย

๒1	 นางสาวณฐลักษณ์	ศรกีัลยา	 ๒๒	 นางสาวณัฐฌา	สงมา

๒3	 นางสาวดาราวรรณ	พันทส	ี ๒4	 นายทวภีาพ	บุรกีุลนันท์

๒๕	 นายธนวัฒน์	พลิาพงษ์	 ๒๖	 นางสาวประภาศร	ีกติตมิงคลมา

๒๗	 นางสาวปัณฑติา	พลราชม	 ๒๘	 นางสาวปิยะราช	จ�ามี

๒๙	 นายพลศักดิ์	เลศิคอนสาร	 3๐	 นางสาวพมิรดาภรณ์	ระวังโพธิ์

31	 นายรวนิทร์	กุลโชต	ิ 	 3๒	 นางสาวลัดดาวรรณ	ไชยนนท์

33	 นายวธัญญู	ก่องขันธ์	 	 34	 นางสาววราภรณ์	ธรรมประเสรฐิ

3๕	 นางสาววรนิทรวสิาข์	จรล�าโกน	 3๖	 นางสาวศริลิักษณ์	คชสาร

3๗	 นายศุภกจิ	นาวาศริ	ิ 	 3๘	 นางสาวสุตาภัทร	เครอืเเสง

3๙	 นางสาวอลษิา	ศรมีันตะ	 4๐	 นางสาวอารยา	มหสินันท์

41	 นายเอกพันธุ์	พูนศร	ี 	

เศรษฐศ�สตรบัณฑิต

เศรษฐศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์

1	 นายกนกพงษ์	ภูมเิรศสุนทร	 ๒	 นายการันย์กร	จันทะโยธา

3	 นางสาวจุฑาทพิย์	ธรรมศรานนท์	 4	 นางสาวณัฐถา	โพธิ์ไชยา

๕	 นางสาวประภัสสร	พมิพ์วาปี	 ๖	 นางสาวปวรนิทร์	เนยีนเจรญิชัยกุล

๗	 นางสาวพรพมิล	น้อยเสนา	 ๘	 นายภากร	ปิยะสมบัติ

๙	 นางสาวศศปิระภา	นลิโคตร	 1๐	 นางสาวหทัยภัทร	จันทร์สนทิ

11	 นางสาวอรพชิญ์	แสงสุรนิทร์	 	

เศรษฐศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจและก�รจัดก�ร

๑ นางสาวสุนษิา หอมพรมมา ๒ นางสาวปาลติา วเิชยีร

๓ นางสาวมัทธนา ดาจันทร์พันธ์

	 	



1๙๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

เศรษฐศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจและก�รจัดก�ร

4	 นางสาวกัญญารัตน์	ค�าอนิทร์	 ๕	 นางสาวกริณา	มุ้ยศริิ

๖	 นางสาวธดิารัตน์	ทลิา		 ๗	 นายปฎภิาณ	ประพณิ

๘	 นางสาวรัตนากร	ศรนีวล	 ๙	 นางสาวสริธีร	สชีัย

ร�ยน�มบัณฑิต วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนี ขอนแก่น

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

							๑        นายชนะพงษ์  แก่นพรม

 พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง

๒   นางเบ็ญจมาศ  สนทอง ๓  นางสาวศุลพีร  ตันตพิัฒนานนท์                                         

๔  นางสาวอรวรรณ  บัวจันทร์ ๕ นางสาวกัญญาณ ี จติจักร 

๖ นางสาวกันต์กมล  ภูเงนิ ๗ นายปรดี ี เสนามนตรี 

๘ นางสาวธัญวรัตม์  เดชพุฒ ๙ นางสาวนติตกิาล  โม้เวยีง 

๑๐ นางสาวสุภาวด ี ค�าพันธุ์ ๑๑ นางสาวชุร ี สายหยุด 

๑๒ นายพงษ์พชิญ์  ภูคงค�า ๑๓ นางสาววมิลเลขา  โคชนะ 

๑๔ นางสาวปตญิญา  ธ.น.หม่าน ๑๕ นางสาวนงนภัส  ทพิย์มังอนิทร์ 

๑๖ นางสาวพมิชนก  เหลาพรม ๑๗ นางสาวหทัยทพิย์  ใครบุตร 

๑๘ นางสาวน�้าฝน  อาตวงษ์ ๑๙ นางสาวนัฐชญา  ดรีะดา 

๒๐ นางสาวคยี์ญารัตน์  ภูนาฤทธิ์ ๒๑ นางสาวสริพิร  ศรสีด 

๒๒ นางสาวอาภาศริ ิ สายบุญเคยีง ๒๓ นายณัฐชัย  พระลับรักษา 

๒๔ นางสาวณัฐณชิา  นาถ�้าพลอย ๒๕ นางสาวไอรดา  น้อยสมบัต ิ

๒๖ นางสาวกิ่งกาญจน์  พาภริมย์ ๒๗ นางสาวณัฐกานต์  เขยีวค�า 

๒๘ นางสาวทัศนยี์  หมื่นจูม ๒๙ นางสาวนวพร  จติทวี 

๓๐ นางบุญณสิา  ภูโตนนา ๓๑ นางสาวมัฐญา  มิ่งชะนดิ 

๓๒ นางสาวศันศนยี์  ปิ่นเมอืง ๓๓ นางสาวภณดิา  ทวลิา 

๓๔ นางสาวอภริมย์  อุณานันท์ ๓๕ นางสาวนฤมล  ภูด ี

๓๖ นางสาวรัชนกีรณ์  บุญประคม ๓๗ นางสาวธันธวิา  นริะปะกะ 

๓๘ นางสาวชลธชิา  โคตรโสภา

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต  

3๙			 นางสาวกชกร		ประชันกลาง 4๐	 นางสาวกชกร		ปวงสุข	

41	 นางสาวกนกพร		จ�าปาบุร	ี 4๒	 นางสาวกนกพร		วงษ์ตระกูล	

43	 นางสาวกนกวรรณ		บัวสกุล	 44	 นางสาวกนกอร		กาญจนบัตร	

4๕	 นางสาวกรรณกิาร์		แก้วรุณา	 4๖	 นางสาวกฤตยิาภรณ์		แปนุ่น	

4๗	 นางสาวกวณิภชิา		ค�าเมอืง	 4๘	 นางสาวกัญญาพัชร		กระธรรมะ	



1๙1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

4๙	 นางสาวกัญญาลักษณ์		นครศร	ี ๕๐	 นางสาวกัญญาวรี์		ชวนจติ	

๕1	 นางสาวกันย์ลภัส		ข�าวัฒน์รุ่งเรอืง	 ๕๒	 นางสาวกาญจนา		ภูลวรรณ	

๕3	 นางสาวกาญจนา		เวยีงนนท์	 ๕4	 นางสาวกาญจนาพร		โคกสอี�านวย	

๕๕	 นางสาวกิ่งกาญจน์		หงอกชัย	 ๕๖	 นางสาวกติตมิา		ไชยชนิ	

๕๗	 นางสาวเกศมณ	ี	หยองเอ่น	 ๕๘	 นางสาวขนษิฐา		จอมประมาณ	

๕๙	 นางสาวเขมรัตน์		ศรมีงคล	 ๖๐	 นางสาวคุนาพร		ปัสพล	

๖1	 นางสาวจรัญญา		วงษ์นอก	 ๖๒	 นางสาวจันทกานต์		อ่วมมั่น	

๖3	 นางจันทร์ธดิา		นมิติกุล	 ๖4	 นางสาวจณิณพัต		ประโชต	ิ

๖๕	 นางสาวจดิาภา		สงิวสิุทธิ์	 ๖๖	 นางสาวจนิดารัตน์		วาดสดีา	

๖๗	 นางสาวจริาพร		ข้อประเสรฐิ	 ๖๘	 นางสาวจริาวรรณ		โตเล็ก	

๖๙	 นางสาวจริาวรรณ		นามราช	 ๗๐	 นางสาวจริาวรรณ		นาส�าแดง	

๗1	 นางสาวจุฑามาศ		เฉลมิรัมย์	 ๗๒	 นางสาวจุฑามาศ		เพยีรภายลุน	

๗3	 นางสาวจุฑามาศ		ศลิณรงค์	 ๗4	 นางสาวจุฑามาศ		สมศร	ี

๗๕	 นางสาวจุรัสรา		นารนิรักษ์	 ๗๖	 นางสาวชญาภา		ขันหนองจอก	

๗๗	 นางสาวชมพูนุช		ข�าเครอื	 ๗๘	 นางสาวชลธารา		พฤกษมาศ	

๗๙	 นายชัพวชิญ์		พมิพ์มลัย	 ๘๐	 นางสาวชุตกิาญจน์		พันธุ์ยางน้อย	

๘1	 นางสาวญาดา		ธารประเสรฐิ	 ๘๒	 นางสาวญาดา		สทิธโิสภา	

๘3	 นางสาวญานกิา		งามโสภาพ	 ๘4	 นางสาวณัฐชนกิรณ์		ห่านค�า	

๘๕	 นางสาวณัฐธยาน์		ชัยหงษ์	 ๘๖	 นางสาวณัฐมล		โต้เพชร	

๘๗	 นายณัฐวุฒ	ิ	เพยีช่อ	 	 ๘๘	 นางสาวณัฐสติา		ผลาจันทร์	

๘๙	 นางสาวดวงกมล		กลั่นบดิา	 ๙๐	 นางสาวดวงจันทร์		แพไธสง	

๙1	 นางสาวดาราวรรณ		ทองนลิ	 ๙๒	 นางสาวดารกิา		ช่วยนา	

๙3	 นางสาวตตยิาพร		พรมเมอืง	 ๙4	 นางสาวทดสอบ		ระบบ	

๙๕	 นางสาวทักษพร		ศรกีัน	 ๙๖	 นางสาวทัศนยี์		สงิห์คาม	

๙๗	 นางสาวทศิาพร		ศรเีครอืดง	 ๙๘	 นายธนาวัฒน์		โชคบัณฑติ	

๙๙	 นางสาวธัญชนก		หาญอาษา	 1๐๐	 นางสาวธดิารัตน์		ประโมทะโก	

1๐1	 นางสาวธรีาภรณ์		ชัยมแีรง	 1๐๒	 นางสาวนภัสวรรณ		พาลรีักษ์	

1๐3	 นางสาวนฤนาถ		สลิาใกล	 1๐4	 นางสาวนัฐภร		ชาวดร	

1๐๕	 นางสาวนัทธริา		ล้านค�า	 1๐๖	 นางสาวนันทยา		พลพวก	

1๐๗	 นางสาวน�า้ฝน		บุดดจีนี	 1๐๘	 นางสาวนชิร	ี	ล�าดับพังค์	

1๐๙	 นางสาวนติยา		ฝ่ายหนิร่อง	 11๐	 นางสาวนภิาพร		ดบี้ง	

111	 นางสาวนุชธดิา		จันท	ี	 11๒	 นางสาวเนตรกนก		ค�ามา	

113	 นางสาวบุศรากร		ผาพันธ์	 114	 นางสาวบุศรนิทร์		กลบีรัง	

11๕	 นางสาวบุศรนิทร์		มหีลง	 11๖	 นางสาวบุษรนิ		วรรณค�า	

11๗	 นางสาวเบญจรัตน์		หนูบุญมา	 11๘	 นางสาวใบเฟิร์น		กุดหนินอก	

11๙	 นางสาวปภาวด	ี	ศรแีก้ว	 1๒๐	 นางสาวประภารัตน์		ธุรันไธสง	

1๒1	 นางสาวประภาศริิ		ข่าขันมะล	ี 1๒๒	 นางสาวประรัตน์ฎา		ประชากูล	
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1๒3	 นางสาวปรยีา		แวมประชา	 1๒4	 นางสาวปวณี์รศิา		อนิทรพมิพ์	

1๒๕	 นางสาวปัทมา		ปะโมโท	 1๒๖	 นางสาวปัทมาวรรณ		สมเทศน์	

1๒๗	 นางสาวปารชิาต	ิ	ทานศร	ี 1๒๘	 นางสาวปาลดิา		ไหลบ�ารุงชัย	

1๒๙	 นางสาวปิยพร		ญาตกิลาง	 13๐	 นางสาวปิยะธดิา		ภูแสงศร	ี

131	 นางสาวปียาพร		อนิทสทิธิ์	 13๒	 นางสาวเปรมฤด	ี	มลีุน	

133	 นายพงศธร		มุงคุณ	 	 134	 นางสาวพงศ์สุดา		ไชยบุตร	

13๕	 นางสาวพรทพิย์		ชาวศร	ี 13๖	 นางสาวพรธรีา		แก้วโท	

13๗	 นางสาวพรนภา		เดอืนกอง	 13๘	 นางสาวพรประภา		ลอดชาย	

13๙	 นางสาวพรไพลนิ		บัวขันธ์	 14๐	 นางสาวพรรณภิา		วันส	ี

141	 นางสาวพฤกษา		ศรบีุดดา	 14๒	 นางสาวพัชราพร		พบิูลย์	

143	 นางสาวพัชราภรณ์		จันทร์ด	ี 144	 นางสาวพัชราภรณ์		พละค�าหาร	

14๕	 นางสาวพัชรกิา		แสนอุบล	 14๖	 นางสาวพัชร	ี	ธาตุบุรมย์	

14๗	 นางสาวพชิญา		นาเมอืงจันทร์	 14๘	 นางสาวพมิพ์พชิญา		ไชยค�า	

14๙	 นายพรีพล		หอมจันทร์	 1๕๐	 นางเพ็ญณ	ี	ค�าแพง	

1๕1	 นางสาวเฟื่องฟ้า		ดรแก	 1๕๒	 นายภัทรว	ี	บุตรเวยีงพันธ์	

1๕3	 นางสาวภัทราวรรณ		เจ็กภูเขยีว	 1๕4	 นางสาวมณรีัตน์		พรมน้อย	

1๕๕	 นางสาวมาตกิา		นาเพชร	 1๕๖	 นางสาวมุกดา		ยุระตา	

1๕๗	 นางสาวเมธณิี		พรมด้วง	 1๕๘	 นางสาวรตมิา		น�า้จันทร์	

1๕๙	 นางสาวรัชนกีร		โถปั้น	 1๖๐	 นางรัชนวีรรณ		กาสา	

1๖1	 นางสาวรัตตยิากร		ล้นทม	 1๖๒	 นางสาวรัตนาภรณ์		นามวงษ์	

1๖3	 นางสาวรุ่งนภา		ชาภูค�า	 1๖4	 นางสาวรุจมินา		วงศ์การด	ี

1๖๕	 นางสาวละอองดาว		ประดษิฐ์	 1๖๖	 นางสาวเลศิศรินิทร์		เลศิสงคราม	

1๖๗	 นางสาววชริาภรณ์		ศรพีุทธา	 1๖๘	 นางสาววธดิา		ถาปันแก้ว	

1๖๙	 นางสาววรดา		พมิพ์สมิ	 1๗๐	 นางสาววรฤทัย		น้อยธง	

1๗1	 นางสาววราภรณ์		ประทุมชัย	 1๗๒	 นางสาววรารัตน์		โสมชัย	

1๗3	 นายวัฒนา		แสนลาด	 	 1๗4	 นางสาววชิญา		สันป่าเป้า	

1๗๕	 นางสาววชิุดา		เปรมปร	ี 1๗๖	 นางสาววไิลวรรณ		สูงแข็ง	

1๗๗	 นางสาวศดานันท์		ธรรมศลิป์	 1๗๘	 นางสาวศรัญญา		ส�ารวมจติ	

1๗๙	 นางสาวศรสีุดา		ละวาดชู	 1๘๐	 นางสาวศศธิร		โคตรภักด	ี

1๘1	 นางสาวศศนิา		ใจสู้ศกึ	 1๘๒	 นางสาวศศวิมิล		แก้วก่า	

1๘3	 นางสาวศศวิมิล		ชมภูทปี	 1๘4	 นางสาวศรินิาถ		คุณพมิพ์	

1๘๕	 นางสาวศริพิร		ไชยหานจิ	 1๘๖	 นางสาวศริภิัทร		ศักดิ์ซ้าย	

1๘๗	 นางสาวศริลิักษ์		จันทะเป้	 1๘๘	 นางสาวศริลิักษณ์		อรรคฮาดศร	ี

1๘๙	 นางสาวศุภกาญจน์		อ้วนผุย	 1๙๐	 นางสาวศุภศริวิรรณ		จันปาน	

1๙1	 นางสาวสมฤทัย		ขวัญแจ่ม	 1๙๒	 นางสาวสะใบทอง		กรุงสนิชัย	

1๙3	 นางสาวสายทอง		แดนดงเมอืง	 1๙4	 นางสาวสาวติรี		โพธิ์ศร	ี

1๙๕	 นางสาวสุดารัตน์		ค�าเรอืงศร	ี 1๙๖	 นางสาวสุดารัตน์		เลพล	
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1๙๗	 นางสาวสุดารัตน์		หอมจติร	 1๙๘	 นางสาวสุทธวรรณ		วงศ์ละคร	

1๙๙	 นางสาวสุทธกิานต์		ศรสีาคร	 ๒๐๐	 นางสาวสุธาทพิย์		ผวิด�า	

๒๐1	 นางสาวสุธติา		เหลาเวยีง	 ๒๐๒	 นางสาวสุธมิา		ทะวาปี	

๒๐3	 นางสาวสุปรชีญา		เจรญิผ่อง	 ๒๐4	 นางสาวสุพรรษา		ฐานะ	

๒๐๕	 นางสาวสุพนิยา		โพธิ์รัตน์โส	 ๒๐๖	 นางสาวสุภาพร		จังอนิทร์	

๒๐๗	 นางสาวสุภาพร		สมพงษ์	 ๒๐๘	 นางสาวสุภารว	ี	ศรลีะวัลย์	

๒๐๙	 นางสาวสุภารัตน์		บุตรชา	 ๒1๐	 นางสาวสุรางคนา		วงษ์ชมภู	

๒11	 นางสาวสุวนันท์		ทองลอื	 ๒1๒	 นางสาวสุวษิา		แรงด	ี

๒13	 นางสาวสุวสิา		จันทร์ปาน	 ๒14	 นางสาวแสงเทยีน		บาอุ้ย	

๒1๕	 นางสาวโสภาพร		แก่นพ่อ	 ๒1๖	 นางสาวอภัศนันท์		น้อยวลิาศ	

๒1๗	 นางสาวอภญิญา		บุตรผา	 ๒1๘	 นางสาวอภญิญา		พรมสาร	

๒1๙	 นางสาวอภญิญา		มูลจูล	 ๒๒๐	 นายอภสิทิธิ์		ฮุยไชยราช	

๒๒1	 นางสาวอรดา		เสมอหน้า	 ๒๒๒	 นางสาวอรยา		พรวจิติร	

๒๒3	 นางสาวอรยา		สดีาอ่อน	 ๒๒4	 นางสาวอรว	ี	ฝ่ายเพ็ชร	

๒๒๕	 นางสาวอลนีา		โชตมิุข	 ๒๒๖	 นายอังคาร		วรพันธ์	

๒๒๗	 นางสาวอัญณชิชา		นาทัน	 ๒๒๘	 นางสาวอัญธกิา		สงจันทร์	

๒๒๙	 นางสาวอาทติยา		ประวติรกาญจน์	 ๒3๐	 นางสาวอารยิา		รัตนเพ็ชร์	

๒31	 นางสาวองิอร		ยศวงษ์	 ๒3๒	 นางสาวอุมาภรณ์		สสีมัย	

๒33	 นางสาวเอื้อลภัส		สร้อยมาลัย

ร�ยน�มบัณฑิต วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนี นครร�ชสีม�

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑   นางสาวจริิยา  คชลณ                        ๒   นางสาวภัทร์สนิ ี ค�าโสภา

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๓ นางสาวมลธชิา  คงชนะ ๔ นางสาวเจนจริา  โฉมสริกิุล

๕ นางสาวรดา  นรีะพัฒน์ ๖ นางสาวสุพรรณ ี ทอนสูงเนนิ

๗ นางสาวเมขลา  มั่นอยู่ ๘ นางสาวอนุสรา  แก้วจันทะมา

๙ นายเอกวุฒ ิ เพ็ชรสังหาร ๑๐ นางสาวศริลิักษณ์  แต่งเต็งรัมย์

๑๑ นางสาวศศวิมิล  พมิพ์อุบล ๑๒ นางสาวสุภาภรณ์  เบาสันเทยีะ

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต  

13			 นางสาวกนกพร		กรุงแสนเมอืง 14	 นางสาวกมลวัน		ท่วมพุดซา	

1๕	 นางสาวกัญญพร		ภักดไีชโย	 1๖	 นางสาวกัญญรัตน์		เขยกลาง	

1๗	 นางสาวกัญญารัตน์		สงิหปุรางกูร	 1๘	 นางสาวกัณฐกิา		จันทวงศร	ี

1๙	 นางสาวกติยิา		นาคพลกรัง	 ๒๐	 นางสาวเกวลนิ		กุลนาฝาย	
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๒1	 นางสาวเกศรนิ		ยนจอหอ	 ๒๒	 นางสาวเกยีรตวิไิล		มณรีัตนกร	

๒3	 นางสาวคณทษ		ศณรุ่งเพชร	 ๒4	 นางสาวจรยิา		รอมดอน	

๒๕	 นางสาวจรยิา		แสนปรุ	 ๒๖	 นายจักรกฤษณ์		มากขุนทด	

๒๗	 นางสาวจารุวรรณ		ก่อพมิพ์	 ๒๘	 นางสาวจารุวรรณ		ดาขุนทด	

๒๙	 นางสาวจารุวรรณ		สอนสะอาด	 3๐	 นางสาวจติลดาพร		ทาพลิา	

31	 นางสาวจริาพร		ถาวรสุข	 3๒	 นางสาวจรีวรรณ		แสนสันเทยีะ	

33	 นางสาวจุฑามาศ		โฉมศร	ี 34	 นางสาวจุฑามาศ		ไชยณรงค์	

3๕	 นางสาวจุตพิร		สูตรกระโทก	 3๖	 นางสาวเจนจริา		สุภาวหา	

3๗	 นางสาวชญาณ	ี	ค�าเคน	 3๘	 นางสาวชนนกิานต์		แก้วหล้า	

3๙	 นางสาวชนดิา		รักษากุล	 4๐	 นางสาวชวัลนุช		โต้งกระโทก	

41	 นางสาวชวศิา		ภูมโิคกรักษ์	 4๒	 นางสาวชุตมิา		อนิธริาช	

43	 นางสาวโชตกิา		เพ็ชรภักด	ี 44	 นางสาวญาณศิา		ไขโพธิ์	

4๕	 นางสาวฐติกิา		น้อยกลาง	 4๖	 นางสาวณัฏฐชานันท์		โหนขุนทด	

4๗	 นางสาวณัฐกานต์		พุ่มเกาะ	 4๘	 นางสาวณัฐชลติา		ภูมภิักตร์	

4๙	 นางสาวณัฐธดิา		มูลทรา	 ๕๐	 นางสาวณัฐพร		พุทไธสง	

๕1	 นางสาวณัฐรุจา		แสนสรศร	ี ๕๒	 นางสาวณัทชยา		พยุหะ	

๕3	 นางสาวณชิกานต์		แสงฤทธิ์	 ๕4	 นางสาวดรุณ	ี	คุณาพันธ์	

๕๕	 นางสาวดลวรรณ		แพทย์สันเทยีะ	 ๕๖	 นางสาวดารารัตน์		มาตนอก	

๕๗	 นางสาวดารณิี		โงสันเทยีะ	 ๕๘	 นายทศพล		พชืทองหลาง	

๕๙	 นางสาวธนกร		สุโพธิ์	 	 ๖๐	 นางสาวธัญลักษณ์		อนิมะดัน	

๖1	 นางสาวธันยพร		ศรอีภัย	 ๖๒	 นางสาวธติพิร		กุลจติตศิาสตร์	

๖3	 นายธรีะพงษ์		สายน�า้		 ๖4	 นางสาวนันทชิา		อยู่พมิาย	

๖๕	 นางสาวเนรัญชลา		อ่อนตา	 ๖๖	 นางสาวบงกช		วรรณพงษ์	

๖๗	 นางสาวบัณฑติา		ปิตะบุตร	 ๖๘	 นางสาวบุษบงกช		ฮ่วนอ�าพร	

๖๙	 นางสาวเบญจมาศ		สารโชต	ิ ๗๐	 นางสาวเบญจวรรณ		เทพกลาง	

๗1	 นายปฏพิัทธ์		ค้ากระบอื	 ๗๒	 นางสาวปณดิา		มุดครบุร	ี

๗3	 นางสาวปนัดดา		พัฒนพานชิย์	 ๗4	 นางสาวประภัสสร		เดมิกะยอม	

๗๕	 นางสาวปรางค์พร		เส้นเกษ	 ๗๖	 นางสาวปารชิาต	ิ	เกมสูงเนนิ	

๗๗	 นางสาวปิยดา		มดินอก	 ๗๘	 นางสาวปิยะนุช		รามสันเทยีะ	

๗๙	 นางสาวฝันทติรา		เอกอาทติย์	 ๘๐	 นางสาวพัชร	ี	ศริวิงค์	

๘1	 นางสาวพัทธมน		สนิธุเขตต์	 ๘๒	 นางสาวพชิญ์สนิ	ี	สุขจันทร์	

๘3	 นางสาวเพ็ญพชิชา		สวัสดิ์หมื่นไวย	 ๘4	 นางสาวภัทรกิา		ขันชัยภูม	ิ

๘๕	 นางสาวภัทรยีา		กรองมะเรงิ	 ๘๖	 นางสาวภัศรา		ชนินอก	

๘๗	 นางสาวภานดิา		ป้องด	ี ๘๘	 นางสาวมนิตรา		เขยีวสด	

๘๙	 นางสาวมนิตรา		วอนกระโทก	 ๙๐	 นางสาวเมธ์วด	ี	โพธิ์เงนิ	

๙1	 นางสาวเยาวลักษณ์		พันธ์ชมภู	 ๙๒	 นางสาวรัชนกีร		ตรสีันเทยีะ	

๙3	 นางสาวรัตนาภรณ์		ศรภีูมพิฤกษ์	 ๙4	 นางสาวรุ่งนภา		บนิไธสง	



1๙๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๙๕	 นางสาวฤทัยรัตน์		จันเขยีด	 ๙๖	 นางสาววนัชพร		เผยกลาง	

๙๗	 นางสาววรัญญา		ปรัชญาถาวรกุล	 ๙๘	 นางสาววราภรณ์		พวงศรแีก้ว	

๙๙	 นางสาววรารัตน์		ไกรบ�ารุง	 1๐๐	 นางสาววรศิรา		ชาตงิาม	

1๐1	 นายวัชระ		โพธิ์พะเนา		 1๐๒	 นางสาววชิุดา		สมพลกรัง	

1๐3	 นางสาววภิาวี		ชนะชัย		 1๐4	 นางสาววริาภรณ์		สุไชยสทิธิ์	

1๐๕	 นางสาวศรัญญา		ย่อจันทร์	 1๐๖	 นางสาวศศิ		อัฑฒพงศ์พเิชฏฐ์	

1๐๗	 นางสาวศศนิา		โคตรโนนกอก	 1๐๘	 นางสาวศศนิา		โสส้มกบ	

1๐๙	 นางสาวศันสนยี์		ท่วมพุดซา	 11๐	 นางสาวศริกิานดา		เซ็นกลาง	

111	 นางสาวศริพิร		ปานเนาว์	 11๒	 นางสาวศริริัตน์		เกตนอก	

113	 นางสาวศุภธดิา		โคตรพรม	 114	 นางสาวสรวงสุดา		ตู้จันทกึ	

11๕	 นางสาวสันทน	ี	ค�ามอี่อน	 11๖	 นางสาวสริยิากร		ตอสกุล	

11๗	 นางสาวสุดาพร		โพธิ์นอก	 11๘	 นางสาวสุปรยีา		ธูปสูงเนนิ	

11๙	 นางสาวสุพรรษา		สายสนอง	 1๒๐	 นางสาวอรยา		ขจัดพาล	

1๒1	 นางสาวอัจฉรา		ชนิบุตร	 1๒๒	 นางสาวอาทติยา		เจยีนกลาง	

1๒3	 นางสาวอุทัยวรรณ		กัลยาประสทิธิ์

ร�ยน�มบัณฑิต วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑          นางสาวภริมยา  สายเนตร	 ๒          นางสาวบุษณยี์  บรรพตะธิ

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๓   นางสาวอ๋อมแอ๋ม  ชุมมวล ๔ นางดารกิา  เพชรแก้ว 

๕ นางสาวแววมณ ี ทุมวงค์ ๖ นางสาวกัลยรัตน์  รัตนประชาสรร 

๗ นางสาวอมร  หน่อแก้ว ๘ นางสาวสุธาสนิ ี แสงค�า 

๙ นางสาวกนกอร  ไชยกาล ๑๐ นางสาวฉัตรฤด ี แสงทอง 

๑๑ นางสาวมนัสนันท์  สุพรรณโมก ๑๒ นางสาวฎาฐณิ ี ลาภทวี 

๑๓ นางสาวน�้าฝน  มโนราช ๑๔ นางสาวอารรีัตน์  วงศ์จันลา 

๑๕ นางสาวรุ่งนภา  ศรชีื่น ๑๖ นางสาววัชร ี ทองมี 

๑๗ นายอาทติย์  ส่งเสรมิ ๑๘ นางสาวภาวณิ ี ธนูผาย 

๑๙ นางสาวอพญิญา  ศรประสทิธิ์ ๒๐ นางสาวกนกวรรณ  กงศร ี

๒๑ นางสาวประภัสสร  วงษ์มณ ี ๒๒ นางสาวศรินิภา  จันทร์แจ้ง 

๒๓ นางสาวชลธชิา  บุญบรรจง ๒๔ นางสาวศุภวรรณ  ขจติเวทย์ 

๒๕ นางสาวกันยา  นามวงษ์ ๒๖ นางสาวพลิาวรรณ  สายชมภู 

๒๗ นางสาวอารยีา  ศรตีะบุตร ๒๘ นางสาวศรินิญา  สัมฤทธิ์ 



1๙๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๙ นางสาวกาญจนา  นามวงศ์ ๓๐ นางสาวเกตน์นภิา  สุขสงวน 

๓๑ นางสาวจนิตหรา  จันทร์พา ๓๒ นางสาวณัฐธดิา  ทุมมี 

๓๓ นางสาวกมลวรรณ  วงศ์ษาสน ๓๔ นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งปรดีานันนท์ 

๓๕	 นางสาวพรกนก		บุญล้อม	 ๓๖	 นางสาววิมลสิริ		เฉลิมวงศ์	

๓๗	 นางสาวสุนิทรา		ล�าพูน

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต  

3๘			 นางสาวกชรัชช์		รัชตะธนติกุล	 3๙	 นางสาวกนกอร		ประทุมชัย	

4๐	 นางสาวกนกอร		ศรปีระดับ	 41	 นางสาวกมลชนก		มงคลชัย	

4๒	 นางสาวกมลรส		มารัตน์	 43	 นางสาวกรกนก		ดวงเนตร	

44	 นายกรธวัช		วัฒนกุล	 	 4๕	 นางสาวกรรณกิาร์		บุญตา	

4๖	 นางสาวกรรตยิา		เจรญิรัมย์	 4๗	 นางสาวกัญญาณัฐ		มาสขาว	

4๘	 นางสาวกัญญารัตน์		บุญสงิห์ศร	 4๙	 นางสาวกันยารัตน์		ตะนะโส	

๕๐	 นางสาวกัลยา		กุลจันทร์	 ๕1	 นางสาวกัลยา		ปอประสทิธิ์	

๕๒	 นางสาวกาญจนา		งามแสง	 ๕3	 นางสาวกาญจนา		บางเหลอื	

๕4	 นางสาวกาญจนาพร		มทีอง	 ๕๕	 นางสาวกาญจนาพร		สุรวทิย์	

๕๖	 นางสาวกานต์มณ	ี	ประทุมเทศ	 ๕๗	 นายกติตภิัฎ		จันดาพชื	

๕๘	 นางสาวกติยิาภรณ์		วงษ์ศรกีุล	 ๕๙	 นางสาวเกษกมล		โสณะชัย	

๖๐	 นางสาวเกษราภรณ์		บัวถา	 ๖1	 นางสาวแก้วตา		ด้วงชณิ	

๖๒	 นางสาวขนษิฐา		แต้มงาม	 ๖3	 นางสาวขนษิฐา		ปาระเคน	

๖4	 นางสาวขวัญฤดี		ประเสรฐิสนิ	 ๖๕	 นางสาวขัตยิาภรณ์		คล่องด	ี

๖๖	 นายเขมนันท์		พูลสุขโข	 ๖๗	 นางสาวครองขวัญ		พมิาทัย	

๖๘	 นางสาวจรยิา		แสวงศร	ี ๖๙	 นางสาวจันทร์กมล		ค�าทา	

๗๐	 นางสาวจารุวรรณ		จันทาป	 ๗1	 นางสาวจติตมิา		จันทะสาร	

๗๒	 นางสาวจติรารัตน์		มณวีงษ์	 ๗3	 นางสาวจนิดารักษ์		สมจันทร์	

๗4	 นางสาวจรินันท์		ชาวศร	ี ๗๕	 นางสาวจริวด	ี	พูลภาพ	

๗๖	 นางสาวจริาพร		สาระพันธ์	 ๗๗	 นางสาวจริาพร		สสีรรณ์	

๗๘	 นางสาวจริาภรณ์		ชนิทวัน	 ๗๙	 นางสาวจรีะนันท์		มุรจิันทร์	

๘๐	 นางสาวจุฑามณ	ี	ถนอมทรัพย์	 ๘1	 นางสาวจุฑามาศ		แก้วบุญเรอืง	

๘๒	 นางสาวจุฑามาศ		โสพัฒน์	 ๘3	 นางสาวเจนจริา		ซมึกระโทก	

๘4	 นางสาวเจนจริา		สมยา	 ๘๕	 นางสาวชญานศิ		ทองมล	

๘๖	 นางสาวชนนกิานต์		นามวงษ์	 ๘๗	 นางสาวชนาพร		มณจีันทร์	

๘๘	 นางสาวชนาพร		แสนทวสีุข	 ๘๙	 นางสาวชลดา		สมคะเนย์	

๙๐	 นางสาวช่อเพชร		วามเกษ	 ๙1	 นายชณิท์ณภัทร		วันชัย	

๙๒	 นางสาวชุตมิา		บรรพชาต	ิ ๙3	 นางสาวชุตมิา		ลาภมาก	

๙4	 นางสาวญาสุมนิทร์		พลเทพ	 ๙๕	 นางสาวฐติพิร		เกษยีร	



1๙๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๙๖	 นางสาวฐติริัตน์		พจนประเสรฐิ	 ๙๗	 นางสาวณัชชรญิา		ชนิทอง	

๙๘	 นางสาวณัฏฐธดิา		ป้องวเิศษ	 ๙๙	 นางสาวณัฐกานต์		วงศ์ปันต	ิ

1๐๐	 นางสาวณัฐชยา		พันธุ์เพ็ง	 1๐1	 นางสาวณัฐฐา		จ�าปาวัลย์	

1๐๒	 นางสาวณัฐทารนิี		มนกึคา	 1๐3	 นางสาวณัฐทญิา		ปากหวาน	

1๐4	 นางสาวณัฐนชิา		สุดท้าย	 1๐๕	 นางสาวณัฐรติรา		ปรอืทอง	

1๐๖	 นางสาวณัฐรยิา		กุลแก้ว	 1๐๗	 นายดนัย		ผลสะอาด	

1๐๘	 นางสาวดวงกมล		สง่าเขยีว	 1๐๙	 นายถริวุฒิ		ประเปรยีว	

11๐	 นางสาวทัศนยี์		แพงมาก	 111	 นางสาวทัศสุมาล	ี	ศรนีวล	

11๒	 นางสาวทติย์ทยา		บุญล	ี 113	 นางสาวทพิยรัตน์		ค�าเฮอืง	

114	 นายธนพล		สุพมิพ์	 	 11๕	 นางสาวธนภิา		โพธิ์ขาว	

11๖	 นางสาวธมลวรรณ		อาจภักด	ี 11๗	 นางสาวธัญญรัตน์		อมรชัยสทิธคิุณ	

11๘	 นางสาวธดิารัตน์		คงธาน	ี 11๙	 นางสาวธดิารัตน์		ผลเพิ่ม	

1๒๐	 นางสาวนนท์ทรามาศ		จันทร์ไตร	 1๒1	 นางสาวนภาพร		ลลีา	

1๒๒	 นางสาวนรารัตน์		ค�าวงศ์	 1๒3	 นางสาวนรศิรา		แขวงนอก	

1๒4	 นางสาวนรศิรา		พรหมด	ี 1๒๕	 นางสาวนัฐชา		หนูน�า้ค�า	

1๒๖	 นางสาวนัฐธดิา		นรนารถ	 1๒๗	 นางสาวนัฐรญิา		ด้วงนลิ	

1๒๘	 นางสาวนัฐว	ี	พมิูลชาต	ิ 1๒๙	 นางสาวนันท์นภัส		บัวไข	

13๐	 นางสาวนันธยิา		สทีอง	 131	 นางสาวนัยนา		ภูทอง	

13๒	 นางสาวนติยาพร		อนิธจิักร์	 133	 นางสาวนภิาพร		พรมด้วง	

134	 นางสาวนภิาภรณ์		เสยีงล�้า	 13๕	 นางสาวนริัชยากร		เจรญิสุข	

13๖	 นางสาวนรินิธนา		นุทธนู	 13๗	 นางสาวนลิุบล		เถื่อนลอย	

13๘	 นางสาวนศิราภรณ์		นพเก้า	 13๙	 นางสาวนุชนาฏ		ธาตุทอง	

14๐	 นางสาวบวรรัตน์		เนตยกุล	 141	 นางสาวบุณยเณจฉ์		เสนสาย	

14๒	 นางสาวบุษราคัม		นามยุดา	 143	 นางสาวเบญจมาศ		ได้พึ่ง	

144	 นางสาวเบญจรัตน์		ค�าอ่อน	 14๕	 นางสาวเบญจวรรณ		บุตตัสสะ	

14๖	 นางสาวเบญจสริิ		แหลมฉลาด	 14๗	 นางสาวเบญญทพิย์		รักษารอด	

14๘	 นางสาวปภัสรา		จันทะวงค์	 14๙	 นางสาวประภัสสร		เลศิศร	ี

1๕๐	 นางสาวประยูรรัตน์		พรมประเสรฐิ	 1๕1	 นางสาวปรทิัศน์		ทองทั่ว	

1๕๒	 นางสาวปรยีากร		สามารถ	 1๕3	 นางสาวปวณีา		ทาทอง	

1๕4	 นางสาวปวณีา		โพธิ์ชัยสาร	 1๕๕	 นางสาวปารฉิัตร		พาลกึ	

1๕๖	 นางสาวปารฉิัตร		ลาภสาร	 1๕๗	 นางสาวปารชิาต	ิ	ผาด	ี

1๕๘	 นางสาวปิยธดิา		ขวัญเมอืง	 1๕๙	 นางสาวปิยะมาศ		งอนไถ	

1๖๐	 นางสาวปิยะวัลย์		อ่วมพนิ	 1๖1	 นางสาวปิยาภรณ์		รลีัด	

1๖๒	 นางสาวเปรมปรดีิ์		กลางประพันธ์	 1๖3	 นายพชรพล		กิ่งมะณ	ี

1๖4	 นายพชรพล		ศรไีชย	 	 1๖๕	 นางสาวพรทพิย์		เซ็นตะคุ	

1๖๖	 นางสาวพรธัญญา		ทากะเมยีด	 1๖๗	 นางสาวพรนภา		ปุยฝ้าย	

1๖๘	 นางสาวพรนภิา		พรมเกษ	 1๖๙	 นางสาวพรพมิล		เหง้าโอสา	



1๙๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๗๐	 นางสาวพรรณรี		มหาวงศานนท์	 1๗1	 นางสาวพัชรนิทร์		นาคทอง	

1๗๒	 นางสาวพัชรี		ผมหอม		 1๗3	 นางสาวพัศรา		บุญเลยีง	

1๗4	 นางสาวพชิชาอร		ดสี	ี	 1๗๕	 นางสาวพชิญา		เศลารักษ์	

1๗๖	 นางสาวพมิพ์ชนก		มุกธวัตร	 1๗๗	 นางสาวพมิพ์พร		บุญปก	

1๗๘	 นางสาวพมิลวรรณ		กัลยาพงษ์	 1๗๙	 นายพรีันธร		มัคนา	

1๘๐	 นางสาวพุธติา		พาขุนทด	 1๘1	 นางสาวเพ็ญนภา		โมลานลิ	

1๘๒	 นางสาวภัทรวรนิทร์		เศรษฐสงิห์	 1๘3	 นางสาวมัตตฌิา		เตบิสันเทยีะ	

1๘4	 นางสาวมัลลกิา		ประพันธมติร	 1๘๕	 นางสาวมัลลกิา		ปิรมิา	

1๘๖	 นางสาวมิ่งขวัญ		ไวยพันธ์	 1๘๗	 นางสาวมิ่งสมร		พุทธะ	

1๘๘	 นายยศพล		สารพัฒน์		 1๘๙	 นางสาวยุวธดิา		โสนะจติร	

1๙๐	 นางสาวรจนา		วงษาชัย	 1๙1	 นางสาวรักษ์สุดา		ทวธีง	

1๙๒	 นางสาวรัตตยิา		บุญเตมิ	 1๙3	 นางสาวรัตนาภรณ์		เนตรวงษ์อนิทร์	

1๙4	 นางสาวรุ่งกาญจน์		น�า้พุ	 1๙๕	 นางสาวรุ่งทวิา		โทศก	

1๙๖	 นางสาวรุ่งทวิา		โพธสินธ์	 1๙๗	 นางสาวลภัสรดา		คูณภาค	

1๙๘	 นางสาวลักษม	ี	สู่หา	 	 1๙๙	 นางสาวลัดดาวัลย์		วงษ์ขันธ์	

๒๐๐	 นายวชริฤทธิ์		เพรัมย์		 ๒๐1	 นางสาววชริารัช		คันศร	

๒๐๒	 นางสาววนัชพร		ยานแก้ว	 ๒๐3	 นางสาววรญา		ชัยสทิธิ์	

๒๐4	 นางสาววรรณกร		แสนแสง	 ๒๐๕	 นางสาววรรณสิา		ศริโิส	

๒๐๖	 นางสาววราพร		อุปชติ	 ๒๐๗	 นางสาววราภรณ์		จ�าปาทอง	

๒๐๘	 นายวรนิทร์		ลาพ้น	 	 ๒๐๙	 นายวัฒนา		มั่นการ	

๒1๐	 นางสาววันเพ็ญ		บุตะเคยีน	 ๒11	 นางสาววชิญาพร		รุ่งเรอืง	

๒1๒	 นางสาววภิารัตน์		อ้วนล�้า	 ๒13	 นางสาววมิลศริ	ิ	สาสุข	

๒14	 นางสาววลิาสนิี		อัญทะปัญญา	 ๒1๕	 นางสาววไิลรัตน์		สว่างแสง	

๒1๖	 นางสาววไิลลักษณ์		ชดิเชื้อ	 ๒1๗	 นางสาววไิลลักษณ์		อุตมะ	

๒1๘	 นางสาววไิลวรรณ		บุตรโท	 ๒1๙	 นางสาววรียา		หวังยศ	

๒๒๐	 นางสาววรีวรรณ		กามาตย์	 ๒๒1	 นางสาวศกุนตลา		แก้วนมิติร	

๒๒๒	 นางสาวศศปิรยีา		รวมจติร	 ๒๒3	 นางสาวศริจิันทร์		โพยนอก	

๒๒4	 นางสาวศรินิภา		บุญวรรณ์	 ๒๒๕	 นางสาวศรินิันท์		บุญคล้อย	

๒๒๖	 นางสาวศรินิันท์		สายสุนา	 ๒๒๗	 นางสาวศริมิุกดา		เอมไธสง	

๒๒๘	 นางสาวศริริัตน์		ดอนเหลอืม	 ๒๒๙	 นางสาวศริลิักษณ์		จารกึกลาง	

๒3๐	 นางสาวศริสิุข		รัตพันธ์	 ๒31	 นางสาวศวิปรยีา		วันสม	

๒3๒	 นางสาวศุภนดิา		หลาทอง	 ๒33	 นางสาวศุภศร		ยิ่งยงค์	

๒34	 นางสาวศุภากร		ฐติเรวุฒ	ิ ๒3๕	 นางสาวศุภาวรรณ		ลกึล�า้	

๒3๖	 นางสาวสกาวเดอืน		ดอนเหลอืม	 ๒3๗	 นายสถาพร		ปุยอ่อน	

๒3๘	 นางสาวสมฤด	ี	นุสนธิ์		 ๒3๙	 นางสาวสมฤทัย		ซอนภา	

๒4๐	 นางสาวสร้อยสุดา		สงิห์งาม	 ๒41	 นางสาวสรนิยา		สมชัย	

๒4๒	 นางสาวสโรชา		บุญม	ี	 ๒43	 นางสาวสโรชา		พลิาทอง	



1๙๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒44	 นางสาวสาธยิา		ศรสีมุทร	 ๒4๕	 นางสาวสายน�า้ผึ้ง		ซนิเขยีว	

๒4๖	 นายสารนิ		เลศิแสนสนิ	 ๒4๗	 นางสาวสริกิัลยาภรณ์		พลหาญ	

๒4๘	 นางสาวสรินิารถ		น้อมระว	ี ๒4๙	 นางสาวสริมิา		บุตรพรม	

๒๕๐	 นางสาวสริยิาภรณ์		ภูอวด	 ๒๕1	 นางสาวสุกัญญา		ประโลม	

๒๕๒	 นางสาวสุชาดา		นาคด	ี ๒๕3	 นางสาวสุชาวด	ี	ไชยสงิห์	

๒๕4	 นางสาวสุดารัตน์		ค�าจันลา	 ๒๕๕	 นางสาวสุดารัตน์		ศริบิูรณ์	

๒๕๖	 นางสาวสุนษิา		บุญสาร	 ๒๕๗	 นางสาวสุนสิา		แก้วพวง	

๒๕๘	 นางสาวสุพรรณษา		พูลเพิ่ม	 ๒๕๙	 นางสาวสุพรรณ	ี	มาสุข	

๒๖๐	 นางสาวสุพัตรา		กลั่นหมอ	 ๒๖1	 นางสาวสุพัตรา		ค�าภา	

๒๖๒	 นางสาวสุภาพร		มแีก้ว	 ๒๖3	 นางสาวสุรยี์พร		สทีมิ	

๒๖4	 นางสาวสุลติา		บัวตูม		 ๒๖๕	 นางสาวสุวนันท์		บุญศร	ี

๒๖๖	 นางสาวเสาวคนธ์		ชลธรีะประเสรฐิ	 ๒๖๗	 นางสาวเสาวลักษณ์		ภารพัฒน์	

๒๖๘	 นางสาวหฤทัย		จันทร์ดก	 ๒๖๙	 นางสาวอดภิา		สี่แสน	

๒๗๐	 นายอดศิักดิ์		สามลิา	 	 ๒๗1	 นายอธบิด	ี	เชื้อพันธ์	

๒๗๒	 นางสาวอภญิญา		การนิทร์	 ๒๗3	 นางสาวอภญิญา		อัสวะภูม	ิ

๒๗4	 นายอภสิิทธิ์		สปีานแก้ว	 ๒๗๕	 นางสาวอมรรัตน์		จันทร์พรม	

๒๗๖	 นางสาวอมรรัตน์		โสสอน	 ๒๗๗	 นางสาวอมรา		ศรเีนตร	

๒๗๘	 นางสาวอมราวดี		เชดิชัยภูม	ิ ๒๗๙	 นางสาวอรญา		พมิพเิสน	

๒๘๐	 นางสาวอรทัย		ทองปาน	 ๒๘1	 นางสาวอรวรรณ		ศริโิกมล	

๒๘๒	 นางสาวอรอนงค์		หงษ์มณ	ี ๒๘3	 นางสาวอรุณ	ี	สัตะยา	

๒๘4	 นางสาวอักษราภัค		บุญประกอบ	 ๒๘๕	 นางสาวอัญธกิา		มอีุดร	

๒๘๖	 นางสาวอารยิา		บุตรวาปี	 ๒๘๗	 นางสาวอารรีัตน์		พรมเย็น	

๒๘๘	 นายอทิธพิัทธ์		ค�ามุงคุล

ร�ยน�มบัณฑิต วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนี สุรินทร์

 พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑  นางสาวพมิพ์ชนก  จนีโน  ๒ นางสาวธัญรดา  ทรงชาติ

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๓ นายจตุรพธิ  แห้วไธสง ๔ นางสาวฉัตรตยิา  อิ่มส�าราญ

๕ นางสาวปวณีา  เสร็จประสงค์ ๖ นางสาวกาญจนา  พนมรัมย์

๗ นางสาวอภญิญา  จันทรภักดิ์ ๘ นางสาวนุชนาถ  หลอดทอง

๙ นางสาวบุญจริา  คงชนะ ๑๐ นางสาวปิยาภรณ์  ปรากฎกล้า

๑๑ นางสาวนภิาพร  เทพนา ๑๒ นายภานุมาส  ประสานรัมย์

๑๓ นางสาวมยุรา  ทาด�า ๑๔ นางสาวนันทกิานต์  ลอิ่อนรัมย์



๒๐๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๑๕ นางสาวศริลิักษณ์  นันทพันธ์ ๑๖ นางสาวกุณฑกิา  ด่านกระโทก

๑๗ นางสาวพมิพ์ทอง  รักศร

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต  

1๘	 นางสาวกชกร		สกุลรักษ์	 1๙	 นางสาวกมลชนก		พรหมแสงใส

๒๐	 นางสาวกรกนก		ปุยไธสง	 ๒1	 นายกฤษณะ		วรรณค�า

๒๒	 นางสาวกัญจน์นกิข์		สมสวย	 ๒3	 นางสาวกัลยา		เถาะพูน

๒4	 นางสาวกาญจนา		ราดด่านจาก	 ๒๕	 นางสาวกิ่งฉัตร		กล้วยทอง

๒๖	 นายกุญช์พสิิฏฐ์		เสาะหายิ่ง	 ๒๗	 นางสาวกุลธดิา		แสงเมอืง

๒๘	 นางสาวกุลปาล	ี	แป้นศริมิงคลกุล	 ๒๙	 นายเกรยีงไกร		ดวงจันทร์โชติ

3๐	 นางสาวเกศสณิี		บาลโสง	 31	 นางสาวเกษราภรณ์		เอี่ยมศรี

3๒	 นางสาวขวัญนภา		นามม่วง	 33	 นางสาวคุณารนิทร์		แซมทอง

34	 นางสาวจตุพร		เลศิอนันต์สทิธิ์	 3๕	 นางสาวจรรยวรรธน์		พมิพ์จันทร์

3๖	 นางสาวจรญิญา		มขีอบทอง	 3๗	 นางสาวจันทร์จริา		ธรรมเที่ยง

3๘	 นางสาวจันทราภรณ์		จ�าปาทอง	 3๙	 นางสาวจติรานุช		ปัญยาเสน

4๐	 นางสาวจริพรรณ		ศลีกุล	 41	 นางสาวจริัฐตกิาล		ตุ้มไธสง

4๒	 นางสาวจริาพร		บุตรด	ี 43	 นางสาวจริาภรณ์		ภูมศิรจีันทร์

44	 นางสาวจริาภรณ์		แว่นศลิา	 4๕	 นางสาวจริาวรรณ		ประสทิธิ์

4๖	 นางสาวจตีา		จุมเจยี	 	 4๗	 นางสาวจุฑามาศ		ยนิดรีัมย์

4๘	 นางสาวจุฑามาศ		สดีาหอม	 4๙	 นางสาวจุฑาวี		วรรณูปถัมภ์

๕๐	 นางสาวจุฬาลักษณ์		หล่าไธสง	 ๕1	 นางสาวเจนจริา		กรมจรรยา

๕๒	 นางสาวเจนจริา		สมานจติ	 ๕3	 นางสาวชรนิทร์รัตน์		ปัตถาวัน

๕4	 นางสาวชลธชิา		สดทรงศลิป์	 ๕๕	 นางสาวชลติา		อยู่สาโก

๕๖	 นางสาวชุลพีร		พวงขจร	 ๕๗	 นางสาวโชตกิา		ดุจจานุทัศน์

๕๘	 นางสาวณัชณติา		คดิรอบ	 ๕๙	 นางสาวณัฐกาญจน์		ต้นสวรรค์

๖๐	 นางสาวณัฐกานต์		พลศร	ี ๖1	 นางสาวณัฐกุล		ไทยประโคน

๖๒	 นางสาวณัฐฑรกิา		แก้วอรสาร	 ๖3	 นางสาวณัฐณชิา		เจรญิสุข

๖4	 นางสาวณัฐณชิา		บัวศร	ี ๖๕	 นางสาวณัฐนร	ี	รุ่งแสง

๖๖	 นายณัฐพล		รัตนมาล	ี	 ๖๗	 นางสาวณัฐวด	ี	อะดดิรัมย์

๖๘	 นางสาวดารณ	ี	เชื้อเจรญิ	 ๖๙	 นางสาวดศิราพร		พมิพ์ทอง

๗๐	 นางสาวทัศวภา		แสนนอก	 ๗1	 นางสาวทพิย์สุดา		สกีัณหา

๗๒	 นางสาวธนภรณ์		คะกะเนปะ	 ๗3	 นางสาวธนภรณ์		บุตรงาม

๗4	 นางสาวธนดิา		บุญโต		 ๗๕	 นางสาวธนศิรา		ขันธรัตน์

๗๖	 นางสาวธัญญลักษณ์		เพชรสวาย	 ๗๗	 นางสาวธรีาพร		ผลสมหวัง

๗๘	 นางสาวนันทนัช		โมกหอม	 ๗๙	 นางสาวนันทพร		วงค์สุรนิทร์

๘๐	 นางสาวนันทวัน		จันทศลิป์	 ๘1	 นางสาวนันธดิา		จารัตน์

๘๒	 นางสาวนันธดิา		สุขสาม	 ๘3	 นางสาวนางสาวลักษกิา		สาละ

๘4	 นางสาวน�า้ค้าง		สชีุมแสง	 ๘๕	 นางสาวนพิาดา		ดวงชื่น



๒๐1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๘๖	 นางสาวเบญจมาศ		อ่างสุวรรณ์	 ๘๗	 นางสาวเบญจวรรณ		หาสุข

๘๘	 นางสาวปนัดดา		กษณิศร	ี ๘๙	 นางสาวปนัดดา		คงเจรญิสุข

๙๐	 นางสาวปนัดดา		คลังประโคน	 ๙1	 นางสาวปภาวด	ี	คดิสงวน

๙๒	 นางสาวปภาวด	ี	ศรสีอน	 ๙3	 นายปรชีา		สมนาค

๙4	 นางสาวปรยีานุช		คะเชนทร์เนยีม	 ๙๕	 นางสาวปัฐวรี์		ชุมนุมชาติ

๙๖	 นางสาวปัทม์ธกุลญา		บุญแปลง	 ๙๗	 นางสาวปารชิาต	ิ	ชัยฉลาด

๙๘	 นางสาวปิยธดิา		ยองทอง	 ๙๙	 นางสาวพจนยี์		ใจเมอืง

1๐๐	 นางสาวพรนภา		แจ่มแจ้ง	 1๐1	 นางสาวพรนภิา		ชาภูวงิ

1๐๒	 นางสาวพรปวณี์		เข็มทอง	 1๐3	 นางสาวพรรณรัศมิ์		บุญเต็ม

1๐4	 นางสาวพราวเดอืน		บุญม	ี 1๐๕	 นางสาวพุทธรักษา		เกษมพงษ์

1๐๖	 นางสาวเพ็ญนภา		ทบหลง	 1๐๗	 นางสาวภครนิทร์		เรอืงไทย

1๐๘	 นางสาวภัณกร		ภาทรัพย์ภักด	ี 1๐๙	 นางสาวภัทรพร		หุ่นทอง

11๐	 นางสาวภาชนิี		ก้อนทอง	 111	 นางสาวภาณุมาศ		บุญกัน

11๒	 นายภูวดล		หูประโคน		 113	 นางสาวมณทริา		ศริทิวี

114	 นางสาวมณรีัตน์		เกตุแก้ว	 11๕	 นางสาวมยุร	ี	โปรัมย์

11๖	 นางสาวมะล	ิ	ศรวีลิาศ	 11๗	 นางสาวมาลนิ	ี	ระวังชื่อ

11๘	 นางสาวมาลวีัลย์		ศรชีาต	ิ 11๙	 นางสาวยุพาวด	ี	แสนค�าอ้าย

1๒๐	 นางสาวรัตนกร		โกส	ี 	 1๒1	 นางสาวรัตนาพร		ลอยทะเล

1๒๒	 นางสาวรัตนาภรณ์		แพงค�า	 1๒3	 นางสาวรนิรดา		ตุ้มทอง

1๒4	 นางสาวรุจจริา		สุขล้น	 1๒๕	 นางสาวลภัสนันท์		ฉกรรจ์ศลิป์

1๒๖	 นางสาวลลติพรรณ		บัวเงนิ	 1๒๗	 นางสาววนดิา		หยุยไธสง

1๒๘	 นายวรเมธ		กอนรัมย์	 	 1๒๙	 นางสาววรรณนา		ศรสีงิห์

13๐	 นางสาววรรณวศิา		เข็มทอง	 131	 นางสาววราภรณ์		สอนงาม

13๒	 นางสาววรษิา		มณฑาทอง	 133	 นางสาววันเพ็ญ		งามฉลาด

134	 นางสาววารุณ	ี	ทูลไธสง	 13๕	 นางสาววลิาสนิ	ี	ราชประโคน

13๖	 นางสาววไิลลักษณ์		ชัยศรษีะ	 13๗	 นางสาวโวเลยีะ		เฮง

13๘	 นางสาวศศธิร		โกตริัมย์	 13๙	 นางสาวศศธิร		เที่ยงธรรม

14๐	 นางสาวศศปิระภา		สาแก	 141	 นางสาวศริกิารดา		เรอืงสุข

14๒	 นางสาวศริริัตน์		มาตนอก	 143	 นายศริศิักดิ์		นามพรม

144	 นางสาวศุภนุช		รักยิ่ง		 14๕	 นางสาวศุภสิรา		จันทนิมาธร

14๖	 นายสมยศ		ซ่อมแก้ว	 	 14๗	 นางสาวสโรชนิ		นารนีาถ

14๘	 นางสาวสาธกิา		มวลทอง	 14๙	 นางสาวสายฝน		ยิ่งหาญ

1๕๐	 นางสาวสายฝน		สาครศร	ี 1๕1	 นางสาวสริขิวัญ		ดันนอก

1๕๒	 นางสาวสริมิา		ธธิรรมมา	 1๕3	 นางสาวสริริัตน์		พรมรักษ์

1๕4	 นางสาวสุดารัตน์		เขยีวชัยภูม	ิ 1๕๕	 นางสาวสุดารัตน์		มูลศรี

1๕๖	 นางสาวสุทธดิา		วันทา	 1๕๗	 นางสาวสุธชิา		ชมภูค�า

1๕๘	 นางสาวสุธติา		ยอดโพธิ์	 1๕๙	 นางสาวสุธนิ	ี	รังพงษ์



๒๐๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๖๐	 นางสาวสุนันทา		แลไธสง	 1๖1	 นางสาวสุนันทนิ	ี	มบีุญ

1๖๒	 นางสาวสุนติรา		มะธปิิไขย	 1๖3	 นางสาวสุปวณี์		สนีาม

1๖4	 นางสาวสุพัชร	ี	สาลงีาม	 1๖๕	 นางสาวสุพัตรา		กุลชลติ

1๖๖	 นางสาวสุภาพร		หุ่นทอง	 1๖๗	 นางสาวสุมาล	ี	ผ่องศรี

1๖๘	 นางสาวสุรนีารถ		พลลาภ	 1๖๙	 นางสาวเสาวลักษณ์		วงเวยีน

1๗๐	 นางสาวโสภติา		นติยวัน	 1๗1	 นางสาวโสภติา		ยอดเสาร์

1๗๒	 นางสาวอภญิญา		โพธิ์เงนิ	 1๗3	 นางสาวอมตา		ประเทอืงเศรษฐ์

1๗4	 นายอมรฉัตร		หอมเชย	 1๗๕	 นางสาวอรทัย		ไปแดน

1๗๖	 นางสาวอรนสิา		โต๊ะงาม	 1๗๗	 นางสาวอรวรรณ		อนุทูล

1๗๘	 นางสาวอรอนงค์		เพชรงาม	 1๗๙	 นางสาวอรญิรดา		แก้วหอม

1๘๐	 นายอัครพนธ์		สมรูป	 	 1๘1	 นางสาวอัจฉรา		ไชยสาร

1๘๒	 นางสาวอัจฉรา		สุระศร	 1๘3	 นางสาวอัจฉราพร		โสพัง

1๘4	 นางสาวอัจฉรยิา		ธสีุระ	 1๘๕	 นางสาวอัญชญา		พวงบุบผา

1๘๖	 นางสาวอัญชล	ี	โต๊ะลุงแก้ว	 1๘๗	 นางสาวอัษฎาธร		บรรลอืทรัพย์

1๘๘	 นางสาวอาทติยา		พอกประโคน	 1๘๙	 นางสาวอารยา		บุญภมิุข

1๙๐	 นางสาวอารยีา		กอยรัมย์	 1๙1	 นางสาวอารยีา		สุพมิน

1๙๒	 นางสาวอทิธพิร		สกุลพรหม	 1๙3	 นางสาวอนิทริา		ชื่นใจ

1๙4	 นางสาวอุทุมพร		กจิแก้ว

ร�ยน�มบัณฑิต วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนี อุดรธ�นี

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

										 ๑        นางสาววายุภักดิ์  ธรรมสงฆ์

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๒   นางสาวศศธิร  ศรชีาดา                        ๓ นางสาวปารชิาต ิ เกดิชัยยะ  

๔  นางสาวสุวนันท์  วรรณสาร                  ๕   นางสาวปัญจมาพร  ศรอีาษา  

๖  นางสาวปิยะภรณ์  แดงประพันธ์            ๗ นางสาวณัฐมน  บัวชุม  

๘   นางสาวรัตนพร  เหมอืงทอง            ๙ นางสาวกัลยารัตน์  ภูมติั้ง  

๑๐  นางพลิาพร  วงศ์กันยา   ๑๑ นางสาวศรินิทพิย์  ภูมี  

๑๒   นางสาวอั๋นธดิา  อุทรัง     ๑๓ นางสาวลลติา  สูนเสยีง  

๑๔   นางสาวศริริัตน์  สอนนาแซง ๑๕ นางสาวอรทัย  หม่องเหล็ก  

๑๖   นางสาวสริยิากร  ถาวรศริ ิ   ๑๗ นางสาวทัศวรรณ์  พรมสมบัติ  

๑๘   นายนกิร  ไปบน   ๑๙ นางสาวประภาพร  สุรยิะ  

๒๐   นายนนทวัฒน์  นาเวยีง        ๒๑ นางสาวมารสิา  มังคละแสน    

๒๒   นางสาวรัตนภรณ์  ป้อมหนิ  ๒๓   นางสาวพมิพ์ทอง  เสนยะแสน           



๒๐3พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๔   นางสาวขวัญฤทัย  ปิดสายะสังข์  ๒๕ นางสาวธนัชญา  ท่าราษฎร์    

๒๖   นางสาวสุพรรษา  มั่นคง   ๒๗   นางสาวบุษบา  สุท�ามา

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต

๒๘	 นางสาวกชกร		บ่อค�าเกิด	 ๒๙	 นางสาวกนกกานต์		กุดทิง

3๐	 นางสาวกนกพร		ธาตุวสิัย	 31	 นางสาวกนกพร		บุญเลศิ

3๒	 นายกฤษณะ		สร้อยจันทร์ดา	 33	 นางสาวกฤษณา		ส�ารวมใจ

34	 นางสาวกฤษณา		อุ่นทรัพย์	 3๕	 นางสาวกัญญ์ปภัส		แก้วสขีาวรัฐดี

3๖	 นางสาวกัญญารัตน์		อิ้มทับ	 3๗	 นางสาวกัญนกิา		มณรีัตน์

3๘	 นางสาวกัณฐกิา		จวงทอง	 3๙	 นางสาวกัลยกร		พมิมา

4๐	 นางสาวกิ่งกาญจน์		สดีา	 41	 นางสาวกุลธดิา		สุวรรณมาโจ

4๒	 นายเกยีรตศิักดิ์		พวงพรรณทอง	 43	 นายคุณากร		วงษ์ค�า

44	 นางสาวจรรยา		โสมาศร	ี 4๕	 นางสาวจรยิา		วงค์ไชยสทิธิ์

4๖	 นางสาวจันทพร		ศักดิ์อุบล	 4๗	 นางสาวจนิดารัตน์		จันทะศรี

4๘	 นางสาวจนิตนา		แสนสม	 4๙	 นางสาวจริาณ	ี	เวชกามา

๕๐	 นางสาวจริาพร		กติลิมิตระกูล	 ๕1	 นางสาวจริาพร		มนตรภีักดิ์

๕๒	 นางสาวจริาพรรณ		พลภักด	ี ๕3	 นางสาวจริารัตน์		ตัวสระเกษ

๕4	 นางสาวจุฑาทพิย์		ไชยราช	 ๕๕	 นางสาวจุฑามณ	ี	ทนิจอง

๕๖	 นางสาวจุฑามาศ		ศรปีะโค	 ๕๗	 นางสาวจุไรวรรณ		อนิาวัง

๕๘	 นางสาวเจนจริา		โคตรชมภู	 ๕๙	 นางสาวเจนจริา		พงษนนิ

๖๐	 นางสาวเจมจริา		วงค์ค�าหูม	 ๖1	 นางสาวชญานษิฐ์		อังสนั่น

๖๒	 นางสาวชญาน	ี	ชัยสงค์?	 ๖3	 นางสาวชฎาภรณ์		การอนิทร์

๖4	 นางสาวชนม์นภิา		ชัยก้ง	 ๖๕	 นางสาวชนัญญา		ล�่าสัน

๖๖	 นางสาวชลติา		กันทะมูล	 ๖๗	 นางสาวชลติา		การมาโส

๖๘	 นางสาวชัญญา		รัตนมูลตร	ี ๖๙	 นายชัยวัฒน์		สมบัตทิา

๗๐	 นางสาวชวิาภรณ์		เนาสน	 ๗1	 นางสาวชซี่า		แก้วใสย

๗๒	 นางสาวชุลพีร		เสยีงหวาน	 ๗3	 นางสาวโชตกิา		ชัยก้ง

๗4	 นางสาวโชตมิา		ทองโชต	ิ ๗๕	 นางสาวฐาปนยี์		ภาพนอก

๗๖	 นางสาวณัฏฐณชิา		สุรภรี์	 ๗๗	 นางสาวณัฐณชิา		ศริวิรรณ

๗๘	 นางสาวณัฐธดิา		ประภาสะโนบล	 ๗๙	 นางสาวณัฐพร		ผวิเหลอืง

๘๐	 นางสาวณัฐรกิา		พาพันธ์	 ๘1	 นางสาวณัฐรกิา		ศรนีาเมอืง

๘๒	 นางสาวณัฐรกิา		แสงศลิา	 ๘3	 นางสาวณชิกุล		นากา

๘4	 นางสาวณชิญา		แสนศร	ี ๘๕	 นางสาวดวงพร		โพธจิันทร์

๘๖	 นางสาวดวงฤด	ี	ทองหล่อ	 ๘๗	 นางสาวตตยิา		ไชยแสน

๘๘	 นางสาวตตยิารัตน์		เคลอืภักด	ี ๘๙	 นางสาวทักษพร		ศรสีุทธพิันธ์พร

๙๐	 นางสาวทชิา		สูนหอม		 ๙1	 นางสาวทติยาพร		ศรเีสาวงค์

๙๒	 นางสาวทวิากร		บรบิาน	 ๙3	 นายธนกร		เล้งสมบูรณ์



๒๐4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๙4	 นายธนชล		แสนสุภา	 	 ๙๕	 นายธนพนธ์		สระแก้ว

๙๖	 นางสาวธนวรรณ์		เครอืชาร	ี ๙๗	 นายธวัชชัย		วังครีี

๙๘	 นางสาวธัญสุดา		ญาตนิยิม	 ๙๙	 นางสาวธันย์ชนก		วงพันธ์

1๐๐	 นางสาวธารณิี		บัณดษิฐ์	 1๐1	 นางสาวธดิารัตน์		วรรณโชค

1๐๒	 นางสาวธดิารัตน์		สังศนิะ	 1๐3	 นางสาวธติมิา		เทอืกตาหลอย

1๐4	 นางสาวนนน	ี	สุภาพพรม	 1๐๕	 นางนพรดา		เหล่าราช

1๐๖	 นางสาวนรัญญา		พมิพากุล	 1๐๗	 นางสาวนรศิรา		สารกอง

1๐๘	 นางสาวนลนินภิา		เทพแพงตา	 1๐๙	 นางสาวนัทยาพร		ทองโคตร

11๐	 นางสาวนันท์นภัส		ชารอีัน	 111	 นางสาวนาถทวิา		อนิทร์กง

11๒	 นายนายอดศิักดิ์		ปานเิสน	 113	 นางสาวนริชา		ทุ่งฝนภูมิ

114	 นางสาวนลิาวรรณ		อนิทรสทิธิ์	 11๕	 นางสาวนศิารัตน์		ขันโททอง

11๖	 นางสาวนุจรนิทร์		พรหมวงศา	 11๗	 นางสาวบังอร		สมบูรณ์?

11๘	 นางสาวบุญย์ญาพร		แสงใส	 11๙	 นางสาวเบญจมาศ		สาวันดี

1๒๐	 นางสาวเบญจมาศ		หบีแก้ว	 1๒1	 นางสาวเบญจวรรณ		สาสุข

1๒๒	 นางสาวเบญจวรรณ		อุ่นแสนสุข	 1๒3	 นางสาวปทุมภรณ์?		สอนสกุล?

1๒4	 นางสาวปภาวด	ี	แก้วงามศร	ี 1๒๕	 นางสาวประภัสสร		แก้วนามเมอืง

1๒๖	 นายปวรศิร์		บทมาตย์		 1๒๗	 นางสาวปวณี์ธดิา		ภูอารยี์

1๒๘	 นางสาวปวณีา		พรมจักร์	 1๒๙	 นางสาวปัฐมาวด	ี	คล่องแคล้ว

13๐	 นางสาวปัณฑารยี์		สร้อยฟ้า	 131	 นางสาวปานตะวัน		หลักค�า

13๒	 นางสาวปายมาศ		หอมวจิติรกุล	 133	 นางสาวปารชาติ		รัตน์ทพิย์

134	 นางสาวปารยีา		จันทร์พาณชิย์	 13๕	 นางสาวปิยะนุช		วงษ์หนองแล้ง

13๖	 นางสาวเปรมฤด	ี	บุญรอด	 13๗	 นายพชรพล		ส่อนไชย

13๘	 นางสาวพนดิา		ต่อพันธ์	 13๙	 นางสาวพรทพิย์		ดอนเสนา

14๐	 นางสาวพรทพิย์		อนิวารชิ	 141	 นางสาวพรนภา		ศลิา

14๒	 นางสาวพรนัชชา		เหลอืงสกุลไทย	 143	 นางสาวพรภริัตน์		ประภาสะโนบล

144	 นางสาวพรรณศรี		บัวสูง	 14๕	 นางสาวพรรณพิา		ประทุมวรรณ์

14๖	 นางสาวพฤกษา		ทศรถ	 14๗	 นางสาวพวงทอง		โคตะมี

14๘	 นางสาวพวงผกา		ราชพัฒน์	 14๙	 นางสาวพักร์ษา		พรมโคตร

1๕๐	 นางสาวพัชนดิา		จากกุลชร	 1๕1	 นางสาวพัชรพร		ก�ายาน

1๕๒	 นางสาวพัชราภรณ์		ค�าจันทร์	 1๕3	 นางสาวพัชราภรณ์		ผลชอบ

1๕4	 นายพัสสน		เทพสาร	 	 1๕๕	 นางสาวพชิติาภรณ์		สุนทโรจน์

1๕๖	 นางสาวพมิพ์ชนก		พงศ์พรม	 1๕๗	 นางสาวพมิพศิา		ชาวนาแปน

1๕๘	 นางสาวพริุณ		ไชยราช	 1๕๙	 นางสาวพศิมัย		ไชยจันทร์

1๖๐	 นางสาวพศิมัย		นันทะชัย	 1๖1	 นางสาวเพยีงใจ		ศรพีันดอน

1๖๒	 นางสาวภัทรนันท์		เกษแก้ว	 1๖3	 นางสาวภัทราวด	ี	ค�ามี

1๖4	 นายภานุพล		เรยีบเมอืง	 1๖๕	 นางสาวมรกต		สารทอง

1๖๖	 นายมาธว	ี	ประภาสะโนบล	 1๖๗	 นางสาวเมทว	ี	สมพาน



๒๐๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๖๘	 นางสาวเมธนิี		วงศ์รัตนะ	 1๖๙	 นางสาวยลธดิา		พันธุ์พูล

1๗๐	 นางสาวรตกิรณ์		ศรปีะโค	 1๗1	 นางสาวรสติา		เรอืงศักดิ์

1๗๒	 นางสาวระพพีรรณ		ปัญญาใส	 1๗3	 นางสาวรัตดาวรรณ		นามวงษ์

1๗4	 นางสาวรัตตยิากร		จติเจรญิ	 1๗๕	 นางสาวรัตนาภรณ์		ธรีะพาพงษ์

1๗๖	 นางสาวรัศมแีข		ผะกาแย้ม	 1๗๗	 นางสาวรุ่งนภา		วงศามิ่ง

1๗๘	 นางสาวรุ่งรัตน์		พาไหม	 1๗๙	 นางสาวฤทัยรัตน์		โสระสงิห์

1๘๐	 นางสาวลลติา		ค�าภูเขยีว	 1๘1	 นางสาวลักษม	ี	ปิยะนันท์

1๘๒	 นางสาววงศ์รวี		พลวเิศษ	 1๘3	 นางสาววชริาภรณ์		พระโรจน์

1๘4	 นางสาววนัสบด	ี	นันทะศร	ี 1๘๕	 นางสาววนดิา		หงษ์ภูมี

1๘๖	 นางสาววรรณา		บรรยง	 1๘๗	 นางสาววรรณติตา		ยาพกิุล

1๘๘	 นางสาววราภรณ์		นาราศร	ี 1๘๙	 นางสาววราภรณ์		สอนทะเดข

1๙๐	 นางสาววรศิรา		วงค์ฮาดจันทร์	 1๙1	 นางสาววรศิรา		วงษ์เสยีงดัง

1๙๒	 นางสาววันพริุฬ		พมิมะโส	 1๙3	 นางสาววายุพร		ย่อดี

1๙4	 นางสาววชิุดา		ผาค�า	 	 1๙๕	 นางสาววชิุดา		แฝงเมอืงคุก

1๙๖	 นางสาววภิาพร		วรรณไชย	 1๙๗	 นางสาววลิันดา		ไชทักษณิ

1๙๘	 นางสาววไิลวรรณ		ราษ	ี 1๙๙	 นางสาววสิุดา		ด่านขุนทด

๒๐๐	 นายศราวนิ		กระจ่างจติร์	 ๒๐1	 นางสาวศรสีุฎาพร		ส่อนราช

๒๐๒	 นางสาวศศวิรรณ		นวลเลศิ	 ๒๐3	 นางสาวศริพิร		ครองสงิห์คาม

๒๐4	 นางสาวศริริัตน์		ศรจีันทร์เวยีง	 ๒๐๕	 นางสาวศริลิักษณ์		ไชยค�าหาญ

๒๐๖	 นางสาวศริลิักษณ์		ภูพวก	 ๒๐๗	 นางสาวศริอิักษร		แก้วภักดี

๒๐๘	 นางสาวศุธชิา		จันเทพา	 ๒๐๙	 นางสาวศุภรัสมิ์		วรรณสาร

๒1๐	 นางสาวสัจจพร		ลรีัตน์	 ๒11	 นางสาวสาวติร	ี	ทองเคน

๒1๒	 นางสาวสาวติรี		ศรมีาตร	 ๒13	 นางสาวสริรัตน์		สุบนิ

๒14	 นางสาวสวิารัตน์		ตรงสูญด	ี ๒1๕	 นางสาวสุจติรา		ค�าเมอืงแพน

๒1๖	 นางสาวสุจติรา		จันทวมิล	 ๒1๗	 นางสาวสุชาวล	ี	สุรยิะจันทร์

๒1๘	 นางสาวสุปราณ	ี	วนิทะชัย	 ๒1๙	 นางสาวสุภัสสรา		สมบูรณ์

๒๒๐	 นางสาวสุภาพร		หนิเทา	 ๒๒1	 นางสาวสุภาวด	ี	นลิเทศ

๒๒๒	 นางสาวสุรารักษ์		แสนมณ	ี ๒๒3	 นางสาวสุวนัน		รู้เกณฑ์

๒๒4	 นางสาวสุวภรณ์		สังขา	 ๒๒๕	 นางสาวสุวมิล		มนุตะ

๒๒๖	 นางสาวแสงเดอืน		บุตรตะราช	 ๒๒๗	 นางสาวหทัยทพิย์		มุงปุก

๒๒๘	 นายอภชิาติ		สุนทร	 	 ๒๒๙	 นางสาวอภญิญา		เนื่องลี

๒3๐	 นางสาวอภษิฎา		บุตรโพธิ์	 ๒31	 นายอภสิทิธิ์		ลิ้มพานชิย์

๒3๒	 นางสาวอมติรา		ไอศล	 ๒33	 นางสาวอรทัย		จันทะพนิจิ

๒34	 นางสาวอรทัย		ฐานะ	 	 ๒3๕	 นางสาวอรพรรณ		จันทร์ลุน

๒3๖	 นางสาวอรพรรณ		ศรสีอนด	ี ๒3๗	 นางสาวอรยา		กองสุข

๒3๘	 นางสาวอรยา		จุลแดง	 ๒3๙	 นางสาวอรยา		บุญมาก

๒4๐	 นางสาวอรยา		พรมรัตน์	 ๒41	 นางสาวอรวรรณ		โพธิ์ศรี



๒๐๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒4๒	 นางสาวอลสิา		กองณรงค์	 ๒43	 นางสาวอาทติยา		พชิญ์ธนะสุข

๒44	 นางสาวอาภาพร		ชะโยปัน	 ๒4๕	 นางสาวอารยา		เพยีจันทร์

๒4๖	 นางสาวอารยา		เรณู	 	 ๒4๗	 นางสาวอารยีา		ชาวกะมุต

๒4๘	 นางสาวอุษณยี์		ศรกีงพาน	 ๒4๙	 นางสาวไอยรดา		ปอยยิ้ม

๒๕๐	 นางสาวไอลาดา		สุขผ่อง

วิทย�ลัยพย�บ�ลศรีมห�ส�รค�ม

 พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

๑         นางสาวอรุณ ี พันทว	ี ๒ นางสาวพไิลวรรณ  ปลอดโปร่ง

๓ นายบัญญพนต์  ภริมย์รักษ์ ๔ นายวทิวัฒน์  ช่วยเจรญิ

๕ นางสาวศริลิักษณ์  ไชยพมิพา ๖ นางสาวประภาพร  สทิธสิุรนิทร์

๗ นางสาวสุพรรณษา  น�้าก�่า

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

๘ นางสาวปวรศิา  ประชารุง ๙ นางสาวอรพรรณ  จ�าปาลาด

๑๐ นางสาวพรภริมย์  บุตรโคตร ๑๑ นางสาวศรินิภา  แวงวรรณ

๑๒ นางสาวธัญชนก  วชิาชัย ๑๓ นางสาวสุทธดิา  ปัญญาสทิธิ์

๑๔ นางสาวกติตยิา  วรวเิศษ ๑๕ นางสาวปิยนุช  เยื่อใย

๑๖ นายวุฒชิัย  โพธิ์สม  ๑๗ นางสาวณัฐนันทร์  แก้วลาน

๑๘ นางสาวอารรีัตน์  หาญชัย ๑๙ นางสาวจริาภรณ์  ผ่องวไิล

๒๐ นางสาวจุฑามาศ  ยอดทองทพิย์ ๒๑ นางสาวกัลยาลักษณ์  วังชะนา

๒๒ นางสาวธดิารัตน์  กุลวงค์ ๒๓ นายศักรนิทร์  ผาดไธสง

๒๔ นางสาวรวภิา  ค�าลอื ๒๕ นางสาวอารยีา  ใบบ้ง

๒๖ นางสาวกาญจนา  เทยีงมา ๒๗ นางสาวขวัญสุดา  สมีาตย์

๒๘ นางสาวมารกิา  หติายะ ๒๙ นายนนท์ปวชิ  ลาศรทีัศน์

๓๐ นางสาวอาภัสรา  ประเสรฐิสังข์ ๓๑ นางสาวจุฑามาศ  ชูสนทิ

๓๒ นางสาวณัฐชา  สมควรการ ๓๓ นางสาวศุภลักษณ์  เอื้อทัดทาน

๓๔ นางสาวสุกัญญา  ชาสมบัต ิ ๓๕ นางสาวอนุสรา  ศรแีพงมน

๓๖ นางสาวขวัญธดิา  ใสสะอาด ๓๗ นางสาวปทติตา  ภูแสงสั่น

๓๘ นางสาวเสาวนยี์  กอนเทยีน ๓๙ นางสาวญาสุมนิทร์  พลเยี่ยม

๔๐ นางสาวนุจรยิา  พมิพา ๔๑ นางสาวสุดารัตน์  หงษ์สทีอง

๔๒ นางสาวบุษบา  นติยาวรรณาภรณ์ ๔๓ นายวัชระ  ชณิมาตย์

๔๔ นางสาวพรรณทพิา  ศรวีงษา ๔๕ นางสาวศริาภรณ์  พรมโคตร

๔๖ นางสาวสุกัญญา  สมปัดสา ๔๗ นางสาวสุธาทพิย์  อนันตกูล



๒๐๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๔๘ นางสาววลัยลักษณ์  รัตนะอุดม ๔๙ นางสาวศริประภา  เศษสุวรรณ

๕๐ นายอนริุตณ์  ขาวศรี ๕๑ นางสาวปารฉิัตร  ปัดทุมมา

๕๒ นางสาวอนิทริา  พรมชาติ ๕๓ นางสาวเจนจริา  ประวรรณถา

๕๔ นางสาวณัฐพร  ภูผาสทิธิ์ ๕๕ นางสาววรากมล  วังหอม

๕๖ นางสาววไิลพรรณ  ลบสี ๕๗ นางสาวจติลดา  บารศิรี

๕๘ นายนันทวุฒ ิ บุญใบ  ๕๙ นางสาวเนตรนภา  ค�าภรีะ

๖๐ นางสาวพรกนก  ศรโีง๊ะ ๖๑ นางสาวลดามาศ  อุดมไร่

๖๒ นายค�าภรี์  สบืสงิคาร ๖๓ นางสาวพจิักขณา  เสาะใสย

๖๔ นางสาวกุลณัฐ  วงค์พัฒน์ ๖๕ นางสาวแก้วกรรณกิาร์  อยู่

๖๖ นางสาวชนดิา  ชนะพันธ์ ๖๗ นางสาวฐติิมา  งามเลศิ

พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต  

๖๘			 นางสาวกนกพร		ภูวนารถ	 ๖๙	 นางสาวกนกวรรณ		ไชยเดอืน	

๗๐	 นางสาวกนกวรรณ		บุญยะบุตร	 ๗1	 นางสาวกมลฉัตร		บุญเรอืง	

๗๒	 นางสาวกรรณกิา		นาอ่อน	 ๗3	 นายกฤตานนท์		ไชยรัตน์	

๗4	 นายกฤษกร		วรรณวงษ์	 ๗๕	 นางสาวกัญชลติา		พันธุ์พานชิย์	

๗๖	 นางสาวกัญญารัตน์		ค�าโย	 ๗๗	 นางสาวกันตมิาภรณ์		เสนาลอย	

๗๘	 นางสาวก�าไลมาศ		สทิธบิุ่น	 ๗๙	 นายกติตศิักดิ์		วเิชยีรสาร	

๘๐	 นางสาวเกตวด	ี	พุ่มกาหลง	 ๘1	 นางสาวเกศกนก		น้อยเสนา	

๘๒	 นางสาวขนษิฐา		บรรเทาพษิ	 ๘3	 นางสาวครัตต์ตกิานต์		บุญมาอุด	

๘4	 นางสาวจรนิทร์ธร		ไชยสงเมอืง	 ๘๕	 นางสาวจันทร์จริา		วลิาชัย	

๘๖	 นางสาวจณิัฐตา		พันธุ์พานชิย์	 ๘๗	 นางสาวจนิตนา		สตีา	

๘๘	 นางสาวจรินันท์		นามคุณ	 ๘๙	 นางสาวจริพร		ศรโีย	

๙๐	 นางสาวจริาพร		มูลพมิพ์	 ๙1	 นายจริายุ		กติตกิรณ์	

๙๒	 นางสาวจุฑาพร		หนองเสนา	 ๙3	 นางสาวจุรรีัตน์		สาระบูรณ์	

๙4	 นางสาวจุฬามณ	ี	สอนศร	ี ๙๕	 นางสาวเจนจริา		เกดิน้อย	

๙๖	 นางสาวเจนจริา		ตดิชม	 ๙๗	 นายเฉลมิพงษ์		กองชา	

๙๘	 นางสาวชนษิฐา		เสน่ห์วงค์	 ๙๙	 นางสาวชลุตา		พละหาญ	

1๐๐	 นางสาวช่อผกา		มลาวรรณ์	 1๐1	 นางสาวชุตกิาญจน์		ปะกคิะเน	

1๐๒	 นางสาวญาณนิ		สาแก้ว	 1๐3	 นางสาวญาสุมนิทร์		เกนิจันทร์	

1๐4	 นายณปภัชภ์		ใจศริ	ิ 	 1๐๕	 นางสาวณัฐกานต์		ปวงสุข	

1๐๖	 นางสาวณัฐมาภรณ์		บุญศาสตร์	 1๐๗	 นางดวงเดอืน		สาลาด	

1๐๘	 นางสาวทัศนยี์		วงษ์ศรแีก้ว	 1๐๙	 นางสาวทานตะวัน		กุลสุวรรณ	

11๐	 นางสาวทพิปภา		พันธุ์นนท์	 111	 นางสาวทพิวรรณ		บุญด้วง	

11๒	 นางสาวทพิาพร		นาถาดทอง	 113	 นางสาวธนดิา		เดชภูงา	

114	 นางสาวธัญชนก		เสนาวงษ์	 11๕	 นางสาวธารณิ	ี	ทองเรอืง	

11๖	 นางสาวธดิาพร		นามโล	 11๗	 นางสาวธดิารัตน์		มงคลมะไฟ	
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11๘	 นางสาวธรีาพร		อาจชุมชัย	 11๙	 นางสาวนพวรรณ		ล�านวน	

1๒๐	 นางสาวนภสร		โชตพิงศ์ขันแข็ง	 1๒1	 นางสาวนภาพร		ช่างศร	ี

1๒๒	 นางสาวนฤมล		ศรโีสดา	 1๒3	 นางสาวนัทรกิา		จันทะค่อม	

1๒4	 นางสาวนันท์นภัส		ใจหาญ	 1๒๕	 นางสาวนาฏญาพร		สมิลา	

1๒๖	 นางสาวนาฬิกา		จันทะโสก	 1๒๗	 นายน�าโชค		สอนโพธิ์	

1๒๘	 นางสาวนชินภิา		อัปมะเย	 1๒๙	 นายนติ	ิ	ชัยชนะ	

13๐	 นางสาวนุสบา		สวนงาม	 131	 นางสาวบุรัสกร		แก้วมูลเมอืง	

13๒	 นางสาวบุศรนิทร์		ไชยพรม	 133	 นางสาวบุษบา		ระวัง	

134	 นางสาวเบญจวรรณ		จันดทีม	 13๕	 นางสาวเบญจวรรณ		เชดิรัมย์	

13๖	 นางสาวปฏญิญา		ค�าทองเขยีว	 13๗	 นางสาวปนัดดา		แสงอรุณ	

13๘	 นางสาวปนดิา		บุพตา		 13๙	 นางสาวประกาย		ลันรนา	

14๐	 นางสาวประกายดาว		ศรทีอง	 141	 นางสาวประภัสสร		เกตุศร	ี

14๒	 นางสาวปรยีานุช		กุลซื่อ	 143	 นางสาวปวณีา		จอมค�าสงิห์	

144	 นางสาวปัทมาวรรณ		ถทีัน	 14๕	 นางสาวปิตธิดิา		จันทร์แทน	

14๖	 นายปิยพัทธ์		ปะวะศร	ี	 14๗	 นางสาวปิยะกมล		วงศ์สมศักดิ์	

14๘	 นางสาวปิยะดา		ภาระพงษ์	 14๙	 นางสาวปิยะลักษณ์		แสนกอง	

1๕๐	 นางสาวปุญณศิา		กันไชยแก้ว	 1๕1	 นางสาวพนดิา		สงิหรณ์	

1๕๒	 นางสาวพรประภา		หันจรัส	 1๕3	 นางสาวพรมณี		พวงเงนิ	

1๕4	 นางสาวพรสุดา		ยอดเงนิ	 1๕๕	 นางสาวพัชรฎา		ชราศร	ี

1๕๖	 นางสาวพัชรดิา		ราชโพธิ์	 1๕๗	 นางสาวพัชรนิทร์		นจิกรรม	

1๕๘	 นางสาวพัชรญีา		ทพิย์ศรรีาช	 1๕๙	 นางสาวพัสตราภรณ์		วงค์แก้ว	

1๖๐	 นางสาวพกิุล		บรรจมาตย์	 1๖1	 นายพพิัฒน์		ผดุงกจิ	

1๖๒	 นางสาวพมิพ์จันทร์		ชัยมูล	 1๖3	 นางสาวพมิพ์ญาดา		แสนตลาด	

1๖4	 นางสาวเพชรรัตน์		ศริเิพชร	 1๖๕	 นางสาวภาคนิี		มูลมณ	ี

1๖๖	 นายภูวดล		ดรปัดสา	 	 1๖๗	 นางสาวมณฑติา		ทนิรัตน์	

1๖๘	 นางสาวมตมิันต์		มูลดวง	 1๖๙	 นางสาวมะลวิัลย์		น้อยบัวทพิย์	

1๗๐	 นางสาวมานติา		นาแพงหมื่น	 1๗1	 นางสาวเยาวลักษณ์		อนันตภูม	ิ

1๗๒	 นางสาวรัฐญาพร		จวนสาง	 1๗3	 นางสาวรัตนวดี		ศรเีคลอืบ	

1๗4	 นางสาวรัศมี		ค�าภู	 	 1๗๕	 นางสาวรัศม	ี	โยธา	

1๗๖	 นางสาวลดาวัลย์		ศรวีรสาร	 1๗๗	 นางสาววนดิา		จันทรักษ์	

1๗๘	 นางสาววรรณภา		ศรเีตชะ	 1๗๙	 นางสาววรรณวรัตน์		วาจาร	ี

1๘๐	 นางสาววราพร		อุตร	ิ 	 1๘1	 นางสาววัชรพร		ภูสอาด	

1๘๒	 นายวันเฉลมิ		แหวนหล่อ	 1๘3	 นางสาววันวสิา		ชณิวงค์	

1๘4	 นางสาววารุณ	ี	สมภักด	ี 1๘๕	 นางสาววลินิ		ภูสังข์	

1๘๖	 นายศรัญ		อันทอง	 	 1๘๗	 นางสาวศรนิธร		พรมบุตร	

1๘๘	 นางสาวศศธิร		ส�าราญจักร์	 1๘๙	 นางสาวศริประภา		แก้วมณ	ี

1๙๐	 นางสาวศริประภา		วงชาร	ี 1๙1	 นางสาวศรินิญา		กองทองนอก	
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1๙๒	 นางสาวศรินิภา		อะโน		 1๙3	 นางสาวศริลิักษณ์		เสาศริ	ิ

1๙4	 นางสาวศริวิรรณ		ศรมีงคล	 1๙๕	 นางสาวศริวิมิล		ศรคีรั่ง	

1๙๖	 นายสรายุทธ		กองแก้ว	 1๙๗	 นางสาวสโรชา		เจนจติร	

1๙๘	 นางสาวสโรชา		พลิาวุฒ	ิ 1๙๙	 นางสาวสายธาร		วรรณโอภาช	

๒๐๐	 นางสาวสรินิยา		ซาชโิย	 ๒๐1	 นางสาวสุกัญญา		ชนิศริ	ิ

๒๐๒	 นางสาวสุกัญญา		ทองเต็ม	 ๒๐3	 นางสาวสุจติตา		โฮมแพน	

๒๐4	 นางสาวสุดารัตน์		ชารดีา	 ๒๐๕	 นางสาวสุธดิา		โคสมบูรณ์	

๒๐๖	 นางสาวสุนติา		ฤทธิ์รุ่ง	 ๒๐๗	 นางสาวสุพรรษา		ระดาดาษ	

๒๐๘	 นางสาวสุภาพร		โคตรสมบัต	ิ ๒๐๙	 นางสาวสุภาพร		ประชาบัว	

๒1๐	 นางสาวสุภาวด	ี	ข่าขันมะล	ี ๒11	 นางสาวสุมนิตรา		ก�าแหงวรทศิ	

๒1๒	 นางสาวสุรัตนา		ช่างเกวยีน	 ๒13	 นางสาวสุรัสวด	ี	ระไวกลาง	

๒14	 นางสาวสุรยิุ		ปรชีามานะศาสตร์	 ๒1๕	 นางสาวสุรรีัตน์		ผดุงเวยีง	

๒1๖	 นางสาวสุวนันท์		จันทร์วเิศษ	 ๒1๗	 นางสาวสุวลักษณ์		พลเทพ	

๒1๘	 นางสาวโสภดิา		เย็นศริ	ิ ๒1๙	 นางสาวโสรยา		โพธเิสน	

๒๒๐	 นางสาวอทติญิา		แก้วหานาม	 ๒๒1	 นางสาวอธปิตญา		อาจชมภู	

๒๒๒	 นางสาวอนงพร		การะพันธ์	 ๒๒3	 นายอเนกา		กจิชุมสงค์	

๒๒4	 นางสาวอภญิญา		เนนิกล้วย	 ๒๒๕	 นางสาวอภญิญา		สสีุพล	

๒๒๖	 นางสาวอรทัย		ดวงมา	 ๒๒๗	 นางสาวอรสิรา		กนกแก้ว	

๒๒๘	 นางสาวอรสิรา		อนิอุ่นโชต	ิ ๒๒๙	 นายอัครเดช		นามมูลตร	ี

๒3๐	 นางสาวอัญรวี		พันธ์ส�าโรง	 ๒31	 นางสาวอันดามัน		สสีว่าง	

๒3๒	 นางสาวอาจาร	ี	กมลสงิห์	 ๒33	 นางสาวอารยิา		ธงไชย	

๒34	 นางสาวอารรีัตน์		ไชยรัตน์	 ๒3๕	 นางสาวอารรีัตน์		วงค์หงษ์	

๒3๖	 นางสาวอนิทร์สุดา		รังกลิ่น	 ๒3๗	 นายอสิรพงศ์		จ�าปาค�า
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ร�ยน�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับอนุปริญญ�

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

ร�ยน�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ระดับอนุปริญญ� คณะวิทย�ศ�สตร์

อนุปริญญ�วิทย�ศ�สตร์

อนุปริญญ�วิทย�ศ�สตร์ ส�ข�วิช� เคมี

1										นางสาวพรวสิา	จันทร์เฉลมิศรี



จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔

 ระดับปรญิญาเอก    

 ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติชั้นสูง    

 ระดับปรญิญาโท 

 ระดับปรญิญาตรี
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จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

ระดับปริญญ�ตรี จำ�แนกต�มเกียรตินิยม

จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�

เกยีรตนิยิมอนัดับหนึงและเหรยีญทอง ๒๒ คน ๑.๑๘
เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง ๕๖๒ คน ๓๐.๐๘
เกยีรตนิยิมอนัดับสอง ๑,๒๘๔ คน ๖๘.๗๔

๑,๑๘๙

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง
และเหรยีญทอง รอ้ยละ 

๑.๑๘

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง 
รอ้ยละ ๓๐.๐๘

เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
รอ้ยละ ๖๘.๗๔

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึงและเหรยีญทอง ๒๒ คน

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง ๕๖๒ คน

เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง ๑,๒๘๔ คน

เกยีรตนิยิมอนัดับหนึงและเหรยีญทอง ๒๒ คน ๑.๑๘
เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง ๕๖๒ คน ๓๐.๐๘
เกยีรตนิยิมอนัดับสอง ๑,๒๘๔ คน ๖๘.๗๔

๑,๑๘๙

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง
และเหรยีญทอง รอ้ยละ 

๑.๑๘

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง 
รอ้ยละ ๓๐.๐๘

เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง 
รอ้ยละ ๖๘.๗๔

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึงและเหรยีญทอง ๒๒ คน

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง ๕๖๒ คน

เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง ๑,๒๘๔ คน

ปรญิญาตร ี 
รอ้ยละ  ๘๒.๗๔

ปรญิญาโท รอ้ยละ ๑๑.๖๘

ประกาศนยีบตัรบณัฑติชั นสงู 
รอ้ยละ ๒.๐๖

ปรญิญาเอก รอ้ยละ ๓.๕๑

ปรญิญาตร ี ๖,๑๕๑คน

ปรญิญาโท ๘๖๘ คน

ประกาศนยีบตัรบณัฑติชั นสงู ๑๕๓ คน

ปรญิญาเอก ๒๖๑ คน

ปรญิญาตร ี 
รอ้ยละ  ๘๒.๗๔

ปรญิญาโท รอ้ยละ ๑๑.๖๘

ประกาศนยีบตัรบณัฑติชั นสงู 
รอ้ยละ ๒.๐๖

ปรญิญาเอก รอ้ยละ ๓.๕๑

ปรญิญาตร ี ๖,๑๕๑คน

ปรญิญาโท ๘๖๘ คน

ประกาศนยีบตัรบณัฑติชั นสงู ๑๕๓ คน

ปรญิญาเอก ๒๖๑ คน
รวม ๗,๔๓๓ คน
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 ทุนก�รศึกษ�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๔

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนการศึกษาจากรัฐบาล	 องค์การ	 มูลนิธิ	 ธนาคาร			

บรษิทั	สมาคม	ผูม้จีติศรทัธา	ส�าหรบัช่วยเหลอืนกัศกึษาทีเ่รยีนด	ีมคีวามประพฤตเิรยีบร้อยแต่ขาดแคลนทนุทรพัย์					

ดังนี้

ทุนการศกึษา ระดับปรญิญาตรี 

๑. ทุนจากงบประมาณเงนิรายได้มหาวทิยาลัยขอนแก่น

๑.๑ ทนุพระราชทานสยามบรมราชกมุาร ีในวาระครบรอบ ๔๐ ปี  มข. จ�านวน ๑,๐๐๐ ทนุ ๆ ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท     

 รวมเป็นเงนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

1.1.1	 คณะเกษตรศาสตร์		 จ�านวน	 1๒๐	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,๒๐๐,๐๐๐	 บาท

1.1.๒	 คณะทันตแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 ๙		 ทุน	 เป็นเงนิ		 ๙๐,๐๐๐			 บาท

1.1.3	 คณะเทคนคิการแพทย์		 จ�านวน	 1๐	 ทุน		 เป็นเงนิ			 1๐๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.4	 คณะเทคโนโลยี		 จ�านวน	 31	 ทุน	 เป็นเงนิ	 31๐,๐๐๐			 บาท	

1.1.๕	 คณะนติศิาสตร์		 จ�านวน			 ๖๖	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๖๖๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.๖	 คณะบรหิารธุรกจิและการบัญชี		 จ�านวน	 		๘1	 ทุน		 เป็นเงนิ					๘1๐,๐๐๐			 บาท	

1.1.๗	 คณะพยาบาลศาสตร์		 จ�านวน	 		4๘	 ทุน		 เป็นเงนิ					4๘๐,๐๐๐		 บาท	

1.1.๘	 คณะแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 ๕๗	 ทุน	 เป็นเงนิ					๕๗๐,๐๐๐			 บาท	

1.1.๙	 คณะเภสัชศาสตร์		 จ�านวน	 1๘	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1๘๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.1๐	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 จ�านวน	 1๒๕	 ทุน	 เป็นเงนิ	 1,๒๕๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.11	 คณะวทิยาศาสตร์		 จ�านวน	 		๘๕			ทุน		 เป็นเงนิ	 ๘๕๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.1๒	 คณะวศิวกรรมศาสตร์		 จ�านวน		11๘	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,1๘๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.13	 คณะศลิปกรรมศาสตร์		 จ�านวน	 3๘	 ทุน	 เป็นเงนิ	 3๘๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.14	 คณะศกึษาศาสตร์		 จ�านวน	 4๗	 ทุน		 เป็นเงนิ	 4๗๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.1๕	 คณะเศรษฐศาสตร์		 จ�านวน	 ๖	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๖๐,๐๐๐	 บาท		

1.1.1๖	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		 จ�านวน	 ๒๐	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท

1.1.1๗	 คณะสหวทิยาการ		 จ�านวน	 ๒๘	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๒๘๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.1๘	 คณะสัตวแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 1๒	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1๒๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.1๙	 คณะสาธารณสุขศาสตร์		 จ�านวน	 4๐	 ทุน	 เป็นเงนิ	 4๐๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.๒๐	 วทิยาลัยการคอมพวิเตอร์		 จ�านวน	 14	 ทุน		 เป็นเงนิ	 14๐,๐๐๐	 บาท	

1.1.๒1	 วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น		 จ�านวน	 ๒๕	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๒๕๐,๐๐๐	 บาท

1.1.๒๒	 วทิยาลัยนานาชาติ		 จ�านวน	 ๒	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
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๑.๒ ทุนการศกึษาประเภท ก (ทุนต่อเนื่องจนส�าเร็จการศกึษา ตามหลักสูตร)  

 จ�านวน  ๓๙๕ ทุน ๆ ละ  ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงนิ ๑๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท

1.๒.1	 คณะเกษตรศาสตร์		 จ�านวน	 3๒	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๙๖๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.๒	 คณะเทคนคิการแพทย์		 จ�านวน	 11	 ทุน	 เป็นเงนิ	 33๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.3	 คณะเทคโนโลยี		 จ�านวน		 11	 ทุน		 เป็นเงนิ	 33๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.4	 คณะนติศิาสตร์		 จ�านวน	 ๒1	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๖3๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.๕	 คณะบรหิารธุรกจิและการบัญชี		 จ�านวน	 ๒๖	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๗๘๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.๖	 คณะพยาบาลศาสตร์		 จ�านวน	 4๕	 ทุน		 เป็นเงนิ		1,3๕๐,๐๐๐	 บาท

1.๒.๗	 คณะแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 ๖	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1๘๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.๘	 คณะเภสัชศาสตร์		 จ�านวน	 1	 ทุน			 เป็นเงนิ	 3๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.๙	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			 จ�านวน	 34	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,๐๒๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.1๐	 คณะวทิยาศาสตร์		 จ�านวน	 ๕๘	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,๗4๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.11	 คณะวศิวกรรมศาสตร์		 จ�านวน	 14	 ทุน		 เป็นเงนิ	 4๒๐,๐๐๐	 บาท

1.๒.1๒	 คณะศลิปกรรมศาสตร์		 จ�านวน	 3๙	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,1๗๐,๐๐๐	 บาท

1.๒.13	 คณะศกึษาศาสตร์		 จ�านวน	 ๕1	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,๕3๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.14	 คณะเศรษฐศาสตร์		 จ�านวน	 ๕	 ทุน	 เป็นเงนิ	 1๕๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.1๕	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		 จ�านวน	 ๖	 ทุน			 เป็นเงนิ	 1๘๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.1๖	 คณะสหวทิยาการ		 จ�านวน	 1๙	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๕๗๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.1๗	 คณะสัตวแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 1	 ทุน	 เป็นเงนิ	 3๐,๐๐๐	 บาท	

1.๒.1๘	 คณะสาธารณสุขศาสตร์		 	จ�านวน	 ๕	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1๕๐,๐๐๐	 บาท

1.๒.1๙	 วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น		 จ�านวน	 ๙	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๒๗๐,๐๐๐	 บาท

1.๒.๒๐	 วทิยาลัยนานาชาติ		 	จ�านวน	 1	 ทุน			 เป็นเงนิ	 3๐,๐๐๐	 บาท	

๑.๓ ทนุช่วยเหลอืนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่นทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

       จ�านวน  ๖,๔๙๐ ทุน ๆ ละ  ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงนิ ๑๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท

1.3.1	 คณะเกษตรศาสตร์		 จ�านวน	 ๕๘๙	 ทุน	 เป็นเงนิ	 1,1๗๘,๐๐๐	 บาท	

1.3.๒	 คณะทันตแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 1๐1	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๒๐๒,๐๐๐	 บาท

1.3.3	 คณะเทคนคิการแพทย์		 จ�านวน	 14๐	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๒๘๐,๐๐๐	 บาท	

1.3.4	 คณะเทคโนโลยี		 จ�านวน	 1๘๘	 ทุน		 เป็นเงนิ	 3๗๖,๐๐๐	 บาท	

1.3.๕	 คณะนติศิาสตร์		 จ�านวน	 ๕3๖	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,๐๗๒,๐๐๐	 บาท	

1.3.๖	 คณะบรหิารธุรกจิและการบัญชี		 จ�านวน	๕3๗	 ทุน	 เป็นเงนิ	 1,๐๗4,๐๐๐	 บาท	

1.3.๗	 คณะพยาบาลศาสตร์		 จ�านวน	 114	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๒๒๘,๐๐๐	 บาท	

1.3.๘	 คณะแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 1๒4	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๒4๘,๐๐๐	 บาท	

1.3.๙	 คณะเภสัชศาสตร์		 จ�านวน	 1๐๘	 ทุน		 เป็นเงนิ	 ๒1๖,๐๐๐	 บาท	

1.3.1๐	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			 จ�านวน	 ๖๘๒	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,3๖4,๐๐๐	 บาท	

1.3.11	 คณะวทิยาศาสตร์		 จ�านวน	๘๗๐	 ทุน		 เป็นเงนิ	 1,๗4๐,๐๐๐	 บาท	

1.3.1๒	 คณะวศิวกรรมศาสตร์		 จ�านวน	 4๖3	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๙๒๖,๐๐๐	 บาท	
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1.3.13	 คณะศลิปกรรมศาสตร์		 จ�านวน	 1๗๖	 ทุน		 เป็นเงนิ	 3๕๒,๐๐๐	 บาท	

1.3.14	 คณะศกึษาศาสตร์		 จ�านวน	 ๕๐๙	 ทุน	 เป็นเงนิ	 1,๐1๘,๐๐๐	 บาท	

1.3.1๕	 คณะเศรษฐศาสตร์		 จ�านวน	 13๕	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๒๗๐,๐๐๐	 บาท	

1.3.1๖	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์			 จ�านวน	 1๒๘	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๒๕๖,๐๐๐	 บาท	

1.3.1๗	คณะสหวทิยาการ		 จ�านวน	 4๒1	 ทุน			 เป็นเงนิ	 ๘4๒,๐๐๐	 บาท	

1.3.1๘	 คณะสัตวแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 131	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๒๖๒,๐๐๐	 บาท	

1.3.1๙	 คณะสาธารณสุขศาสตร์		 จ�านวน	1๗๗	 ทุน			 เป็นเงนิ	 3๕4,๐๐๐	 บาท	

1.3.๒๐	 วทิยาลัยการคอมพวิเตอร์		 จ�านวน	 ๗1	 ทุน	 เป็นเงนิ	 14๒,๐๐๐	 บาท	

1.3.๒1	 วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น		 จ�านวน	 ๒31	 ทุน			 เป็นเงนิ	 4๖๒,๐๐๐	 บาท

1.3.๒๒	 วทิยาลัยนานาชาติ		 จ�านวน	 ๕๙	 ทุน	 เป็นเงนิ	 11๘,๐๐๐	 บาท	

รวมจ�านวนทุน ๗,๗๘๕  ทุน  เป็นจ�านวนเงนิ  ๓๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท

๒.  ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนธิ ิบรษิัท ผู้มจีติศรัทธา

1.	 โครงการทุนการศกึษาพระราชทาน	ม.ท.ศ.	 จ�านวน	 ๒๕	 ทุน																																			

	 ได้รับค่าธรรมเนยีมการศกึษา/	ค่าหอพัก	ไม่เกนิเดอืนละ	๒,๐๐๐	บาท		

	 หรอื	๒4,๐๐๐	บาท/ปี	ค่าหนังสอืและอุปกรณ์การเรยีน		เหมาจ่าย	1๐,๐๐๐	บาท/ปี																																																																																	

	 ค่าครองชพี		เหมาจ่าย	4๘,๐๐๐	บาท/ปี	(เฉลี่ยเดอืนละ	4,๐๐๐	บาท)

๒.	 โครงการ	“บัณฑติคนืถิ่น”	

	 มูลนธิสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๐,๐๐๐	 บาท

3.	 โครงการส่วนพระองค์	สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า		 จ�านวน	 	๕	 ทุน	

	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี	 	 	

	 ทุนการศกึษาพระราชทาน	เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศกึษา	

	 ค่าหอพัก		ค่าครองชพี		ค่าหนังสอืและอุปกรณ์การเรยีน	

4.	 ทุนเฉลมิราชกุมารี		 จ�านวน	 1๘	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๕,๐๐๐	 บาท

๕.	 ทุนพระราชทาน	(มูลนธิชิัยพัฒนา)		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

๖.	 ทุนพระราชทานเพื่อการศกึษาสงเคราะห์		 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

๗.	 ทุนพระราชทาน	โครงการราชประชาสมาสัย

	 เฉลมิพระเกยีรติ		 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 ๘,๐๐๐	 บาท

๘.	 ทุนพระราชทานช่วยเหลอืการศกึษาเด็กยากจน		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

					 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖,๕๐๐	 บาท

๙.	 มูลนธิชิ่วยนักเรยีนที่ขาดแคลน	ในพระบรมราชนิูปถัมภ์	 จ�านวน	 ๒๕	 ทุน	เป็นเงนิ	๒1๖,๐๐๐	บาท

1๐.	 มูลนธิริ่วมจติต์น้อมเกล้าฯ	เพื่อเยาวชน	

	 ในพระบรมราชนิูปถัมภ์		 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 ๘,๐๐๐	 บาท

11.	 มูลนธิจิุมภฎ-พันธุ์ทพิย์		ได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ	 จ�านวน		 1๖	 ทุน	

						 ในการครองชพี	เดอืนละ	1,๘๐๐	บาท		เป็นเวลา	1๐	เดอืน/ปีการศกึษา	

			 และให้ความช่วยเหลอืค่าลงทะเบยีน	ค่าหอพัก	และอื่นๆ
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1๒.	 มูลนธิกิรุงเทพประกันภัย		 จ�านวน	11	ทุน	

		 ได้รับค่าธรรมเนยีมการศกึษา	ค่าใช้จ่ายประจ�าเดอืน	

		 ค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการศกึษา	ค่าเครื่องแต่งกาย	ค่าหอพัก	

13.	 มูลนธิหิม่อมเจ้าหญงิมารศสีุขุมพันธุ์		บรพิัตร	 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

14.	 โครงการทุนการศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	(1	อ�าเภอ	1	ทุน)	จ�านวน		1	ทุน	

			 ได้รับค่าธรรมเนยีมการศกึษา		ค่าหอพักภายนอกเดอืนละ	3,๐๐๐	บาท	

			 เหมาจ่ายภาคละ	1๘,๐๐๐	บาท/	ค่าหอพักภายในจ่ายจรงิ	

			 และค่าใช้จ่ายเดอืนละ	๕,๐๐๐	บาท	ค่าหนังสอือุปกรณ์การศกึษา

			 ปีละ	1๕,๐๐๐	บาท)	 	 	 	 	 	

1๕.	 โครงการสนับสนุนเงนิอุดหนุนทางการศกึษา	 จ�านวน	๒๘		ทุนเป็นเงนิ			 4๒1,๐๐๐	 บาท

											ส�าหรับนักศกึษาพกิาร	ในระดับอนุปรญิญา	และปรญิญาตรี	

											ค่าธรรมเนยีมการศกึษา	

1๖.	 โครงการทุนอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนา

	 จังหวัดชายแดนภาคใต้		 จ�านวน	 1๒	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท

1๗.	 ทุนรายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบ

	 สบืเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

		 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1๘.	 โครงการทุนมหาดไทย	 จ�านวน	 ๘	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

1๙.	 โครงการ	๗	ส	ีช่วยชาวบ้าน	สานฝันการศกึษา		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท

๒๐.	 วจิติรพงศ์พนัธ์ุ	เพือ่ส่งเสรมิศาสนา	การศกึษาและสงัคม		จ�านวน	 1๕๐	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

๒1.	 เครอืเจรญิโภคภัณฑ์		 จ�านวน	 1๒	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

๒๒.	 ค่าเทอมครอบครัววงษ์นาคเพ็ชร์		 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

๒3.	 ดุสติ-ปรศินา	โคตรวงษา		 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒4.	 มูลนธิโิตโยต้าประเทศไทยเพื่อนักศกึษาพยาบาล		 จ�านวน	 ๙	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๒,๐๐๐	 บาท

	 มูลนธิโิตโยต้าประเทศไทย	ระดับปรญิญาตร	ี จ�านวน	 ๕๘	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

	 มูลนธิโิตโยต้าประเทศไทย	ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย	จ�านวน	 ๘4	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๕.	 มูลนธินิายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง		 จ�านวน	 1๖	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท

๒๖.	 มูลนธิชินิ	โสภณพนชิ	 จ�านวน	 3๐	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๐,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 ๒4	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒4,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

๒๗.	 ไทยบรดิจสโตน		 จ�านวน	 	๒	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท

๒๘.	 ธนาคารแห่งประเทศไทย				 จ�านวน		 3	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท

๒๙.	 บรษิัท	กรุงไทยการไฟฟ้า	จ�ากัด		 จ�านวน	 	๗	 ทุน	ๆ	ละ	 4๕,๐๐๐	 บาท

3๐.	 บุญรอดพัฒนา	นสิติ	นักศกึษา		 จ�านวน	 1๖	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๕,๐๐๐	 บาท

31.	 บรษิัท	น�า้มันปิโตรเลยีมไทย	จ�ากัด		 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท

3๒.	 บรษิัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)		 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท
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33.	 บรษิัท	เทวรายา	จ�ากัด		 จ�านวน	 	๘	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

34.	 ทุนโออาร์	บรษิัท	ปตท.	น�้ามันและการค้าปลกี	

	 จ�ากัด	(มหาชน)			 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๕.	 บรษิัท	เจพ	ีดอเทอร์	แอนด์	ซัน	จ�ากัด	

	 กองทุนมอดนิแดงทดแทน		 จ�านวน	 1๙	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๖.	 บรษิัท	ฮวิแมนกิ้า	จ�ากัด	(มหาชน)		

	 กองทุนมอดนิแดงทดแทน		 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๗.	 JANET	J	STREIBICH	กองทุนมอดนิแดงทดแทน		 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๘.	 Thai	AirAsia	Co.,	Ltd.	กองทุนมอดนิแดงทดแทน		 จ�านวน	 ๖๕	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๙.	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค		 จ�านวน	 ๒๐๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

4๐.	 คุณวเิชยีร	หาญประวณี		 จ�านวน	 		๙	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

41.	 บรษิัท	เจดับเบิ้ลยูด	ีอนิโฟโลจสิตกิส์	จ�ากัด	(มหาชน)	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

		 กองทุนมอดนิแดงทดแทน

4๒.	 บรษิัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)		 จ�านวน	 	๒	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

43.	 บรษิัท	แลคตาซอย	จ�ากัด			 จ�านวน	 ๒๕	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

44.	 บรษิัท	ออรจิิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)		 จ�านวน	 ๒๕	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

4๕.	 กองทุนดอกผล	ทุน	AIDAB-SAS		 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

4๖.	 กองทุนดอกผล	ทุน	I	B	M		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

4๗.	 กองทุนดอกผล	ทุน	รศ.นพ.นพดล		ทองโสภติ		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

4๘.	 กองทุนดอกผล	ทุนกรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

4๙.	 กองทุนดอกผล	ทุนกลุ่มบรษิัทสุราทพิย์		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕๐.	 กองทุนดอกผล	ทุนกองทุนพงศ์ภญิโญ		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕1.	 กองทุนดอกผล	ทุนคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการ	มข.		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕๒.	 กองทุนดอกผล	ทุนเทสโก้	โลตัส		 จ�านวน	 3	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕3.	 กองทุนดอกผล	ทุนธนาคารยูโอบ	ีรัตนสนิ	(แหลมทอง)		จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕4.	 กองทุนดอกผล	ทุนธาน-ีสุภาวดี			 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕๕.	 กองทุนดอกผล	ทุนบรษิัท	เซลล์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕๖.	 กองทุนดอกผล	ทุนปรชีา	บุญโสภณ			 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕๗.	 กองทุนดอกผล	ทุนมูลนธิเิลน�าคนิ			 จ�านวน	 ๖	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕๘.	 กองทุนดอกผล	ทุนศกึษาศาสตร์รุ่น	4	มข.		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๕๙.	 กองทุนดอกผล	ทุนสหีาพงศ์		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๖๐.	 กองทุนดอกผล	ทุนสุนทร	อารยา	อรุณานนท์		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๖1.	 กองทุนดอกผลทุนเยื่อ-ล�าเภา	มัชวงศ์		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๖๒.	 กองทุนดอกผล	ทุนไสวแข	กลกจิ		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		 	๘,๐๐๐	 บาท

๖3.	 กองทุนดอกผล	ทุนธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากัด		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		 	๕,๐๐๐	 บาท

๖4.	 คุณก้องเกยีรต	ิโอภาสวงการ	กองทนุมอดนิแดงทดแทน		จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๖๕.	 คุณฉัตร์รวี		รุจโิรจน์กุลบวร		 จ�านวน	 3๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๖๖.	 คุณธรรศพลฐ์	แบเลเว็ลด์	กองทุนมอดนิแดงทดแทน		 จ�านวน	 13	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท



๒3๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๖๗.	 คุณนติยา	เตชะวจิติร์		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	บาท

๖๘.	 คุณปิยพร	พรรณเชษฐ์		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	บาท

๖๙.	 คุณวลิาวัลย์	อนิทรัตน์				 จ�านวน	 3	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	บาท

๗๐.	 คุณสุนทรี	จรรโลงบุตร		กองทุนมอดนิแดงทดแทน		 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

๗1.	 ธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากัด	(มหาชน)		 จ�านวน	 ๖	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๗๒.	 บรษิัท	จ.ีจ.ีเอ็นจเินยีริ่ง	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)			 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

๗3.	 บรษิัท	ซฟีโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 กองทุนมอดนิแดงทดแทน		 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

๗4.	 บรษิัท	ทคีวิเอ็ม	อนิชัวร์รันส์	โบรคเกอร์	จ�ากัด			 จ�านวน	 4๐	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

		 บรษิัท	ทคีวิเอ็ม	อนิชัวร์รันส์	โบรคเกอร์	จ�ากัด			 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

		 กองทุนมอดนิแดงทดแทน

๗๕.	 บรษิัท	ทเีคไอ	เพอร์เพชชวล	จ�ากัด		

	 กองทุนมอดนิแดงทดแทน		 จ�านวน	 ๒๕	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

๗๖.	 บรษิัท	ธรรมสรณ์	จ�ากัด				 จ�านวน	 	๕	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

๗๗.	 บรษิัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)				 จ�านวน	 	4	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

๗๘.	 บรษิทับรหิารสนิทรัพย์	กรุงเทพพาณชิย์	จ�ากดั	(มหาชน)		จ�านวน	 	3	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

๗๙.	 บรษิัท	เอส	แอนด์	พ	ีซนิดเิคท	จ�ากัด	(มหาชน)			 จ�านวน	 ๒๒	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

	 กองทุนมอดนิแดงทดแทน

๘๐.	 พลเอกหัสพงศ์	ยุวนวรรธนะ	กองทุนมอดนิแดงทดแทน		จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐	 บาท

๘1.	 พระบุญส่ง	วสิุทโธ		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		3๐,๐๐๐	 บาท

๘๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา	อนิทรก�าแหง		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

๘3.	 นางสุกัญญา	ตันตระบัณฑติย์		 จ�านวน	 	4	 ทุน	ๆ	ละ		 1๕,๐๐๐	 บาท

๘4.	 มูลนธิชิวน	รัตนรักษ์			 																จ�านวนเงนิ		1,4๒๕,๐๐๐	 บาท

๘๕.	 มูลนธิกิลุ่มอซีูซุ	คณะวศิวกรรมศาสตร์		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

	 มูลนธิกิลุ่มอซีูซุ	คณะบรหิารธุรกจิและการบัญช	ี จ�านวน	 3	 	ทุน	ๆ	ละ		1๕,๐๐๐	 บาท

๘๖.	 มูลนธิทิาคาฮาช	ิ		 จ�านวน	 3	 	ทุน	ๆ	ละ		3๐,๐๐๐		บาท

๘๗.	 มูลนธิทิสิโก้	เพื่อการกุศล		 จ�านวน	 4	 	ทุน	ๆ	ละ		1๕,๐๐๐		บาท

๘๘.	 มูลนธินิายประจักษ์	และนางสาลี่	คนตรง		 จ�านวน	 4	 	ทุน	ๆ	ละ				4,๐๐๐		บาท

๘๙.	 มูลนธิบิางกอกโพสต์		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		๘๐,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		๘๕,๐๐๐	 บาท

๙๐.	 โอยัง-บางกอกโพสต์		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		๖๐,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		๖๕,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		๘๐,๐๐๐	 บาท

๙1.	 มูลนธิสิมเด็จพระสังฆราช	(วาสนมหาเถระ)		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		๒๐,๐๐๐		บาท

๙๒.	 มูลนธิอิาจารย์จ�าเนยีร	สาระนาค		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		๕๐,๐๐๐		บาท

๙3.	 มูลนธิศิรวีสิารวาจา		 จ�านวน	 ๕	 	ทุน	ๆ	ละ		๒๐,๐๐๐		บาท

๙4.	 มูลนธิสิงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๘,๗๕๐		บาท



๒33พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๙๕.	 มูลนธิอิื้อจอืเหลยีง		 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ		 1๕,๐๐๐		บาท

๙๖.	 มูลนธิอิุษรนิทร์		 จ�านวน	 ๒๕	 ทุน	ๆ	ละ		 1๐,๐๐๐		บาท

๙๗.	 มูลนธิคิุณแม่จนิตนา		ธนาลงกรณ์	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท

๙๘.	 มูลนธิสิร้างสรรค์เด็ก		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ				๕,๐๐๐		บาท

๙๙.	 มูลนธิสิ่งเสรมิและพัฒนาคนหูหนวกไทย		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ				4,๐๐๐		บาท

1๐๐.	 รองศาสตราจารย์ขนษิฐา	นันทบุตร		 จ�านวน	 ๕	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐		บาท

1๐1.	 ศาสตราจารย์สมชาต	ิโสภณรณฤทธิ์		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐		บาท

1๐๒.	 บรษิัท	สยามสไมล์โบรกเกอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 จ�านวน	 1๒	 ทุน	เป็นเงนิ	31๕,๐๐๐	บาท

1๐3.	 อนุสรณ์	คุณแม่เก็กทอย	เลาหศริวิงศ์		 จ�านวน	 1	 	ทุน	ๆ	ละ		๒4,๐๐๐	 บาท

1๐4.	 เอสโซ่	สมโภชกรุงรัตนโกสนิทร์	๒๐๐	ปี		 จ�านวน	 ๒	 	ทุน	ๆ	ละ		๒๐,๐๐๐		บาท

1๐๕.	 คุณอรอุมา	นวลไธสง	และครอบครัว		 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

1๐๖.	 โครงการ	Gumlungjai	Scholars			 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ		 	๘,๐๐๐	 บาท

1๐๗.	 คุณปัญญา		สงิห์นาม		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

1๐๘.	 คุณทวชิ	ผาจันทร์		 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ			 	๕,๐๐๐	 บาท

1๐๙.	 คุณสมคดิ	ธรีะบุญชัยกุล		 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

11๐.	 คุณสุจติรา		ทัศนจนิดา			 จ�านวน	 	1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒,๐๐๐	 บาท

111.	 มูลนธิมิหดิลอดุลยเดช	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ			๒๐,๐๐๐		บาท

11๒.	 มูลนธิพิระมหติลาธเิบศ		อุดลยเดชวกิรม	

	 พระบรมราชชนก	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ			๕๐,๐๐๐	 บาท

113.	 มูลนธิทิ่านน้อย	เปาโรหติย์	และเจ้าพระยามุขมนตรี	

	 (อวบ	เปาโรหติย์)		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๙๒,๐๐๐	 บาท

114.	 มูลนธิวิบิุลอายุรเวท	 จ�านวน	 ๘	 ทุน	ๆ	ละ			1๘,๐๐๐	 บาท	

11๕.	 มลูนธิพิระบรมราชานสุรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า		จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ					๘,๐๐๐	 บาท

							 เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณ	ี 	

11๖.	 คุณชัชวาลย์	มณทีัพ	รุ่น	1๖	 จ�านวนเงนิ		 	 	 1๘,๐๐๐	 บาท

11๗.	 คุณอภริัฐ	ยอดแก้ว	 จ�านวนเงนิ			 	 	 1๘,๐๐๐	 บาท

11๘.	 บรษิัท	ผักดอกเตอร์	1๙๙3	จ�ากัด	 จ�านวน			 1	 ทุน	ๆ	ละ		3๖,๐๐๐		 บาท

11๙.	 รศ.อัมพน-ผศ.นยิะดา	ห่อนาค		 จ�านวน			 1	 	ทุน	ๆ	ละ		1๐,๐๐๐	 บาท

1๒๐.	 ศ.ดร.ยุพา	หาญบุญทรง	 จ�านวนเงนิ			 	 	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

1๒1.	 คุณอมรชัย	ศริไิสย์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

1๒๒.	 คุณประพันธ์-ผศ.อรุณพีงศ์	ศรสีถาพร	 จ�านวน	 ๕	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๕,๐๐๐	 บาท

1๒3.	 คุณสุทธิ	มะหะเลา	 จ�านวนเงนิ			 	 	 3๐,๐๐๐	 บาท

1๒4.	 คุณขวัญฤทัย	คชศลิา	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

1๒๕.	 คุณวจิติรา	ล้อวลิัย	(รศ.ดร.พรชัย	ล้อวลิัย)	 จ�านวน	 ๖	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

1๒๖.	 นายสันติ	บุญไทย	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 	 จ�านวนเงนิ			๒,๐๐๐		บาท

1๒๗.	 นายชัยยันต์	ยอดค�า	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11		 	 จ�านวนเงนิ		 1,๐๐๐	 บาท



๒34 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๒๘.	 นายเรงิฤทธิ์	ศุภราทพิย์	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 จ�านวนเงนิ		 ๒,๐๐๐	 บาท

1๒๙.	 นายบรลิักษมณ์	จงึธนาเจรญิเลศิ	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

13๐.	 นายสมศักดิ์	เผ่าพงษ์ศลิป์	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

131.	 นายสุรศักดิ์	ราตรี	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 	 จ�านวนเงนิ	13,๐๐๐	 บาท

13๒.	 คุณปรัชญา	อยู่ประเสรฐิ	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

133.	 คุณศรสีุดา	ทพิยรักษ์	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

134.	 คุณอรุณวรรณ	ธัญสริดิ�ารง	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

13๕.	 คุณวริัช	กสานตกิุล	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11		 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

13๖.	 คุณศุภฤกษ์	กุลปภังกร	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น	11	 	 จ�านวนเงนิ	 3,๐๐๐	 บาท

13๗.	 คุณมานฑ	ชอบชื่น	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11		 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

13๘.	 คุณเบญจมาศ	อยู่ประเสรฐิ	ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	11	 	 จ�านวนเงนิ	 1,๐๐๐	 บาท

13๙.	 คุณจันทร์เพ็ญ	ชัยมงคล	 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๕,๐๐๐	 บาท

14๐.	 กองทุนหลวงพ่อคูณ	ปรสิุทฺโธ	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	1๐๐,๐๐๐	 บาท

141.	 ผศ.ดร.ประกายจันทร์	นิ่มกิ่งรัตน์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

14๒.	 บรษิัท	ผักดอกเตอร์	1๙๙3	จ�ากัด	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๖,๐๐๐	 บาท

143.	 คุณทรรศนยี์	อนิทร์ล�้า	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

144.	 คุณชลลดา	บรมพชิัยชาตกิุล	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	1๐๐,๐๐๐	 บาท

14๕.	 นายท่าน	นามวงษ์		 	 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

14๖.	 นายสทิธกิารณ์	วันสุข	 	 	 จ�านวนเงนิ	 1,๐๐๐	 บาท

14๗.	 นางสาวอธติานันทร์	อัศวพงษ์โสภณ	 	 	 จ�านวนเงนิ	 1,๐๐๐	 บาท

14๘.	 นางสาวจงกล	เฟื่องอัตโน	 	 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

14๙.	 นางสาวสชิวรี์ภา	ชะโลธร	 	 	 จ�านวนเงนิ	 	๕๐๐	 บาท

1๕๐.	 นางสาวจติรลดา	เรี้ยนสุวงษ์	 	 	 จ�านวนเงนิ	 ๖๐๐	 บาท

1๕1.	 นางสาววาศนยี์	ฤทธชิัย	 	 	 จ�านวนเงนิ	 ๕๐๐	 บาท

1๕๒.	 นางกรองทอง	ภู่ทอง	 	 	 จ�านวนเงนิ	 1,๐๐๐	 บาท

1๕3.	 นางโศรยา	ลมิปิทปี	 	 	 จ�านวนเงนิ	 ๒,๐๐๐	 บาท

1๕4.	 คุณบรรเทงิ	ว่องกุศลกจิ	 	 	 จ�านวนเงนิ		1,1๐๐,๐๐๐	บาท

1๕๕.	 รศ.ดร.อโนมา	ดงแสนสุข	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1,๕๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1,๐๐๐	 บาท

1๕๖.	 ผศ.ดร.สจี	กัณหาเรยีง	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๕,๐๐๐	 บาท

1๕๗.	 นายสุเมธ	มั่งคั่ง	 	 	 จ�านวนเงนิ	๕๐,๐๐๐	 บาท

1๕๘.	 ศ.ดร.ปัทมา	วติยากร	แรมโบ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

1๕๙.	 สมาคมศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	มข.	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	๒๐๐,๐๐๐	 บาท

1๖๐.	 อาจารย์และบุคลากร	คณะเกษตรศาสตร์	(ดร.ชัยทัศน์	โพรนิทร์)	 	 จ�านวนเงนิ		๒4,4๐๐	บาท

1๖1.	 ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์	รุ่น	๒4	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒4,๐๐๐	 บาท

1๖๒.	 รศ.ดร.สันตไิมตรี	ก้อนค�าด	ี จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖,๐๐๐	 บาท

1๖3.	 นางจันทลักษณ์	เถื่อนสมบัต	ิ จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	1,๐๐๐	 บาท



๒3๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๖4.	 นางณดา	สหีะวงษ์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	1,๐๐๐	 บาท

1๖๕.	 นางมยุรา	ศรขีันธ์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1,๐๐๐	 บาท

1๖๖.	 นายณรงค์ชัย	สาขวา	 																				จ�านวนเงนิ		๒1,๗๕๐		 บาท

1๖๗.	 บรษิัท	๙	ไม้งาม	จ�ากัด	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

1๖๘.	 คุณเจรญิ	เรอืงบุญศร	ี จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

1๖๙.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดรัชนฟีาร์ม	๒๐๐๘	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

1๗๐.	 บรษิัท	นชวฮะภูม	ิ๙๙๙	จ�ากัด	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

1๗1.	 รศ.อัมพน-ผศ.นยิะดา	ห่อนาค		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

1๗๒.	 แม่มณี	(ผศ.ดร.ประกายจันทร์	นิ่มกิ่งรัตน์)	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

1๗3.	 ผศ.ดร.พฤกษา	หล้าวงษา	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท

1๗4.	 รศ.ดร.วุฒไิกร	บุญคุ้ม	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท

1๗๕.	 รศ.ดร.สจี	กัณหาเรยีง	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

1๗๖.	 คณะผู้ร่วมท�าบุญหลวงปู่ทวด	รุ่นพริุณมงคลทรัพย์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

1๗๗.	 ศ.ดร.วโิรจน์	ภัทรจนิดา	 	 	 จ�านวนเงนิ	4๐,๐๐๐	 บาท

1๗๘.	 ผศ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์	สุกจิประภานนท์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท

1๗๙.	 นางสาวงามเนตร	เอกตาแสง	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

1๘๐.	 บรษิัท	ผักดอกเตอร์	1๙๙3	จ�ากัด	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๖,๐๐๐	 บาท

1๘1.	 มูลนธิธินนิท์	เทวี	เจยีรวนนท์	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๐,๐๐๐		บาท

1๘๒.	 ทพญ.ระรนิทร์	–	ทพ.ธัชพันธุ์	พูลทวเีกยีรต	ิ จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐		บาท

1๘3.	 คุณวศิัลย์	ศศธิรานนท์	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๐,๐๐๐		บาท

1๘4.	 แพทย์หญงิพยิะดา	หาชัยภูม	ิ จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๖,๐๐๐		บาท

1๘๕.	 คุณดวงดาว	ชาญเดช	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐		บาท

1๘๖.	 คุณพชิัย	จริรุ่งโรจน์	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐		บาท

1๘๗.	 มูลนธิทิุนแพทย์เพื่อปวงประชา		 จ�านวน	 ๙	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๐,๐๐๐		บาท

1๘๘.	 กองทุนรุ่งโรจน์	บุนนาค		 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐		บาท

1๘๙.	 คุณทพิาว	ี	เหล่าวาน	ิ จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐		บาท

1๙๐.	 ทตพ.ญ.กัญญมณฑ์	ลออคุณ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๗,๐๐๐		บาท

1๙1.	 คุณบัญจภัทร	ลออคุณ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๗,๐๐๐		บาท

1๙๒.	 คุณพรรณพไิล	ลออคุณ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๗,๐๐๐		บาท

1๙3.	 คุณกัทลวีัน		ลออคุณ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๗,๐๐๐		บาท

1๙4.	 มูลนธิทิองพูล	หวั่งหล	ี	 จ�านวน	 ๙	 ทุน	ๆ	ละ	 ๙๐,๐๐๐		บาท

	 	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๗,๕๐๐	 บาท

1๙๕.	 มูลนธิจิงกลนนีธิิ		 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

1๙๖.	 ศาสตราจารย์วจิติรา	ทัศนยีกุล	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท

1๙๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล	ชาอ่อน	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

1๙๘.	 บุร-ีทรรศวรรณ	พรหมโคต	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐	 บาท



๒3๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1๙๙.	 คุณสุรศักดิ์	ไกรวทิย์ชัยเจรญิ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๐,๐๐๐		บาท

	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

๒๐๐.	 คุณเรวัต	คุณเบญญา	จนิดาพล	 จ�านวน	 ๘	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๐,๐๐๐		บาท

๒๐1.	 สมาคมแพทยสตรแีห่งประเทศไทย	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๐,๐๐๐		บาท

๒๐๒.	 รศ.นพ.ภพ	โกศลารักษ์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐		บาท

๒๐3.	 คุณสรวง	จันทรอุไร	และคณะ		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๐,๐๐๐		บาท

๒๐4.	 แพทย์หญงินสิาชล		มอร์แกน		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖๐,๐๐๐		บาท

๒๐๕.	 มูลนธิคิุณแม่น้อย	จงสถติวัฒนา	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐		บาท

๒๐๖.	 คุณสอืเจ็ง	แซ่แต้	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐		บาท

๒๐๗.	 มูลนธิดิร.เกษม	-	คุณหญงิพรทพิย์	ณรงค์เดช	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐		บาท

๒๐๘.	 คุณวไิลลักษณ์	ประฎภิาณวัตร	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐		บาท

๒๐๙.	 คุณศริสิุข	ฮุนตะกุล	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๖,๐๐๐		บาท

๒1๐.	 คุณกมลมาศ	จวิะธนะพร	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐		บาท

๒11.	 มูลนธิโิอสถสภา	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐		บาท

	 	 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐		บาท

๒1๒.	 ศาสตราจารย์วรีจติต์	โชตมิลคล	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	4,๐๐๐		บาท

๒13.	 คุณสราวุธ	สุวรรณ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๘,๐๐๐		บาท

๒14.	 อาจารย์วมิลรัตน์	ศรรีาช	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๖,๐๐๐		บาท

๒1๕.	 ร้อยต�ารวจเอกฉัฐชัย	ทับทมิศร	ี จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐		บาท

๒1๖.	 แพทย์หญงิพสิมัย	เจรญิปัณญวชิย์	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐		บาท

๒1๗.	 คุณศวิรัตน์	หวังจรินริันดร์	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐		บาท

๒1๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริุจน์	คุณกติต	ิ จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐		บาท

๒1๙.	 คุณศริชิัย	สรธัชธ�ารง	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐		บาท

๒๒๐.	 คุณรักชนก		โพธเิพยีรทอง	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	1๐๐,๐๐๐	 บาท

๒๒1.	 ศษิย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๒๒.	 คณะทันตแพทยศาสตร์		 จ�านวน	 3๒	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐	 บาท

๒๒3.	 ทุนส�าหรับนักศกึษาผู้มนี�้าใจงาม	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐		บาท

๒๒4.	 ทุนส�าหรับนักศกึษาที่เป็นคนดขีองเพื่อน	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐		บาท

๒๒๕.	 ทันตแพทย์วัฒนะ		ศรวีัฒนา	 จ�านวน	 ๕	 ทุน	ๆ	ละ	 	๖,๐๐๐		บาท

๒๒๖.	 รองศาสตราจารย์จรนิทร์		ปภังกรกจิ	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 14,๐๐๐		บาท

๒๒๗.	 ทุนอุดหนุนคณะวทิยาศาสตร์		 จ�านวน	 3๐	 ทุน	ๆ	ละ	 		๖,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 3๗	 ทุน	ๆ	ละ	 		4,๕๐๐	 บาท

๒๒๘.	 กองทุน	๕๐	ปี	คณะวทิยาศาสตร์	 จ�านวน	 3๕	 ทุน	ๆ	ละ	 		๖,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 44	 ทุน	ๆ	ละ	 		4,๕๐๐	 บาท

๒๒๙.	 บรษิัท	ไทยปาร์คเกอร์ไรชิ่ง	จ�ากัด		 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

๒3๐.	 บรษิัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	มหาชน	 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท



๒3๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒31.	 มูลนธิิ	ดร.สะออน		ปทุมเทวาภบิาล	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท

๒3๒.	 นายมงคล		และนางปนัดดา		ตันสุวรรณ	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖,๐๐๐	 บาท

๒33.	 นายศราวุธ		อุดมวริยิะเสร	ี จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๒,๐๐๐	 บาท

๒34.	 ศ.สมเดช	และ	ศ.ขวัญใจ		กนกเมธากุล	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖,๐๐๐	 บาท

๒3๕.	 บรษิัท		เหล็กสยามยามาโตะ		จ�ากัด			 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 3,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๘4,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 4,๐๐๐	 บาท

๒3๖.	 ธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากัด	มหาชน	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒3๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลกิา		วัฒนะ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 4,๐๐๐	 บาท

๒3๘.	 นายพระนาย		กังวาลรัตน์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๕,๐๐๐	 บาท

๒3๙.	 รองศาสตราจารย์วรศธิกิุลญา	ธราธมิา	และ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๕,๐๐๐	 บาท

		 นายพทิักษ์พงษ์		มณรีัตนรุ่งโรจน์

๒4๐.	 สาขาวชิาฟิสกิส์ผ่านกองทุน	๕๐	ปี	คณะวทิยาศาสตร์		 จ�านวน		1๖		ทุน	เป็นเงนิ	 ๕๗,๐๐๐	 บาท

๒41.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณย์		เกยีรตมิาลสีถติย์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒4๒.	 สาขาวชิาคณติศาสตร์ผ่านกองทุน	๕๕๐	ปี	คณะวทิยาศาสตร์	จ�านวน		1๐	ทุน	เป็นเงนิ	๕๐,๐๐๐	บาท

๒43.	 มูลนธิพิระมนตรพีจนกจิฯ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๘,๐๐๐	 บาท

๒44.	 มูลนธิอิาจารย์เกษม		ปังศรวีงศ์	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

๒4๕.	 บรษิัท	อาร์เอ็กซ์	จ�ากัด	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒4๖.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธรีะ	ฤทธริอด	ศษิย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์	จ�านวน	๒	ทุน	ๆ	ละ	 		๕,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 		3,๐๐๐	 บาท

๒4๗.	 คุณศุภวรรณ	ตตยิไพบูลย์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒4๘.	 คุณหทัยรัตน์		เหล่าเลศิชัย	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒4๙.	 คุณรักรุ่ง		ด่านภักด	ี จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒1,๐๐๐	 บาท

			 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๖,๐๐๐	 บาท

๒๕๐.	 ส�าหรับนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 ภายใต้กองทุนส่งเสรมิ	การผลติบัณฑติ	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

		 และพัฒนาวชิาการคณะสัตวแพทยศาสตร์

๒๕1.	 ส�าหรับนักศกึษาที่มผีลการเรยีนยอดเยี่ยมในแต่ละชัน้ปี		

	 ภายใต้กองทุนส่งเสรมิการผลติบัณฑติ	

		 และพัฒนาวชิาการคณะสัตวแพทยศาสตร์	 จ�านวน	 ๖	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐	 บาท

๒๕๒.	 ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ	

	 น.สพ.ดร.เชดิชัย	รัตนเศรษฐากุล	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๕3.	 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณรีัตน์		เอี่ยมละมัย	 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๕4.	 รศ.น.สพ.ปรณีัน	จติะสมบัต	ิ จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๕๕.	 รศ.น.สพ.สุรสทิธิ์		อ้วนพรมมา	 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

๒๕๖.	 รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ		ค�าพา	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท



๒3๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๕๗.	 รศ.สพ.ญ.อารนิี		ชัชวาลชลธรีะ	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

๒๕๘.	 รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชร		อังกติติระกูล	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

๒๕๙.	 ผศ.สพ.ญ.สุพรรณกิา		พุทธชาลี		และเพื่อน	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

๒๖๐.	 น.สพ.อัตพล		ทองอร่าม	

	 ศษิย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์	รุ่นที่	1๘	 จ�านวน	 1๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๖1.	 สพ.ญ.ศริมิา		วริยิะวรสกุล	

	 และเพื่อนศษิย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์	รุ่นที่	1๙	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท	

๒๖๒.	 น.สพ.นพนันท์	ธงฤทธิ์	ศษิย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 รุ่นที่	14	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๖3.	 น.สพ.อนรุกัษ์	ณุวงษ์ศร	ีศษิย์เก่าคณะสตัวแพทยศาสตร์	

	 รุ่นที่	1๕	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๖4.	 นางสมบัต	ิ	แสงพล		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

๒๖๕.	 นายจนิตกวี		ศรวีไิล	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 4๕,๐๐๐	 บาท

๒๖๖.	 สตัวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๖๗.	 บรษิัท	Vetz	petz	จ�ากัด	(สพ.ญ.อชนิี	รุญเจรญิ	

	 ศษิย์เก่า	คณะสัตวแพทยศาสตร์	รุ่นที่	๒)

	 	 จ�านวน	 ๘	 ทุน	เป็นเงนิ	๗4๒,๐๐๐	บาท

	๒๖๘.	 บรษิัท	เวทโปรดักส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

	 (น.สพ.นพนันท์		ธงฤทธิ์	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

		 ศษิย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์	รุ่นที่	14)

๒๖๙.	 วรีะศักดิ์		เล็กตระกูล	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

๒๗๐.	 อาจารย์	ดร.ศุภวัตร	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒,๐๐๐	 บาท

๒๗1.	 ชมรมผู้ปกครอง	KKBS	 จ�านวน	 ๒๐	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒,๐๐๐	 บาท

๒๗๒.	 คุณวทัญญู		ศษิย์เก่า	MS	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 3,๐๐๐	 บาท

๒๗3.	 คณะบรหิารธุรกจิและการบัญชี		 จ�านวน	 3๘	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 ๖	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1๒4	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๕๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 3,๕๐๐	 บาท

๒๗4.	 คุณณัทชรัศน์		ศษิย์เก่าMS	 จ�านวน	 ๖	 ทุน	ๆ	ละ	 4,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 3,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒,๕๐๐	 บาท

๒๗๕.	 กองทุนพัฒนานักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

	 	 จ�านวน	 3๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1๖	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 ๒๐๐	 ทุน	ๆ	ละ	 3,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 3๐	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒,๐๐๐	 บาท

๒๗๖.	 ชมรมศษิย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จ�านวน	 ๖	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท



๒3๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๒๗๗.	 ผศ.วกิรานต์		นามผาดอน	(ศษิย์เก่าและอาจารย์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๒,๐๐๐	 บาท

		 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

๒๗๘.	 ดร.โชคธ�ารงค์		จงจอหอ	

	 (ศษิย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๗๙.	 คุณศักดิ์นันท์	ทัศนขนษิฐากุล	

	 (ศษิย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 	จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

	๒๘๐.	 เบญจวรรณ	นาราสัจจ์	

	 (ศษิย์เก่าและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

		 และสังคมศาสตร์)

๒๘1.	 ครอบครัวบุ่นวรรณา	

	 (อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 จ�านวน	 ๕	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒,๐๐๐	 บาท

๒๘๒.	 รศ.ดร.ดุษฎี		อายุวัฒน์	

	 (อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 4,๐๐๐	 บาท

๒๘3.	 ศษิย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	หลักสูตร	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท

		 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ	รุ่นที่	1๒	และคุณพชิญาพัทธ์		อรมังพุฒกิุล		

๒๘4.	 ผศ.ดร.ธนพฤกษ์	ชามะรัตน์	

	 (อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 4,๖๐๐	 บาท

๒๘๕.	 คุณสริพิร	ทวิะสงิห์	

	 (ศษิย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒,๐๐๐	 บาท

๒๘๖.	 คุณณัฐธยาน์	บุญราช	

	 (ศษิย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1,๐๐๐	 บาท

๒๘๗.	 ศ.นพ.ภเิศก		ลุมพกิานนท์			 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท

๒๘๘.	 คุณฐาณะมาศ	สงคราม	เลอรชิ		

	 ศษิย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท

๒๘๙.	 มูลนธิคิุณแม่น้อย		จงสถติวัฒนา		 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

๒๙๐.	 รศ.ดร.ขนษิฐา		นันทบุตร	ศษิย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์	จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

๒๙1.	 คุณฌานนท์		โปษยะจนิดา		 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๕,๐๐๐	 บาท

๒๙๒.	 คุณแก้วกมล	ตันตเิฉลมิ			 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๕,๐๐๐	 บาท

๒๙3.	 ศศนิา		นภาศัพท์		 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๕,๐๐๐	 บาท

๒๙4.	 สมาคมศษิย์เก่าคณะศกึษาศาสตร์	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๙๕.	 สมาคมเพื่อนชุมชน	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๐,๐๐๐	 บาท

๒๙๖.	 ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นก�าเนดิ	 จ�านวน	 1๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๙๗.	 คุณไห้มฟ้า	ระดา	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๙๘.	 คุณฉัตร์รวี		รุจโิรจน์กุลบวร	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

๒๙๙.	 รศ.ดร.สุมาลี	ชัยเจรญิ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท

3๐๐.	 ผศ.สุภาภรณ์		ผดุงกจิ	เพื่อนักศกึษากายภาพบ�าบัด	 จ�านวน	 ๕	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐		บาท
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3๐1.	 ทนพ.ไตรรัตน์		นลิโรจน์เสถยีร	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐		บาท

3๐๒.	 คุณชาญชาย		วงศ์ชื่นสุนทร	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐		บาท

	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐		บาท

	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๙,๐๐๐		บาท

3๐3.	 ศ.ชาญวทิย์		ลลีายุวัฒน์	 จ�านวน	 3	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐		บาท

3๐4.	 ศษิย์เก่าสาขาวชิาเทคนคิการแพทย์	(รุ่น	1)	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๖,๐๐๐		บาท

3๐๕.	 ศษิย์เก่าเทคนคิการแพทย์	รุ่น	๗	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐		บาท

3๐๖.	 คุณยายอุดม		หรรษาวงศ์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐		บาท

3๐๗.	 ร.ต.ต.อุทัย-ดารา	ถริศลิาเวทย์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐		บาท

3๐๘.	 รศ.น้อมจติต์		นวลเนตร์	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 	3,๐๐๐		บาท

3๐๙.	 รศ.พญ.จริาพร		สทิธถิาวร	 จ�านวน	 ๕	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐		บาท

31๐.	 รศ.พัชร	ี	เจยีรนัยกูร	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 	๒,๐๐๐		บาท

311.	 รศ.เรวัตร		ทักษณิะมณ	ี จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐		บาท

31๒.	 คุณวรอร		วรนทิัศน์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๗,๐๐๐	 บาท

313.	 คุณวรารุณ	ี	ไตรถวลิ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๕,๐๐๐	 บาท

314.	 คุณธุวชติ		บุบผาวาสน์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 	๖,๐๐๐	 บาท

31๕.	 บรษิัทมหาเฮงครอร์ป	1๙๘4	จ�ากัด	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

31๖.	 ผศ.บรุนิทร์		เปล่งดสีกลุ	ศษิย์เก่าคณะศลิปกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

31๗.	 ผศ.กฤษฎา		วงศ์ค�าจนัทร์	ศษิย์เก่าคณะศลิปกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

31๘.	 ผศ.ศราวดี		ภูชมศร	ี	ศษิย์เก่าคณะศลิปกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๖,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

31๙.	 ส่งเสรมิและพัฒนาการผลติบัณฑติ

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 ๒๘		 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๒๐.	 คณะเทคโนโลย	ี จ�านวน	 ๘	 ทุน	ๆ	ละ	 ๙,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗,๕๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๖,๐๐๐	 บาท

	 	 จ�านวน	 1๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๕๐๐	 บาท

3๒1.	 อาจารย์สะมธ		และอาจารย์สุทนิ	 จ�านวน	 ๒		 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๒๒.	 คุณอภชิาต	ิ	ขันธวธิ	ิ จ�านวน	 4		 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๒3.	 คุณจักกฤช		เจรญิเมธาชัย	 จ�านวน	 ๒		 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๒4.	 มูลนธิดิ�ารง	ชัยธรรม					 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๘๖,๐๐๐	 บาท

3๒๕.	 สมาคมเพื่อนชุมชน	จังหวัดระยอง				 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๐,๐๐๐	 บาท

3๒๖.	 สงเคราะห์บุตรทหารผ่านศกึษา	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท

3๒๗.	 เทศบาลต�าบลบ้านเป็ด	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๘,๐๐๐	 บาท

3๒๘.	 บรษิัท	ซพีเีอฟ	ประเทศไทย	จ�ากัด	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท

3๒๙.	 เงนิบรจิาคทุนการศกึษาจากศษิย์เก่า

	 คณะสาธารณสขุศาสตร์และผู้มจีติศรัทธา	 จ�านวน	 14	 ทนุ 	ๆละ	4,๐๐๐-1๐,๐๐๐	บาท
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33๐.	 คณะสาธารณสขุศาสตร์		 จ�านวน	 ๙๐	 ทนุ 	ๆละ	4,๐๐๐-1๐,๐๐๐	บาท

331.	 นักศกึษาเรยีนด	ีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ				๕,๐๐๐	บาท
33๒.	 ระดับบัณฑติศกึษาหลักสูตร	
	 สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑติ	
		 สนับสนุนการพัฒนาดุษฎนีพินธ์ส�าหรับนักศกึษา		 จ�านวน	 ๒		 ทุน	ๆ	ละ	1๐๐,๐๐๐	บาท
333.	 รัฐบาลทางด้านวทิยาศาสตร์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	๒๒๕,๐4๐	 บาท
334.	 คุณฌานนท์		โปษยานนท์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๙๕,๐๐๐	 บาท
33๕.	 พานาโซนคิ	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท
33๖.	 มูลนธิคิรสิเตยีนร่วมใจ	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 ๗๘,๐๐๐	 บาท
33๗.	 คุณสมถะ		ปัทมธรรมกุล	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท
33๘.	 อมรพันธ์เพลส	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท
33๙.	 สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท
34๐.	 บรษิัท	โซนี่	ดไีวซ์	เทคโนโลย(ีประเทศไทย)	จ�ากัด	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
341.	 NHK		Spring(Thailand)		 จ�านวน	 ๗	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
34๒.	 คุณววิัฒน์		รนิทรวงศ์	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท
343.	 เอจซี	ีแฟลทกลาส	(ประเทศไทย)	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ			1๒,๐๐๐	บาท
344.	 นายแพทย์เนติ		สาธติสมติพงษ์	 จ�านวน	 ๒	 ทุน	ๆ	ละ			1๐,๐๐๐	บาท
34๕.	 คุณย่าเพิ่มศริ	ิ	เจตศรสีุภาพ	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒,๐๐๐	 บาท
34๖.	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	 จ�านวน	 1๘	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
	 	 จ�านวน	 ๒๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท
	 	 จ�านวน	 31	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท
	 	 จ�านวน	 ๒๐๖	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕,๐๐๐	 บาท
34๗.	 รางวัลเรยีนดี	วันไหว้ครู		คณะวศิวกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 3๙	 ทุน	ๆ	ละ	 1,๕๐๐	 บาท
34๘.	 วันนักกจิกรรม	วันไหว้ครู		คณะวศิวกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 3๘	 ทุน	ๆ	ละ	 1,๐๐๐	 บาท
34๙.	 คุณเควนิ	 จ�านวน	 1๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1,๐๐๐	 บาท
3๕๐.	 A	&	H	Fujimoto	Foundation	 จ�านวน	 ๘	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 1๐,๐๐๐	 บาท
3๕1.	 Japan	Chamber	of	Commerce	(JCC)	 จ�านวน	 ๒4	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท
	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๕,๐๐๐	 บาท
	 	 จ�านวน	 4	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท
	 	 จ�านวน	 1	 ทุน	ๆ	ละ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท
3๕๒.	 American	Chamber	of	Commerce	
	 in	Thailand	(AMCHAM)					 จ�านวน	 ๖	 ทุน	ๆ	ละ	 ๒๕,๐๐๐	 บาท
3๕3.	 Wolfgang	Krohn	Foundation	 จ�านวน	 3๐	 ทุน	ๆ	ละ	 1๕,๐๐๐	 บาท
3๕4.	 SMBC	Global	Foundation	Scholarship	 จ�านวน	 ๖	 ทุน	ๆ	ละ	 4๐,๐๐๐	 บาท
3๕๕.	 Mitsubishi	Company	(Thailand)	Ltd.	 จ�านวน	 ๖	 ทุน	ๆ	ละ	 3๐,๐๐๐	 บาท

รวมจ�านวนทุน ๓,๑๖๖ ทุน รวมเป็นเงนิ ๔๖,๒๖๓,๙๑๙ บาท

รวมจ�านวนทุนในระดับปรญิญาตรทีั้งสิ้น ๑๑,๐๕๑  ทุน รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น ๘๑,๐๙๓,๙๑๙ บาท
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๓. ทุนการศกึษาระดับบัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

๓.๑  แหล่งเงนิจากบัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยขอนแก่น        

1.	 ทุนวจิัยส�าหรับคณาจารย์บัณฑติศกึษา			 จ�านวน	 ๕๐	 ทุน	 เป็นเงนิ	 1๘,๐๐๐,๐๐๐	 บาท

	 เพื่อให้สามารถรับนักศกึษาที่มคีวามสามารถ	

	 และศักยภาพสูงเข้าศกึษาในหลักสูตรและท�าวจิัย

	 ในสาขาที่อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ	 		 		 		 	

๒.	 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน	(TA)	 จ�านวน	 ๘๖	 ทุน	เป็นเงนิ	 3,44๐,๐๐๐	 บาท

3.	 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ์	 จ�านวน		๒๒	 ทุน		เป็นเงนิ	 3๕3,๘๐๐	 บาท

4.	 ทุนสนับสนุนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา	 จ�านวน	 11	 ทุน		เป็นเงนิ	 ๗1๐,๐๐๐	 บาท

	 เพื่อศกึษาวจิัย	ณ	ต่างประเทศ

๕.	 ทุนอุดหนุนและส่งเสรมิการท�าวทิยานพินธ์							 จ�านวน	 3	 ทุน	 เป็นเงนิ	 144,๐๐๐	 บาท

	 (ภายใต้โครงการพัฒนานักวจิัยใหม่	มหาวทิยาลัยขอนแก่น)

๖.	 ทุนอุดหนุนและส่งเสรมิการท�าวทิยานพินธ์							 จ�านวน	 13	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๖๙๖,๐๐๐	 บาท

						(ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวจิัยและนวัตกรรม	

	 ส�านักงานการวจิัยแห่งชาติ	วช.)			

๗.			ทุนอุดหนุนและส่งเสรมิการท�าวทิยานพินธ์									 จ�านวน	 ๗	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๕๐4,๐๐๐	 บาท

	 (ภายใต้โครงการส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตร

	 ระดับปรญิญาเอก	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	

๘.			ทุนอุดหนุนและส่งเสรมิการท�าวทิยานพินธ์								 จ�านวน	 11	 ทุน	 เป็นเงนิ	 ๗๙,๐๐๐	 บาท	

						(ภายใต้โครงการหอเกยีรตยิศบัณฑติศกึษา)			

รวมจ�านวนทุน ๒๐๓ ทุน  รวมเป็นเงนิ  ๒๓,๙๒๖,๘๐๐  บาท

	 		 		 		 	

๓.๒  แหล่งเงนิทุนภายนอก	ระดับบัณฑติวทิยาลัย  	 	 	

1.	 ทุนอุดหนุนการท�ากจิกรรมส่งเสรมิและ	 จ�านวน	 ๒๕	 ทุน		เป็นเงนิ	 4,๐๐4,๐๐๐	 บาท

	 สนับสนุนการวจิัย	ระดับบัณฑติศกึษา	 					

		 ส�านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ	(วช.)	 		 		 		 	

๒.	 ทุนรัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	 จ�านวน	 1๐	 ทุน		เป็นเงนิ	 ๒,๕๕1,๐๐๐	 บาท

		 ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์	และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)			 		 	

3.	 ทุนรัฐบาลไทย	โดยกรมความร่วมมอื	 จ�านวน	 1	 ทุน		เป็นเงนิ	 ๙๐,๐๐๐	 บาท

	 ระหว่างประเทศ	(TICA)	 					

4.	 ทนุสนบัสนนุการศกึษาส�าหรบับคุลากรจากประเทศ	จ�านวน	 1๐	 ทุน		เป็นเงนิ	 ๘๗๘,๐๐๐	 บาท

		 ในภูมภิาคอาเซยีนและภูมภิาคลุ่มน�้าโขง	 		 		 		 	

๕.	 ทุนการศกึษาภายใต้โครงการพระราชทาน	 จ�านวน	 1	 ทุน		เป็นเงนิ	 143,๗๐๐	 บาท	

		 ความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา	(ด้านการศกึษา)	

		 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 		 		 		 	



๒43พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

๖.	 ทุนการศกึษาส�าหรับนักศกึษาต่างชาตเิข้าศกึษา	 จ�านวน	 3	 ทุน		เป็นเงนิ	 3๐๖,๐๐๐	 บาท

		 หลักสูตรสาขาวชิาร่วมบัณฑติวทิยาลัย

๗.	 ทุนวจิัยบัณฑติศกึษาด้านการเกษตร	 จ�านวน	 ๒	 ทุน		เป็นเงนิ	 33๐,๐๐๐	 บาท

	 และอุตสาหกรรมเกษตร				

๘.	 ทุนการศกึษาภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทย	 จ�านวน	 ๒	 ทุน		เป็นเงนิ	 11,๐๐๐	 บาท

		 หลักสูตรนานาชาตริะดับปรญิญาโท

		 (Thai	International	Postgraduate	Programme	:	TIPP)	

		 ส�าหรับนักศกึษาต่างชาตเิข้าศกึษาหลักสูตรสาขาวชิาร่วม	บัณฑติวทิยาลัย		 	 	 		

	รวมจ�านวนทุน ๕๔  ทุน รวมเป็นเงนิ ๘,๓๑๓,๗๐๐ บาท	

รวมจ�านวนทุนในระดับบัณฑติศกึษาทั้งสิ้น ๒๕๗ ทุน รวมเป็นเงนิ ๓๒,๒๔๐,๕๐๐ บาท

๔.  กองทนุการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่น ได้รบับรจิาคเป็นกองทนุ เพือ่น�าดอกผลจดัสรรเป็นทุนการศกึษา   

				 ทุนการศกึษา-ส่วนกลาง

																								รายการ            เงนิต้น										 	

1.	 ทุนธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากัด	 			4๐๖,๗๐1.๕๙	

๒.	 ทุนคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการ	มข.	 			๙๗๐,๒๒3.๐๒	

3.	 ทุนสหีาพงศ์	 	1,๐41,๐3๕.3๕	

4.	 ทุนอาจารย์อุไร		เทพบุญธรรม	 			๒๕๙,๘๕๗.๘๐	

๕.	 ทุนมูลนธิเิลน�าคนิ	 	3,3๗1,4๕๗.๖๒	

๖.	 ทุนนายกรัฐมนตร	ี 					๘๖,๐๙3.๘4	

๗.	 ทุนบรษิัท	เชลล์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 			๒๘๘,๖๗๒.๐๗	

๘.	 ทุนบรษิัท	เอสโซ่แสตนดาร์ด	จ�ากัด	 			131,1๒4.4๙	

๙.	 ทุนบรษิัท	ไทยน�า้ทพิย์	จ�ากัด																		 ๘๒๒,3๖๒.๖๐	

1๐.	 ทุนนเรศ	ศรอีสิาณ	 				๗๘,4๘๒.1๐	

11.	 ทุนแมซซาจูเสท	 				๕๐,๒1๘.3๙	

1๒.	 ทุนปรคีา		บุญโสภณ	 		๒๒4,๘๕1.๗๒	

13.	 ทุนวริัช		วริะชัย	 		1๐๘,1๙๖.๙๙	

14.	 ทุนศรบีุศย์		นันทการณ์	 				๘1,4๒1.๗๙	

1๕.	 ทุนหมอเอี๊ยะอัว้		หอวจิติร	 		31๒,๘๖3.๒1	

1๖.	 ทุนจอห์น	เอ.เอ.คิ้น	มข.	 				๕๙,3๘1.4๙	

1๗.	 ทุนกองทุนพงศ์ภญิโญ	 		1๗๗,๕4๖.๐3	

1๘.	 ทุนวัลภา-มานะ		มาลาเพชร	 			๗๒,3๙๗.๕4	

1๙.	 ทุนมูลนธิไิต้ล้ง-เซ็ง		พรประภา	 		111,๗34.๐๕	

๒๐.	 ทุน	รศ.วันทนยี์	ปกรโณดม	 		1๐๘,๕4๐.๙๖	

๒1.	 ทุน	I	B	M	 		3๕๒,๕๒๕.13	

๒๒.	 ทุนอสิาณสบาย	 		3๒3,๗๒๙.4๘	



๒44 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

 รายการ           เงนิต้น

๒3.	 ทุนภกิุลศริ-ิชาตชิาย		และคณะ	 	1๐๙,3๐๙.4๘

๒4.	 ทุนเกยีรต	ิ	แจ้งสกุล	 	1๒๒,๐๕3.๘๘	

๒๕.	 ทุนวันมหดิล	 	1๐1,๘๐3.4๒	

๒๖.	 ทุน	พอ.พเิศษสง่า-อารยี์		ลบตุ้ม	 	๒1๒,๒๗๙.๕๖	

๒๗.	 ทุนส�ารวย		แจ้งสกุล	 	3๐๕,๖๙4.๙๕	

๒๘.	 ทุนจ�ารัส		ชูกลิ่น	 		๗๙,๕๘๗.๖3	       

๒๙.	 กองทุนเกยีรตภิูมิ	มข.	 						44,44๕.4๖	

3๐.	 ทุนไสวแข		กลกจิ	 					๒๒4,3๗๙.๘๗	

31.	 ทุน	AIDAB-SAS	 					3๘๘,3๒1.๗4	

3๒.	 ทุนสหธนาคาร	จ�ากัด	 					๒4๙,4๙3.๒๘	

33.	 ทุนธนาคารยูโอบ	ีรัตนสนิ	 					๖๐๘,๐๙๕.๖๗	

34.	 ทุน	Fujimoto	 					๗4๕,๒๖๙.๙3	

3๕.	 ทุนกรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม	 					1๘3,๖๐๘.๖๕	

3๖.	 ทุนเอ.ยู.เอ	และมหาวทิยาลัยขอนแก่น	 					1๐๘,11๒.4๕	

3๗.	 ทุน	พณฯพจน์		สารสนิ	 	๒1,34๙,๙34.๙1	

3๘.	 ทุนโกเมท	มัทยาท	 				1๒๕,๕34.๐๗	

3๙.	 ทุนพเิศษ	 				1๐๐,๒๐๒.41	

4๐.	 ทุนมูลนธิโิฆษะ	 				1๙๐,3๕๙.4๘	

41.	 ทุนเยื่อ-ล�าเภา	มัชวงศ์	 				4๒4,๙๐๘.๗๘	

4๒.	 ทุนการศกึษาชาวสวสิ	 	1๐,๙๒1,344.1๙	

43.	 ทุนศกึษาศาสตร์	รุ่น	4	มข.	 			1,11๕,๕๐๐.๒๙	

44.	 ทุน	โบ-บนิ		ตราชู	 					1๐๙,๗๒๖.4๐	

4๕.	 ทุนกลุ่มบรษิัทสุราทพิย์	 					๕๖๒,๗๘๒.4๘	

4๖.	 ทุนธาน-ีสุภาวด	ี 					34๙,๒๘๐.๖๙	

4๗.	 ทุน	รศ.นพ.นพดล		ทองโสภติ	 					๙๗3,1๕๙.๕4	

4๘.	 กองทุน	น.ส.สุนันท์		อังสุวรรณ	 						๙1,31๙.๗4	

4๙.	 ทุนเทสโก้			โลตัส	 	1,๖11,๒3๘.๖๖	

๕๐.	 ทุนการศกึษาศรเีทพ	 					๖๕,๗1๕.๘๒	

๕1.	 ทุนสุนทร				อารยา			อรุณานนท์	 	1,1๐๒,๒3๕.๐๕	

๕๒.	 ทุนพัฒนาก�าลังคน	มข.	 			114,4๐3.๖3	

๕3.	 ทุนนายเอกนติิ			นติทิัณฑ์ประภาศ	 					๗1,๕4๐.๒๒	

๕4.	 ทุนนางผานติ		นติทิัณฑ์ประภาศ	 					๗๙,๘๐๖.๙๘	

๕๕.	 ทุน	รศ.ดร.ทรงยศ		พสิษิฐ์กุล	 	3,3๕3,๖3๗.๙๐	

	 																																												 ๕๕,๖๓๔,๕๐๔.๔๖

	



๒4๕พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ทุนการศกึษา-คณะเกษตรศาสตร์

																						 รายการ เงนิต้น										 	

1.	 กองทุน	IDRC	คาสซาว่า		(เกษตรฯ)	 	๒,๐๗๐,๖๘๐.๐4	

๒.	 ทุนค้าเจรญิ	(เกษตร)	 	๒,๗๒4,๖๙๐.๙4	

	 	 	4,๗๙๕,3๗๐.๙๘	

	

ทุนการศกึษา-คณะวศิวกรรมศาสตร์

																							รายการ	 เงนิต้น 									 	

1.	 ทุน	ดร.วทิยา		เพยีรวจิติร			 	๘3๒,๖๒๕.33	

๒.	 ทุนวชิัย		เชดิชัย															 	1๕๖,๙34.13	

3.	 ทุน	Prof.	dr.	Briskey		 			๘๒,3๗๗.๕๐	

4.	 ทุน	โมฆะวสิุทธิ์		 	1๕๖,๙34.13	

๕.	 ทุน	Mrs.	Helen	Town			 	1๖๖,4๖3.44	

๖.	 ทุน	สุดสวาท		อุเทนรัตน์			 			๘๒,3๗๗.๕๐	

๗.	 ทุนชัยมุกตพันธ์		 	๒๐๕,๕๙1.11	

๘.	 ทุนสมาคมศษิย์เก่าวศิวกรรมศาสตร์	มข.						 1๖,๗๘1.๖๙	

๙.	 ทุนประจักษ์		ลอืวโิรจน์กุล			 			๖๕,๘๒๐.๐3	

1๐.	 ทุน	ดร.อดศิัย		โพธารามกิ			 3๐๗,๒๙1.๗๗	

11.	 ทุน	อ.ฉลอง	เกดิพทิักษ์																				 ๒,3๘๐,๒41.๐๗	

1๒.	 ทุน	อดลิก		ศรนีาวนิ			 1๒4,๐๖3.๙๙	

13.	 ทุน	รศ.	รังษ	ี	นันทสาร		 		๘๖,๐4๗.๘๗	

14.	 ทุน	รศ.	เสร	ี	สมนาแซง			 		๙4,3๖๘.41	

1๕.	 ทุน	DTAC	 		3๒,๒๐๘.4๒	

	 																																												 ๔,๗๙๐,๑๒๖.๔๐	

ทุนการศกึษา-คณะพยาบาลศาสตร์

																								รายการ    เงนิต้น										 	

1.	 ทุนรองศาสตราจารย์สายหยุด	นยิมวภิาต	 	๖41,1๐๗.๐4	

๒.	 ทุนนายแพทย์สทิธิ์-นางเบญจา	รัตนากร	 	๕3๗,1๗๙.๐4	

3.	 ทุนนายประเวช-นางสมใจ	เกาะเรยีนไทย	 	1๘๐,๕1๘.4๘	

	 																																											 ๑,๓๕๘,๘๐๔.๕๖



๒4๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ทุนการศกึษา-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 												รายการ                                                         เงนิต้น  								

1.	 ทุน	กองทุน	รศ.ดร.สมศักดิ์	ศรสีันตสิุข	 3๙๖,๒๒1.๘๖	 

	 	 		 ๓๙๖,๒๒๑.๘๖	

ทุนการศกึษา-คณะเภสัชศาสตร์

	 												รายการ    เงนิต้น       		

1.	 ทุน	กองทุนสุมนต์		สกลไชย	 	3๒๙,๘๘๒.๕4	

๒.	 ทุน	กองทุนอารมย์		ตัตตะวะศาสตร์	 	1๕๒,๗1๘.๒1		

	 	 		 ๔๘๒,๖๐๐.๗๕ 

ทุนการศกึษา-คณะศกึษาศาสตร์

	 											รายการ    เงนิต้น        		 	

1.	 ทุน	กองทุนการศกึษารศ.ลัดดา	ศลิาน้อย	 3๕๖,๖4๙.1๖		

	 	 		 ๓๕๖,๖๔๙.๑๖ 

  รวมทั้งสิ้น               ๖๗,๘๑๔,๒๗๘.๑๘



๒4๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

1.	 ดร.ณรงค์ชัย	อัครเศรณ	ี นายกสภามหาวทิยาลัย		

กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒.				นายสุรพล	เพชรวรา	 อุปนายกสภามหาวทิยาลัย

	 	 และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3.		 ดร.กริฎิา		เภาพจิติร	 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4.		 นางเกศรา		มัญชุศร	ี	 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๕.		 นายเฉลมิชัย		วงษ์นาคเพ็ชร์		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๖.		 ดร.ทวารัฐ		สูตะบุตร		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๗.		 รศ.ดร.ธนชาต	ิ	นุ่มนนท์		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๘.		 ดร.บวรนันท์		ทองกัลยา		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๙.		 นายปราโมทย์		วทิยาสุข		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1๐.		ม.ร.ว.ปรดียิาธร		เทวกุล		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

11.		ดร.วชิัย		ธัญญพาณชิย์		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1๒.		ศ.เกยีรตคิุณ	นพ.ศาสตร	ี	เสาวคนธ์		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

13.		ศ.ดร.สมชาต	ิ	โสภณรณฤทธิ์		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

14.		ดร.สุทธาภา		อมรววิัฒน์		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1๕.		นายสุนทร		อรุณานนท์ชัย		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1๖.		ศ.พเิศษ	อรรถพล		ใหญ่สว่าง		 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต�าแหน่ง

1๗.	รศ.นพ.ชาญชัย		พานทองวริยิะกุล	 อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแก่น

1๘.		นายมรกต		พธิรัตน์	 นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลัยขอนแก่น

1๙.		นายไกรสร		กองฉลาด	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

๒๐.	 ผศ.ดร.สุรพล		เนสุสนิธุ์		 ประธานสภาพนักงานมหาวทิยาลัยขอนแก่น

๒1.		นายสุกจิ	ศรินิรกุล	 ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย

ร�ยน�มน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยและคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย

ชุดที่ ๒๗ (๒๕ พฤษภ�คม ๒๕๖๔ - ๒๔ พฤษภ�คม ๒๕๖๗)



๒4๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผู้แทนผู้บรหิาร  
๒๒.		ผศ.นพ.ธรา		ธรรมโรจน์	 รองอธกิารบดฝี่ายบรหิาร

๒3.		รศ.ดร.ดรุณ	ี	โชตษิฐยางกูร	 คณบดคีณะเกษตรศาสตร์

๒4.		รศ.ทพญ.ดร.วรานุช		ปิตพิัฒน์	 คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์

๒๕.		รศ.นพ.สุพัชญ์		สนีะวัฒน์	 ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากการเลอืกตั้งจากคณาจารย์ประจ�า 
๒๖.		รศ.ดร.ปณธิาน		พรีพัฒนา	 คณะวศิวกรรมศาสตร์

๒๗.	ผศ.นพ.เสรมิศักดิ์		สุมานนท์	 คณะแพทยศาสตร์

๒๘.	 รศ.ดร.สุทนิ	เวยีนววิัฒน์	 คณะเศรษฐศาสตร์

กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากการเลอืกตั้งจากพนักงานมหาวทิยาลัย

ซึ่งมใิช่คณาจารย์ประจ�า
๒๙.	 ว่าง	-	(อยู่ระหว่างการเลอืกตัง้)

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย
3๐.	 ผศ.ดร.เด่นพงษ์		สุดภักด	ี รองอธกิารบดฝี่ายดจิทิัล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย
31.		นางสุภารัตน์	มูลศร	ี	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวทิยาลัย



๒4๙พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

คณะที่ปรกึษา 

1.	 นายประยูร		อังสนันท์	

๒.	 นายอ�านาจ		พรหมสูตร	

3.	 นายเฉลมิชัย		วงษ์นาคเพ็ชร์	

4.	 นายดุสติ	โคตรวงษา	

๕.	 นายวเิชยีร		วไิลงาม

๖.	 นายพรีะพงศ์	จรูญเอก

๗.	 นายวทิูร	สุรยิวนากุล	

คณะกรรมการ
1.	 นายสุกจิ		ศรินิรกุล	 ประธานกรรมการ

๒.	 นายอุฤทธิ์		ศรหีนองโคตร		 รองประธานกรรมการ	คนที่	1

3.	 ศ.ดร.สุพจน์	หารหนองบัว		 รองประธานกรรมการ	คนที่	๒

4.	 นายชัยชาญ		วรนทิัศน์	 รองประธานกรรมการ	คนที่	3

๕.	 นางสาวธนรัตน์		สอนสา	 กรรมการ

๖.	 นายวรีะศักดิ์		เสรมิประภาศลิป์	 กรรมการ

๗.	 นายเฉลมิชัย		ศรัณยวณชิย์	 กรรมการ

๘.	 ดร.พงษ์กจิ	เอกวทิยาเวชนุกูล	 กรรมการ

๙.	 นายมานติ	ปานเอม	 กรรมการ

1๐.	 นายสุรยิะ	ตันตวิวิัฒน์	 กรรมการ

11.	 นายเผด็จ	รุจขิจรเดช	 กรรมการ

1๒.	 นางแสงจันทร์	อนุรักตพิันธุ์	 กรรมการ

13.	 นายวรพันธุ์	คล้ามไพบูลย์	 กรรมการ

14.	 นายแพทย์วชริะ	เพ็งจันทร์	 กรรมการ

1๕.	 นายธรีะวัฒน์	คะนะมะ	 กรรมการ

1๖.	 นายสุทธพิล	พัชรนฤมล	 กรรมการ

1๗.	นายพนิจิพล	ประดับชาต	ิ กรรมการ

1๘.	 รศ.เพยีรศักดิ์	ภักด	ี เลขานุการ

1๙.	 นางสุภารัตน์	มูลศร	ี ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๐.	 นางสาวลัลธรมิา	ประจง	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ร�ยน�มคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

(๑๔ มกร�คม ๒๕๖๕ - ๑๓ มกร�คม ๒๕๖๘)



๒๕๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแก่น	 รศ.นพ.ชาญชัย		พานทองวริยิะกุล

รองอธกิารบดฝี่ายบรหิาร	 ผศ.นพ.ธรา		ธรรมโรจน์

รองอธกิารบดฝี่ายพัฒนานักศกึษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์	 รศ.เพยีรศักดิ์		ภักดี

รองอธกิารบดฝี่ายดจิทิัล	 ผศ.ดร.เด่นพงษ์		สุดภักดี

รองอธกิารบดฝี่ายการต่างประเทศ	 รศ.ดร.นวรัตน์		วราอัศวปติ

รองอธกิารบดฝี่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ	 รศ.ดร.ไมตรี		อนิทร์ประสทิธิ์

รองอธกิารบดฝี่ายวจิัยและบัณฑติศกึษา	 ศ.ดร.มนต์ชัย		ดวงจนิดา

รองอธกิารบดฝี่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ	 ศ.ดร.ธดิารัตน์		บุญมาศ

รองอธกิารบดฝี่ายทรัพยากรบุคคล	 รศ.ดร.เกรยีงไกร		กจิเจรญิ

รองอธกิารบดฝี่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	 ผศ.อาวุธ		ยิ้มแต้

รองอธกิารบดฝี่ายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์	 รศ.ดร.นยิม		วงศ์พงษ์ค�า

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายการบรหิารทรัพย์สนิ	 อ.ศริประภา		บ�ารุงกจิ

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ	 ผศ.นพ.ศักดา		วราอัศวปติ

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายดจิทิัล	 ผศ.ดร.พพิัธน์		เรอืงแสง

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายพัฒนานักศกึษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์	 ผศ.นรนิทร์		จันทร์ศรี

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม	 ผศ.ดร.ปิยะวัชร		ฝอยทอง

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายรักษาความปลอดภัย	 ผศ.ดร.สมพงษ์		สทิธพิรหม

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์	 ดร.กติตสิันต์		ศรรีักษา

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายวจิัยและบัณฑติศกึษา	 ศ.พญ.ผวิพรรณ		มาลวีงษ์

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายกจิการพเิศษ	 อ.ณัฐสมล		ธนกุลรังสฤษดิ์

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ	 ผศ.ณัฐพัชญ์		อนันต์ธรีะกุล	

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายการต่างประเทศ	 ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ		โตภาคงาม

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายทรัพยากรบุคคล	 ผศ.ดร.ภัทรวทิย์		พลพนิจิ

 

 

ร�ยน�มผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยขอนแก่น



๒๕1พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

คณบดี

คณบดบีัณฑติวทิยาลัย	 รศ.ดร.เกยีรตไิชย		ฟักศรี

คณบดคีณะเกษตรศาสตร์	 รศ.ดร.ดรุณี		โชตษิฐยางกูร

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์	 รศ.ดร.รัชพล		สันตวิรากร

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	 ผศ.ดร.อังคณา	บุญยดื

คณบดคีณะศกึษาศาสตร์	 ศ.ดร.สุมาล	ี	ชัยเจรญิ

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์	 ผศ.ดร.พักตร์วไิล		ศรแีสง

คณบดคีณะแพทยศาสตร์	 รศ.นพ.อภชิาติ		จริะวุฒพิงศ์

คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 รศ.ดร.อรทัย		เพยียุระ

คณบดคีณะเทคนคิการแพทย์	 รศ.ดร.จุรรีัตน์			ดาดวง

คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์	 ศ.ดร.วงศา		เล้าหศริวิงศ์

คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์	 รศ.ทพญ.ดร.วรานุช		ปิตพิัฒน์

คณบดคีณะเภสัชศาสตร์	 ผศ.ดร.นรนิทร์		จันทร์ศรี

คณบดคีณะเทคโนโลย	ี ผศ.ดร.อารยา	เชาว์เรอืงฤทธิ์

คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร์	 ศ.น.สพ.ดร.บัณฑติย์	เต็งเจรญิสกุล

คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 รศ.ดร.ชูพงษ์		ทองค�าสมุทร

คณบดคีณะบรหิารธุรกจิและการบัญช	ี รศ.ดร.เพ็ญศรี		เจรญิวานชิ

คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์	 ศ.ดร.กัลปพฤกษ์		ผวิทองงาม

คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์	 ผศ.ดร.บุรนิทร์		เปล่งดสีกุล

คณบดคีณะนติศิาสตร์	 รศ.วนดิา		แสงสารพันธ์

คณบดวีทิยาลัยบัณฑติศกึษาการจัดการ	 ดร.ศักดิ์ชัย		เจรญิศริพิรกุล

คณบดคีณะวทิยาลัยการปกครองท้องถิ่น	 รศ.ดร.พรีสทิธิ์		ค�านวณศลิป์

คณบดวีทิยาลัยนานาชาต	ิ ผศ.สริมินพร		ทพิสงิห์

คณบดคีณะสหวทิยาการ	 ผศ.ดร.เกยีรติ		แสงอรุณ

คณบดวีทิยาลัยการคอมพวิเตอร์	 รศ.ดร.สริภัทร		เชี่ยวชาญวัฒนา



๒๕๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี พุุทธศักราช ๒๕๖๕

ผู้อ�านวยการ/ศูนย์/สถาบัน/ส�านัก/กอง

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	 	 รศ.นพ.สุพัชญ์		สนีะวัฒน์

ผู้อ�านวยการส�านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ	 	 ผศ.น.สพ.ดร.	ปิยวัฒน์		สายพันธุ์

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยดีจิทิัล	 	 อ.ดร.กติติ์		เธยีรธโนปจัย

ผู้อ�านวยการส�านักบรกิารวชิาการ	 	 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาต	ิกมลเลศิ

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธกิารบด	ี 	 นางสาวสุนภิา		ไสวเงนิ

ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวทิยาลัย	 	 นางสุภารัตน์		มูลศรี

ผู้อ�านวยการส�านักงานวทิยาเขต	(รักษาการแทน)	 	 นายละมุณ		กัง้จ�าปา

ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน	(รักษาการแทน)	 	 นางสาวนงรัตน์		ศริคิ�าเพ็ง

ผู้อ�านวยการกองบรหิารงานกลาง	 	 นายธัญญา		ภักดี

ผู้อ�านวยการกองคลัง	 	 นางพรรณ	ี	ศักดิ์ทัศนา

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์	 	 นายภัทรศักดิ์		ธรรมศริริักษ์

ผู้อ�านวยการกองทรัพยากรบุคคล	 	 นายสถติย์		แก้วบุดดา

ผู้อ�านวยการกองอาคารและสถานที่	(รักษาการแทน)	 	 นายวัชร		พัฒนาววิัฒนพร

ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศกึษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์	(รักษาการแทน)	 นางเจษฎาพร		ศรรีัตนประพันธ์

ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	(รักษาการแทน)	 	 นายชุมพร	พารา

ผู้อ�านวยการกองบรหิารงานวจิัย	(รักษาการแทน)	 	 นายธนายุทธ		สังข์อนิทร์

ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ	(รักษาการแทน)	 	 นางวลิาวัณย์		อังสุนันทววิัฒน์

ผู้อ�านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศกึษา	(รักษาการแทน)	 	 นางสาวภาวนา		กิิตตวิมิลชัย

ผู้อ�านวยการกองการกฬีา	 	 รศ.จรูญศักดิ์		พันธวศิษิฏ์

ผูอ้�านวยการกองป้องกนัและรกัษาความปลอดภยั	(รกัษาการแทน)	 	 นายเกษม		ภูธรรมะ

ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย	(รักษาการแทน)	 	 นางละอองดาว		สมดวีรีเดช
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ผู้ส�าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔

ณ		อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์	ที	่1๙	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๕

วันอังคาร	ที่	๒๐	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๕

จ�านวนพิมพ์	4๐๐	เล่ม	ธันวาคม	๒๕๖๕

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์		สายพันธุ์								ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะกรรมการจัดท�าหนังสือสูจิบัตร

	 รองศาสตราจารย์วรรณวิภา	แก้วประดิษฐ์	พลพินิจ					ประธานกรรมการ

กรรมการ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช	 วงศ์ภินันท์วัฒนา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี	 สอทิพย์	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี	 ปรีชาปัญญากุล		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศเรศ	 ดลเพ็ญ	

	 อาจารย์แก้วตา	 จันทรานุสรณ์	 อาจารย์อุมารินทร์		 ตุลารักษ์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวัฒน์	 สร้อยกุดเรือ	 นางจิรภา	 ไกยสวน	

	 นางยุภาภรณ์	 ไกยวงษ์	 นางสาวสุวารี	 เขียวค�า

	 นายนิพล	 แอมนนท์	 นางสาวจารุวรรณ	 สิงห์ศิริ

	 นางสาวนัฏฐา		 พุทธาวันดี	 นางวิลาวัณย์		 อังสุนันทวิวัฒน์

	 นางสาวจริยา	 สงวนรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

นางมัทรี					วรรณชัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 นางสาวอรนุช						หาทองค�า									นางณัฐฌา					ข�าศิริ

ออกแบบปก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์		นาชัยสินธุ์

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น		1๒3	หมู่	1๖	ถ.มิตรภาพ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น		4๐๐๐๒

	 โทรศัพท์/โทรสาร	๐-43๒๐-๒1๐๐	ภายใน	มข.	44๗๗๐
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ทำนอง  เอือ้  สนุทรสนาน
คำรอง  “ธาตร”ี

ขวญั   เมือง   ขอน

แกน ไม  มี  ใด แมน  เหมอืน  มอดนิ แดง รื่นรมยงามสมเปน แหลง

ชาวมอดนิ แดงพรอมเพรยีงแรง   ภมูิ ใจ เปรยีบ  แลว   ก็ ปาน  วมิาน หลา  ชื่นราตรี ท ิ-

วา สรรมา ได เมื่อคำ นงึ  ซึง้  ใน  ห - ทยั        ใฝ ฝน ขวญัชาวมอดิน แดง

ไมเคยแหง แลง  เพราะ  แรง ใจ ม่ัน กา-ล        พฤกษ  งาม นัน่             หยดั ยนื เปน ขวญั นอม ชี

วนั     บ ู       ชา ดัง่   ไม    ยนื ตน           ทนแหง แลง  ขวญัชาวมอดนิ แดง      ลน   อ ุ     รา

สา  มคั คี กนั  ใฝ  ฝน   ศรทั -  ธา ทัว่  แดน  ฟา แหง เรา
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